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ВСТУП 

 

Однією з основних функцій мови, поряд з комунікативною, є пізнавально-

відображальна, завдяки якій людина за допомогою мови формує й організовує свої 

знання про навколишній світ і про себе саму [23, с. 11]. У свідомості носіїв кожної 

національної мови формується мовна картина світу, що корелює з гендерними 

нормами, ідеалами, репрезентаціями, стереотипами. Науковці переконують, що в 

кожній національній культурі існує гендерна картина світу – сукупність уявлень, що 

складають таке бачення людиною реальності, де речі і властивості категоризуються 

за допомогою бінарних опозицій, асоційованих з чоловічим або жіночим началом 

[11, с. 17].  

Становлення та інтенсивний розвиток гендерних досліджень припадає на 

останні десятиліття ХХ ст., що зумовлено зміною наукової парадигми в 

гуманітарних науках. Гендерний підхід до вивчення вербальної діяльності 

визначається соціальним аспектом мови й спрямовується на встановлення 

взаємозв’язку статі та мови, виявлення спільних і відмінних рис мовлення 

представників протилежних статей, частотності встановлених властивостей залежно 

від усталених уявлень про «чоловічність» і «жіночність». В україністиці до цієї 

проблеми зверталися Я. Пузиренко, Л. Ставицька, О. Тараненко, О. Чуєшкова та ін. 

В Україні над гендерною проблематикою працювали також русисти О. Горошко, 

Л. Компанцева, О. Семиколєнова, Л. Синельникова, А. Шиліна та ін.; германісти 

О. Бессонова, Т. Сукаленко, О. Дудоладова, К. Піщикова та ін., славісти 

А. Архангельська, Н. Баландіна. 

В українській лінгвістиці поки існує невелика кількість досліджень, у яких 

вивчали гендерні протиріччя. О. Левченко констатує, що лінгвістичні гендерні студії 

в Україні перебувають на стадії становлення. Це однаково стосується як 

термінологічного апарату, так і методик дослідження, які ґрунтуються і на засадах 

«традиційних» наукових парадигм, і когнітивної лінгвістики, і психолінгвістики [13, 

с. 74]. 
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Науковці констатують, що стрімкий розвиток гендерної лінгвістики, як 

вітчизняної, так і зарубіжної, актуалізував гендерний аналіз різноманітних текстових 

джерел, які видаються далекими від гендерної проблематики, з-поміж яких шкільні 

підручники та хрестоматії дитячої літератури, законодавчі акти, довідники, наукові 

енциклопедії. До таких зовні нейтральних текстів належать і лексикографічні праці, 

аналіз яких дасть змогу виявити суттєві для досліджуваної мовної культури нюанси. 

Аналіз словників, зокрема тлумачного типу, дає новий матеріал для з’ясування того, 

якими ролями, нормами та цінностями наділяє суспільство чоловіків і жінок через 

системи соціалізації, розподіл праці, культурні цінності [9, c. 9]. Погоджуємося з 

Я. Пузиренко, що «на сучасному етапі розвитку української лексикографії немає 

єдиного виробленого підходу до подачі назв жінок, зокрема агентивно-

професійних» [17, с. 41]. Вивчення лексикографічних джерел у гендерному аспекті 

сприятиме виявленню інформації про те, які з приписаних соціальних і 

психологічних норм зафіксовані в лексикографічних працях, як у них осмислено 

концепти «маскулінність» і «жіночність», як вибудовується образ чоловіка і жінки, з 

якими фрагментами світу і фрагментами мовної картини світу пов’язані уявлення 

про чоловіцтво і жіноцтво. В українській лінгвістиці ще немає достатньої кількості 

праць, у яких би системно було описано специфіку вербалізації гендерних 

стереотипів на матеріалі лексикографічних праць. Названі чинники зумовлюють 

актуальність обраної теми.  

Мета – проаналізувати вираження гендерних стереотипів у сучасних словниках 

української мови та становити динаміку їх подолання. 

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

1) узагальнити поняття про гендерні стереотипи; 

2) описати, як відображено гендерні стереотипи в українських 

лексикографічних працях; 

3) встановити, чи існує динаміка подолання гендерних стереотипів у 

лексикографічних працях сучасного періоду. 

