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Анотація 

 У процесі вивчення дисципліни «Гендерна лінгвістика» розглянуто основні напрями 

розвитку гендерної лінгвістики; з’ясовано закономірності та сутність основних напрямів 

дослідження лінгвістичної гендерології (соціолінгвістичний, психолінгвістичний,

 лінгвокультурологічний, комунікативно- дискурсивний); визначено історію 

становлення гендерних студій, гендерної лінгвістики, феміністської лінгвістики; 

проаналізовано термінологію гендерної лінгвістики та суміжних наук; з’ясовано оптимальні 

методи та самостійно здійснювати дослідження гендерних стереотипів; окреслено 

самостійність роботи з мультимовним матеріалом як передумовою можливого 

прогнозування і вирішення комунікативних конфліктів; передбачено та вибудовано 

структуру гендерно зорієнтованого дослідження.  

Ключові слова: гендер,  андроцентризм  мови, гендерний  стереотип,  гендерна  

роль,  гендерно  марковані  одиниці, мовний сексизм. 

 

 

Summary 

 

In the process of studying the discipline «Gender Linguistics» the main directions of the 

development of gender linguistics were considered; the patterns and essence of the main directions 

of research in linguistic genderology (sociolinguistic, psycholinguistic, linguistic and cultural, 

communicatively discursive) have been clarified; the history of the formation of gender studies, 

gender linguistics, feminist linguistics has been determined; the terminology of gender linguistics 

and related sciences was analyzed; the best methods and independently conduct research on gender 

stereotypes were found out; the independence of work with multilingual material was outlined as a 

prerequisite for possible forecasting and solution of communicative conflicts; the structure of 

gender-oriented research was envisaged and built. 

Key words: gender, language androcentrism, gender stereotype, gender role, gender-labeled 

units, linguistic sexism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гендерна лінгвістика» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 035.10 Філологія. Прикладна лінгвістика. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни становлення та розвиток, сучасний 

стан, лексико-семантичні,  структурні  особливості, а також системна організація 

української термінології гендерної лінгвістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: комунікативна лінгвістика, прагмалінгвістика, 

соціолінгвістика, психолінгвістика, психологією, соціологія, теорія комунікації.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: узагальнити інформацію з гендерної проблематики; опрацювати 

загальнонаукові питання статусу гендеру, його соціокультурної природи; аналіз 

проявів мовного андроцентризму; визначити способи творення фемінітивів в 

українській мові та вироблення адекватного сучасного жіночого називання. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: охарактеризувати ключові  

поняття  гендерної  лінгвістики  «гендер»,  «андроцентризм  мови», «гендерний  

стереотип»,  «гендерна  роль»,  «гендерно  марковані  одиниці», «мовний сексизм»; 

установити засоби та способи мовної ідентифікації жінки; визначити гендерні 

стереотипи у структурі мовної свідомості українців; проаналізувати вербалізацію 

мовних портретів чоловіків і жінок у сучасному українському художньому та 

публіцистичному дискурсі; розкрити особливості вербальної та невербальної 

комунікативної поведінки чоловіків і жінок; дослідити лексичну презентацію 

фемінного й маскулінного в українських пареміях і фразеологізмах. 

Програмні результати навчання:  

ПРН-1 Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної 

діяльності. Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних 

наукових шкіл.  

ПРН-3 Знання фундаментальних дисциплін на рівні як теоретичної бази 

дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства. 

ПРН-6 Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, 

перспективного педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та 

методики їх застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ 

неперервного підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у 

професійній діяльності. 

ПРН-7 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН-8 Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  



ЗК 1. Знання загальних питань із мовознавства, методології наукових досліджень 

та організації науки в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Здатність адекватно використовувати мовні ресурси, демонструвати 

сформовану мовну й мовленнєву компетенції в процесі фахової і міжособистісної 

комунікації, володіти різними засобами мовної поведінки в різних комунікативних 

контекстах. 

ФК 5. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння навчальної 

інформації. 

ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної 

мовленнєвої діяльності. 

ФК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Здатність працювати в команді. 

ФК 17. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Міждисциплінарний характер гендерних лінгвістичних досліджень. 

Лінгвістичні напрями гендерних досліджень. Основні напрями дослідження 

лінгвістичної гендерології: соціолінгвістичний, психолінгвістичний, 

лінгвокультурологічний, комунікативно-дискурсивний. Гендерна лінгвістика як 

наука. 

Тема 2. Історія розвитку та методологічна основа гендерних досліджень. 

Лінгвогендерологічні терміни й поняття: андроцентризм мови, гендерний 

стереотип, гендерна роль, гендерна метафора, гендерно марковані одиниці, мовний 

сексизм. 

Тема 3. Визначення та ознаки андроцентризму з погляду феміністської 

лінгвістики. Мовний андроцентризм на лексичному, фразеологічному та 

граматичному рівнях. Прояви андроцентризму в пейоративізації іменників жіночого 

роду. Мовний сексизм і практика щоденного спілкування. Сучасні стратегії 

нейтралізації та фемінізації мови. Творення фемінітивів в українській мові та 

вироблення адекватного сучасного жіночого назовництва. 

Тема 4. Фемінітиви й норма літературної української мови. Відображення 

фемінітивів в українських словниках. Способи творення (суфіксальний словотвір, 

несуфіксальний словотвір). Уживання фемінітивів у ЗМІ та художній літературі. 



Дослідження фемінітивів в українському мовознавстві. Критичні зауваження щодо 

вживання фемінітивів. 

Тема 5. Поняття гендерного стереотипу. Традиційні гендерні стереотипи, 

нові стереотипи, актуалізовані стереотипи. Гендерний вимір мовної свідомості. 

Лінгвогендерологічні дослідження маскулінного і маскулінності. Асоціативний 

портрет чоловіка, українського чоловіка, чоловіка одруженого, батька, жінки, 

української жінки, дружини, матері (класифікаційні ознаки «характеристика 

зовнішності», «фізичні характеристики», «біологічні характеристики», «внутрішні 

характеристики людини», «соціальні характеристики людини» тощо). Образна 

структура гендерно маркованих лексем. 

Тема 6. Гендерні характеристики комунікативної поведінки. Комунікативні 

стратегії жінок і чоловіків (короткий теоретичний огляд основних тенденцій). 

Аспекти спілкування між жінками й чоловіками, пов’язані з мовним кодом 

(фонетика, морфологія, словотвір, лексика, фразеологія, синтаксис). Засоби 

образності (метафора, порівняння). Комунікативні стратегії чоловіків і жінок у 

вживанні ненормативної лексики. Гендерні виміри невербальної комунікації. 

Тема 7. Лексична презентація фемінного й маскулінного в українських пареміях. 

Взаємозв’язок Психо-лінгвістичні засоби експлікації маскулінності та фемінінності на 

сторінках ЗМІ. Чоловіча та жіноча проблематика сучасної публіцистики. 

Відображення гендерних стереотипів у пресі. Моделі гендерної ідентичності у 

газетних текстах. Чоловіча та жіноча мова. 
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