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питання особистісного (родинного) устрою, її постійно "змушують" відпо
відати на запит оточення щодо її сімейної спроможності.

Багаторічний досвід роботи у педагогічному колективі переконує в особ
ливій прискіпливості колег саме до молодих викладачок, до молодих вик
л а д а ч ів  ставлення поблажливе, протекційне. Особливо чітко це просте
ж у є т ь с я  у тому випадку, якщо на роботу приходить викладач-чоловік, це 
природно (йому треба десь гроші заробляти); якщо з'являється викладач
ів  -  молода жінка, вона сприймається як конкурентка (навіщо брати мало- 
досвідчену, коли стільки фахівців?). Більш того, зауваження, які дозволя
ють собі робити досвідчені колеги, також базуються на привабливості/не
привабливості молодої викладачки ("ви така симпатична, але так багато ще 
не знаєте", "ви молода та гарна, вам ще вчитися та вчитися", "ви така кра
сива, ну навіщо вам ця наука" та ін.). Саме молодій викладачці можуть зап
ропонувати розв'язати конфліктну ситуацію за межами навчального закла
д у  ("давайте продовжимо розмову в кафе"); можуть зробити та роблять 
зауваження щодо її зовнішньої відповідності ("ви вже не студентка"). Уні
версальний одяг чоловіка (костюм) взагалі виводить його за межі обгово
рення питання викладацького дрескоду.

За таких умов і без того емоційно-напружений адаптаційний період при
з в о д и т ь  до виникнення конфліктних ситуацій. Знаходженняу постійному дис
комфортному емоційному стані, накопичення негативних емоцій спричиняє 
депресивні переживання. І без належної підтримки та підготовленості (го
товності до стресів) молода викладачка дуже скоро набуває невпевненості, 
незадоволеності та розчарування у своїй здатності до  викладацької роботи.

Звісно, ця публікація -  лише поверхова констатація наявності проблеми, 
яка замовчується, не вважається суттєвою. Головне -  професіоналізм (!). 
Втім, що відчувають молоді викладачки ВНЗ саме через тендерну нечут
ливість та прихований (відвертий) сексизм колег; все ще залишається окри
тим. їхні скарги не сприймаються оточенням та вважаються проявом слаб
кості, а отже -  можуть поставити під сумнів і професійну придатність моло
дої колежанки. Вважаємо, що проблему необхідно обговорювати, а моло
дих викладачок вчити стратегіям протидії прихованому сексизму.

Дынник А.А., Помогаев С.А., Акжигитова А.А.
ХНМУ

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ С О В Р Е М Е Н Н О ГО  
ОБЩЕСТВА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ

Гендер -  это специфический набор культурных характеристик, опреде
ляющих социальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения 
между собой, а также способ социального конструирования этих отноше
ний, выстраивание обществом взаимодействия полов в социуме. Несом
ненным является тот факт, что особенности гендерного устройства оказы
вают немаловажное влияние на репродуктивную сферу как индивида, так 
и общества в целом.

Таким образом, целью работы является теоретический разбор и ана
лиз фактов и наблюдений, касающихся влияния гендерных особенностей 
современного общества на реализацию репродуктивной функции.
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Общеизвестно, что в современном мире женщинам и мужчинам пре
доставляются равные возможности в выборе профессии и построении ка 
рьеры. В результате трансформации гендерных стереотипов чуть ли не в 
корне меняются традиционные представления о мужественности и жен
ственности, что ярко проявляется во многих сферах общественной и лич
ной жизни. В частности, можно отметить явственную маскулинизацию жен
щин, отстаивающих свои права или занимающих руководящие должнос
ти, и феминизацию мужчин на этом фоне. Несомненно, такая ситуация не 
может не оказать влияния на репродуктивную сферу.

Маскулинизация требует от женщины дополнительных ресурсов, что
бы быть активной, бороться со стереотипами навязанными обществом, что 
зачастую вызывает напряжение и истощение. Роль женщины как матери, 
организатора быта, воспитателя детей -  смещается на более поздний срок 
или вообще не реализуется. Зачастую на первый план выходят ценности, 
связанные с профессиональными успехами. Таким образом, женщины те 
ряют свою женскую сущность, тогда как мужчины, феминизируясь, пере
стают отвечать требованиям стандартов мужа и отца, ожидаемых женщ и
нами.

По определению ВОЗ (1994), репродуктивное здоровье -  это состоя
ние полного физического, психического и социального благополучия, обес- 
печивающее возможность вести безопасную и эффективную половую 
жизнь в сочетании со способностью воспроизвести здоровое потомство в 
количестве и сроки, определённые самим индивидуумом.

Смещение и трансформация гендерных ролей ведет к межличностным 
и внутри личностным конфликтам, негативно сказывается на гармоничном 
сосуществовании мужского и женского начала в обществе, поскольку идет 
вразрез с ним. Это отрицательно влияет на общество в целом: увеличива
ется количество разводов (вследствие неоправданных ожиданий, связан 
ных с ролевым поведением супругов), появляются нетрадиционные фор
мы брака, обостряются проблемы одиночества, растёт количество психи
ческих, психосоматических расстройств.

Таким образом, гендерные особенности современного общества име
ют огромное, и не всегда положительное, влияние на реализацию репро
дуктивной функции.

Ерёменко Г.В., Тараненко А.О., Илюха С.д.
ХНМУ

ЭКОЗАВИСИМАЯ ПАТОЛОГИЯ, ЕЕ ФАКТОРЫ И ГЕНТЕРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ. ЭНДЕМИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

В настоящее время, в связи с ухудшением экологической обстановки в 
Украине, остро стоит вопрос о проблеме экозависимой патологии. Также 
немаловажным вопросом в профилактике заболеваемости бронхиальной 
астмы (БА) является половая предрасположенность.

Цель -  изучение частоты развития (БА) у мужчин и женщин Украины в 
различных экологических зо н а х .

М атериалы  и м етод ы  исследования. Был проведен опрос 80 чело
век, среди которых 40 мужчин и 40 женщин в возрасте от 34 до 38,6 лет.
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