Матеріалом дослідження слугували академічні лексикографічні праці: 

«Словник української мови» в 11-ти т. (Київ : Наук. думка, 1970–1980); «Словник 
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української мови» online. Т. 1–8. (А–МІШУ РНИЙ), розроблений Українським мовно-

інформаційним фондом НАН України 

(http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=155&page=5); академічний 

короткий «Словник української мови» (Київ, 2012); а також «Словник-довідник назв 

осіб за видом діяльності» (Київ : Наукова думка, 2009) М. Годованої.  

Об’єктом дослідження є відображення в українській мові гендерних 

стереотипів, предметом – динаміка вербалізації гендерних стереотипів у 

лексикографічних працях.  

Наукова новизна роботи зумовлена тим, що в ній уперше здійснено спробу 

встановити динаміку лексикографічної репрезентації гендерних стереотипів. 

Теоретичне значення роботи визначається тим, що її результати слугують 

обґрунтуванню узагальнень про реалізацію в мовній системі гендерних уявлень 

носіїв мови і способів їхньої репрезентації в лексичній системі мови.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що її результати дають 

фактичний матеріал, який може бути використаний для опису гендерно маркованих 

лексичних одиниць у лексикографічній практиці, у викладанні курсів української 

мови в аспекті комунікації і лінгвокультурології, викладанні спецкурсів і навчальних 

дисциплін «Когнітивна лінгвістика», «Гендерна лінгвістика», «Психолінгвістика». 

http://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=155&page=5
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РОЗДІЛ 1 

ГЕНДЕРНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК КАТЕГОРІЯ ЛІНГВІСТИКИ 

 

За спостереженнями науковців, термін стереотип у широкий науковий обіг 

увів американський громадський діяч і журналіст У. Ліпман, який у праці 

«Суспільна думка» (1922) визначив, що стереотипи – це образи у свідомості, які 

рятують нас від складнощів навколишнього світу. Стереотипи – це, за оцінкою 

У. Ліпмана, упереджені судження, які керують процесами сприйняття. Вони 

маркують об’єкти як знайомі або незнайомі таким способом, що ледве знайомі 

видаються добре відомими, а незнайомі – занадто чужими [8, с. 100]. 

В. Єфремов переконує, що всі наступні дефініції стереотипів як явища 

філософського, соціального, етнографічного, мовного, психологічного, культурного 

більшою чи меншою мірою ґрунтуються на концепції У. Ліпмана, який описав 

базові ознаки цього феномену: стійкість, ригідність, консерватизм, оцінність, 

емоційність, гіпертрофованість, тенденційність [8, с. 101]. Патріархальна свідомість, 

християнська релігія сприяли формуванню підлеглого статусу жінки, невизнання її 

як повноцінної особистості, уявленню про її нижчий інтелектуальний і моральний 

рівень [5, с. 24]. Саме з архаїчною, андроцентричною картиною світу пов’язані 

стереотипи про жінку як джерело гріха і зла. 

Між чоловіком і жінкою, крім біологічних відмінностей, є відмінності в ролях, 

формах діяльності, поведінці та емоційних характеристиках. Науковці дійшли 

висновку, що психологічні якості, моделі поведінки, види діяльності, професії 

чоловіка й жінки визначають соціокультурні норми, а не біологічна стать. Отже, 

особливості, які відрізняють чоловіка та жінку, пов’язані не тільки з біологією, а й із 

психологією статі. Проблема відмінностей психології чоловіка та жінки має велике 

значення як для кожної людини, так і для всього людства. У зв’язку з цим учені 

виокремили стать соціальну – гендер, яка означає відмінності, зумовлені 

соціальними факторами [12, с. 25]. 
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Культура кожного суспільства, як і уява соціалізованого в ній індивіда, містить 

узагальнені уявлення про те, якими є чоловіки й жінки та чим вони повинні 

займатися. Такі узагальнені усталені уявлення стосовно спільнот чоловіків і жінок 

загалом називають гендерними стереотипами. Зазвичай вони можуть бути далекими 

від реальності, неточними, стійкими відносно нової інформації та вельми 

віддаленими від реальних рис і поведінки конкретного індивіда. Це уявлення, що 

містять також приписи й заборони стосовно того, що чоловікам та жінкам належить 

відчувати, проявляти та робити. Дослідники відзначають як два безперечних факти 

існування сильних гендерних стереотипів та їх прийняття членами тієї групи, щодо 

якої вони діють [16, с. 157]. 

