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тися про своє здоров’я. Регулярна діагностика і своєчасне лікування 
сприяє мінімізації негативного впливу інфекційних процесів на здоров'я і 
репродуктивну систему. Слід також підкреслити, що на думку вітчизня-
них вчених “в системі нових досягнень біологічної, фармакологічної, фа-
рмацевтичної і психологічної наук, що дають можливість реалізації дов-
голіття на основі позитивної самореалізації особистісних якостей чолові-
ка і жінки слід враховувати потенціал гендерних досліджень як фактора, 
що впливає на стан здоров’я” [3, с.266]. 
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Застосування гендерних підходів у містоплануванні обумовлено ви-

могою забезпечення рівного доступу усім мешканцям міста (незалежно від 
статевої приналежності) до міських локацій [1], призначених для заняття 
спортом і активного дозвілля. Особлива увага має приділятися дітям, оскіль-
ки щоденне перебування на відкритому повітрі, активне дозвілля на спорти-
вно-ігрових майданчиках (2 години на добу) є системоутворюючим чинни-
ком формування їх здоров’я. Втім спостерігається загальна вітчизняна тен-
денція – недотримання цієї базової гігієнічної норми для формування здо-
ров’я дітей на відкритому повітрі, адже на відкритому повітрі регулярно бу-
вають 46,4% хлопців і 29,8% дівчат [2]. Недостатній рівень перебування ді-
тей на спортивно-ігрових майданчиках негативно впливає на їх психосома-
тичний статус [3; 4]. Встановлено, що стан здоров’я дітей у молодшій школі 
погіршується незалежно від статі, а в середній і старшій – несприятливі змі-
ни більш характерні для дівчат, що підтверджується гендерно-чутливою ста-
тистикою захворювань серед підлітків: дівчат - 51,0%, хлопців - 40,8 % [2].  
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Існуюча гендерна асиметрія в статистиці захворювань, що у певній 
мірі обумовлені «просторовим» чинником, стала предметом спеціальної 
уваги експертів Гендерного центру ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (далі – 
ГЦ). ГЦ, в рамках проектів «Гендерний аудит міського простору», «Ген-
дерне бюджетування на місцевому рівні» (у партнерстві з виконавчим 
комітетом Харківської міської ради та за підтримки Представництва Фо-
нду Фрідріха Еберта в Україні) виконав гендерний аудит «дитячого сере-
довища» прибудинкових територій багатоквартирних будинків Харкова, 
техніко-економічну експертизу «дитячої інфраструктури» [5; 6]. Було 
підтверджено «гендерну нейтральність» дитячих локацій для дошкільнят 
та дітей молодшого шкільного віку (ними користуються в однаковій мірі, 
як дівчинки, так і хлопчики). Разом з тим виявлено гендерну асиметрію в 
облаштуванні спортивно-ігрових комплексів, призначених для вікової 
категорії 12+, оскільки частіше представлені футбольними майданчиками 
і не містять локацій для активного дозвілля дівчат-підлітків. Зрозуміло, 
що такий «середовищний фактор» може впливати на повсякденні практи-
ки дівчат, зокрема, їх «витіснення» у «домашній простір», що, у свою 
чергу, посилює «дефіцит відкритого повітря» і спричиняє неналежний 
рівень їх психосоматичного стану.  

Гендерні аналітичні розвідки дитячого середовища міста, ініційовані 
ГЦ у 2013 р., до теперішнього часу залишаються унікальними для вітчизня-
ної урбаністики. В Університеті продовжується робота з гендерними кон-
текстами архітектурно-просторових рішень з організації міських просторів 
відповідно до принципів універсального дизайну, формування міського се-
редовища, дружнього до дітей з інвалідністю. Також вивчаються кращі євро-
пейські урбан-практики збереження здоров’я (Будопешта, Відня, Лондона, 
Нової Гориці). В сучасній урбаністиці спостерігаються цікаві рефлексії щодо 
вітальних та ціннісних смислів міста з метою «оздоровлення» не тільки тра-
диційних дитячих локацій на прибудинкових територіях, а і публічних прос-
торів. Так, у Лондоні для дітей віком від 0-11 років і підлітків вікової катего-
рії 12+ облаштовуються дитячі локації чотирьох типів: 1) прибудинкові для 
дітей молодшого віку; 2) з ландшафтним озелененням і спеціальним облад-
нанням для фізичної активності дітей віком від 0 до 11 років; 3) квартальні  
з окремими майданчиками для дітей віком від 0 до 11 років та підлітків віко-
вої категорії 12+; 4) соціальний простір для підлітків для неформального 
відпочинку або фізичної активності [7].  

Наразі продовжується розробка комплексних рішень для українсь-
ких міст щодо організації «здорового середовища» для активності дітей 
різних статево-вікових груп. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ  
НА ГЕНДЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ЖІНОК  
 Фахівці різних галузей наукових досліджень займалися жіночої 

проблематикою в спорті . Протягом багатьох років великий інтерес до 
гендерному аспекту в області спорту, розуміння ролі жінок, її значущості 
соціального статусу в цій діяльності не пропадає як в Україні, так і за 
кордоном. Представленість соціальних ролей обох статей в спортивному 
середовищі впливає на розвиток жіночого спорту та вирішення гендерних 
конфліктів в різних спортивних заходах та спортивної діяльності в ціло-
му. Можна відзначити той факт, що кількість жінок, які беруть участь  
у спортивних заходах, збільшилася за останні роки, але те, що стосується 
призначення на керівні посади жінок в спортивних організаціях, робота 
жінок в якості тренерського складу, офіційних керівників високого рівня 
в цьому аспекті діяльності можна говорити про відсутність рівноправнос-
ті в спорті. Спорт - вид діяльності, що привертає своєю красою та видо-
вищністю, що надає індивіду величезні можливості для самореалізації, 
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