У сучасних гендерних дослідженнях зазначають, що чоловіки здебільшого 

схильні до занять спортом, не дуже турбуються про свою зовнішність, не бояться 

старості, виконують роль годувальника сім’ї, мають розвинутий інтелект, прагнуть 

до влади, лідерства, успіху. Стереотипні чоловічі якості вербалізуються набором 

аксіологічних означень: сильний, неемоційний, стійкий, логічний, раціональний, 

об’єктивний, незалежний, активний, честолюбний. Жінок характеризують як таких, 

що не схильні до занять спортом, вони постійно переживають про свою зовнішність, 

бояться старості, сильно прив’язані до сім’ї, потребують захисту і підтримки. 

Стереотипні фемінні якості марковано такими ад’єктивами: слабка, добродушна, 

емоційна, ніжна, легковажна, непослідовна, поступлива, послужлива, пасивна, 

смиренна [11, c. 11]. 

У працях сучасних психологів і соціологів чітко виокремлюються дві позиції в 

потрактуванні гендерних стереотипів. Згідно з першим, соціокультурним, гендерні 

стереотипи – це узагальнені стандартизовані уявлення про моделі поведінки і риси 

характеру, які відповідають поняттям «чоловіче» і «жіноче». Такий підхід зумовлює 

аналіз стереотипів як яскравих та ефективних механізмів формування традиційної 

гендерної поведінки і соціальних ролей [9, с. 16]. Відповідно до іншої позиції – 

когнітивно-психологічної, гендерні стереотипи – це психологічні і поведінкові 

характеристики, які традиційно приписують чоловікам і жінкам. Названі позиції 
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різняться тим, що за першою, в основі гендерної стереотипізації лежить культура, а 

згідно з другою – психологія особистості [9, с. 16]. 

Стереотипні, а саме «правильні», уявлення стосовно образу чоловіка та жінки у 

людській свідомості, складалися та формувалися віками й по теперішній час 

продовжують поширюватись на всіх представників тієї або іншої статі, незалежно 

від їх індивідуальних особливостей та віку. Умовно їх поділяють на статеві 

(відмінності, що йдуть від природи чоловіка і жінки) і гендерні (відмінності, 

сформовані під впливом соціуму) [29, с. 25]. Стереотипи засвоюються в ранньому 

дитинстві, зазвичай із вторинних джерел. Як правило, носіями стереотипів є батьки, 

близькі родичі групи людей, до яких належать, а також ЗМІ. Дослідники 

акцентують, що суспільство не тільки формує й підтримує гендерні стереотипи, а й 

вербально «карає» за нехтування ними. Такий ярлик, як «не чоловік, а баба», 

сприймається як принизливий та образливий. Отже, гендерно зумовлені моделі 

поведінки мають не природне походження, зумовлене фізіологією, а конструюються 

суспільством [11, с. 13]. 

Гендерні стереотипи, гендерні нормативи поведінки і проблеми гендерної 

ідентифікації в сучасному українському суспільстві вивчала Т. Єрмолаєва. 

Дослідниця зазначила, що в суспільстві образи чоловіка і жінки конструюються і 

закріплюються у вигляді гендерних стереотипів, які проявляються в ході взаємодії 

людей і накладають відбиток на характер цієї взаємодії. Гендерні стереотипи є 

фундаментом, що визначає особливості сприйняття самого себе, інших і всього 

комплексу соціальних взаємодій. Взаємодія з урахуванням гендерних відносин і 

соціології конфліктів розкладається так: об’єктивний бік – сконструйовані гендерні 

стереотипи, суб’єктивний – взаємні очікування індивідів щодо відповідного гендеру 

поведінки. Гендерні конфлікти виникають через різницю в сприйнятті один одного, 

формуються неузгоджені очікування на міжрольовому і внутрішньоособистісному 

рівнях [10, с. 93]. 

У «Словнику гендерних термінів» за редакцією О. Денисової подано таку 

дефініцію терміна гендерні стереотипи: Гендерні стереотипи – сформовані в 

культурі узагальнені уявлення про те, як насправді поводять себе чоловіки і жінки 
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[22]. У «Словнику гендерних термінів» (З. Шевченко) пропонує розширену 

дефініцію терміна гендерний стереотип – це стійкі, повторювані, загальноприйняті 

уявлення (думки) про місце та виконувані ролі того чи іншого гендеру в суспільстві, 

а також про особистість людей тієї чи іншої гендерної ідентичності. У названій праці 

зазначено, що гендерні стереотипи, як спрощені, стійкі, емоційно забарвлені образи 

поведінки й рис характеру чоловіків і жінок, проявляють себе в усіх сферах життя 

людини: у самосвідомості, в міжособистісному спілкуванні, у міжгруповій взаємодії.  

Гендерні стереотипи можна об’єднати в три групи: стереотипи маскулінності / 

фемінності, що нав’язують людям певні думки про соматичні, психічні та 

поведінкові якості, характерні для чоловіків і жінок. Стереотипи сімейних і 

професійних ролей, пов’язані з гендером. Стереотипи, пов’язані зі змістом діяльності 

чоловіків і жінок. Прояви гендерних стереотипів асиметричного змісту: сексизм 

(упереджена думка про представників того чи іншого гендеру, що супроводжується 

їх дискримінацією, а також певна інституціональна практика, що виражається в 

тому, що представникам того чи іншого гендеру нав’язується підлегле становище) 

[23]. 

Стереотипи професійної діяльності чоловіків і жінок: традиційною для жінок 

вважається діяльність обслуговуюча, виконавська; для чоловіків характерна 

діяльність інструментальна, творча, організаторська, керівна. Саме ця група 

стереотипів останнім часом зазнала значних змін через поступове «вливання» жінок 

у професійний простір, обіймання ними більшої кількості керівних посад, 

перерозподілом кількості чоловіків і жінок у нещодавно статево типових сферах. 

Гендерні стереотипи, як узагальнені уявлення про чоловіків і жінок, 

виявляються насамперед як гендерно-рольові стереотипи, що стосуються 

прийнятності різноманітних ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок, а також 

як стереотипи гендерних рис, тобто психологічних та поведінкових характеристик, 

притаманних чоловікам і жінкам [16, с. 158]. Досі продовжують відтворюватися 

ціннісно-нормативні очікування до жінок щодо виконання ними соціальних ролей 

матері-виховательки, домогосподарки, доглядальниці, за новітньої доби 

припустимою стала й робота поза домом, бажано сумісна із внутрішньосімейними 
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ролями, а від чоловіків – щодо виконання соціальних ролей батька-годувальника, 

захисника, здобувача засобів для існування, працівника поза домом, лідера й 

керівника. За такими стереотипними, міцно вкоріненими уявленнями чоловіків 

прийнято оцінювати за трудовими, професійними успіхами, а жінок – насамперед за 

наявністю сім’ї та дітей. Певні види хобі та занять у вільний час також набули 

чіткого гендерного забарвлення, як-от мисливство, рибальство, гра в шахи чи доміно 

– для чоловіків або вишивання, плетіння, квітникарство – для жінок [16, с. 157]. 

Когнітивна категоризація гендеру, як і будь-яка інша, є невіддільним складником 

процесу когнітивного розвитку людини, особливо в дитячому віці. Гендер стає 

важливим критерієм категоризації ще й тому, що в суспільстві постійно 

наголошується на значущості статевих відмінностей. Засоби масової інформації, 

дитяча, художня й навчальна література подають образи чоловіків і жінок переважно 

як зовсім різних за рисами характеру та соціальними ролями осіб. На подібних 

відмінностях наголошують батьки, вчителі й однолітки. Тому когнітивні гендерні 

схеми постійно активізуються в процесі пізнання, а дослідники говорять про 

перебільшене сприйняття гендерних відмінностей, аніж вони є насправді, оскільки 

насамперед помічається й легше кодується в пам’яті та інформація, що відповідає, а 

не суперечить, гендерним схемам. Навіть якщо людина помічатиме й 

запам’ятовуватиме суперечливу інформацію, то усталені гендерні стереотипи 

можуть бути незмінними досить довго, оскільки є стійкими відносно доказів-

спростовань [16, с. 167]. 

Отже, аналіз дефініцій терміна гендерний стереотип дозволяє стверджувати, 

що в українській мові є корпус лексичних засобів для репрезентації різних соціо- та 

біопараметрів чоловіків і жінок, які, однак, по-різному відображають сформовані в 

уявлені українців критерії тієї чи тієї ознаки. 
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РОЗДІЛ 2 

ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В УКРАЇНСЬКИХ 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ 

2.1. Специфіка представлення назв осіб у словниках 

2.1.1. Гендерні асиметрії у тлумаченнях агентивів 

Розглядаючи представлення назв осіб у словниках української мови, 

О. Чуєшкова зауважує про наявність у тлумачних словниках позначки жін. до, що 

супроводжує номінації професій, роду діяльності. Дослідниця переконує, що так 

підкреслюється вторинний характер номінації, денотатом якої є жінка. 

Лексикографи, вербалізуючи патріархальні стереотипи, подають і нав’язують носіям 

мови таку картину світу, у якій жінкам відводиться другорядна роль. Слушним 

вважаємо і зауваження О. Чуєшкової про те, що, виводячи такі одиниці за межі 

літературної мови, лексикографи чітко вербалізують стереотип про жінок, які, 

обіймаючи ці посади, перебувають не на своєму місці [28, с. 237]. 

До реєстру СУМ-11 введено велику кількість назв осіб за видом діяльності. 

Переважну більшість назв професій, у яких зайняті чоловіки і жінки, представлена 

тільки у формі чоловічого роду. Наведемо приклади словникових статей, в 

ілюстративній частині словникових статей яких відсутні контексти, де агентив 

номінував би жінку. 

Відсутні контексти на позначення жінки аналітик (СУМ-11, І, с. 42), так само і 

в новому словнику (СУМ-20, с. 47). 

АКАДЕ МІК, а, ч. 1. Член академії наук. Він спеціально заїхав до Тарана, щоб 

розповісти про свою зустріч з академіком (С. Журахович); Головуючий на Загальних 

зборах Національної академії наук України президент Національної академії наук 

України академік НАНУ Б. Є. Патон виголосив вступне слово (із журн.) // Звання 

вченого, художника, скульптора і т. ін., обраного членом відповідної академії. 

Академія художеств присудила Тарасу Шевченку звання академіка гравюри (з наук.-

попул. літ.); Внесок М. Грушевського у скарбницю науки був відзначений званням 

академіка Української академії наук (з наук.-попул. літ.) (СУМ-20, с. 28). Однак 

жінки-академіки є в Україні і за кордоном, напр.: Скрипник Ганна Аркадіївна, 
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український етнолог. Дійсний член (академік) НАН України (2006);
 
Єльська Ганна 

Валентинівна, вчений у галузі молекулярної біології та біосенсорики, академік НАН 

України. Зауважимо, що до реєстру внесено слово ПРОФЕ СОРКА, и, жін., розм. 

1. Жінка-професор (СУМ-11, VІІІ, с. 333). 

ДЕРЖАВОЗНА ВЕЦЬ, вця, ч. Фахівець із державознавства. Вибори – 

надзвичайно багатогранне суспільне явище. Як зазначав німецький державознавець 

Г. Майєр, у загальнонаціональному масштабі вибори – це наймасовіший процес, який 

знає право (з газ.) (СУМ-20, с. 738). 

МИСТЕЦТВОЗНА ВЕЦЬ, вця, чол. Фахівець з мистецтвознавства. Про 

художників у нас пишуть мало, а коли й пишуть, то здебільш фахівці-

мистецтвознавці у своїх фахових виданнях (Леонід Первомайський, З щоденника.., 

1956, 131); Крім Аршина, ще підстерігав її на художній раді Міль, столичний 

мистецтвознавець(Іван І. Волошин, Озеро.., 1959, 118) (СУМ-11, ІV, с. 719). 

Відсутні ілюстрації і в новій електронній версії словника (див. СУМ-20, с. 1623). 

У реєстрі СУМ-11 засвідчено окремі назви на позначення жінок, зайнятих у 

тому ж виді діяльності, що й чоловік, та утворені суфіксальним способом від 

іменника на позначення чоловіка. Розглянемо, які ремарками подано біля цих назв та 

як тлумачать значення назв на позначення жінок за діяльністю, які особливості 

добору ілюстративного матеріалу. Наші спостереження показують, що при 

реєстрових словах на позначення жінок за професією відсутнє тлумачення словом 

жінка. ПИСЬМЕ ННИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до письменник (СУМ-11, VІ, с. 365). 

ЛІ КАРКА, и, жін. Жіночий рід до лікар (СУМ-11, IV, с. 512), так само і тлумачення 

в новому словнику (СУМ-20, с. 1509). 

Частина агентивів внесена до реєстру без ілюстративного матеріалу тільки з 

ремаркою жіночий рід до, окремі агентиви мають ремарку розмовне, напр.: 

БУХГА ЛТЕРКА, и, жін., розм. Жіночий рід до бухгалтер. (СУМ-11, І, с. 267). 

Звернемо увагу на те, що в СУМ-11 проілюстровано контекстами назви менш 

престижних професій, внесених до реєстру у формі жіночого роду. Хоч вони й 

супроводжуються ремаркою жіночий рід до, але ілюстративний матеріал 

представлено. Наприклад: 
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ПРИБИРА ЛЬНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до прибиральник. Звечора 

прибиральниці гуртожитку для одиноких службовців довгенько поралися з 

прибиранням кімнати, з постіллю та меблями (Іван Ле, Право.., 1957, 224); Оленку 

влаштували ночувати в чистій кімнаті при школі, де жила одинока 

прибиральниця (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 201); * Образно. Медунка 

побачила, що бджоли-прибиральниці докірливо захитали голівками. Не всі кімнатки 

коло льотка були охайні (Оксана Іваненко, Про бджілку.., 1959, 9) (СУМ-11, VІІ, 

с. 34). 

САПА ЛЬНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до сапальник. Сапальниці попрокидались 

і веселою юрбою обступили Олександру (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 62); 

Напівзігнувшись, рухливим квітчастим разком швидко просуваються молоді 

сапальниці (Спиридон Добровольський, Тече річка.., 1961, 92) (СУМ-11, ІХ, с. 55). 

Поодиноко агентиви – назви жінок не мають ремарки жіночий рід до, напр.: 

ДОЯ РКА, и, жін. Робітниця, яка доїть і доглядає корів. Непомітно із худенької 

сироти виросла вродлива дівчина, розумна комсомолка, а згодом Мотря стала 

кращою дояркою в колгоспі (Петро Панч, В дорозі, 1959, 189) (СУМ-11, ІІ, с. 403); 

КУРЧА ТНИЦЯ, і, жін. Робітниця, що вирощує і доглядає курчат. Як правило, 

курчат для колгоспу на ІПС повинні добирати курчатниці, які вирощуватимуть їх, і 

зоотехнік (Птахівництво, 1955, 179) (СУМ-11, ІV, с. 414). 

Укажемо на окремі особливості пояснень реєстрового БІБЛІОТЕ КАРКА, 

и, жін. Жіночий рід до бібліотекар. Ілюстративний матеріал подано, але в другому 

контексті жінку схарактеризовано негативно: Сербин був син міської 

бібліотекарки (Юрій Смолич, I, 1947, 32). В ілюстративному матеріалі до слова 

подано негативну характеристику жінки: Марія картає себе: «Колись ти була 

бібліотекаркою в полку … А зараз ... Ким ти стала?» (Микола Руденко, Остання 

шабля, 1959, 41) (СУМ-11, І, с. 173). Зауважимо і те, що в новій версії «Словника 

української мови» подано контекст, але його зміст надає знижувальної оцінки: 

БУХГА ЛТЕРКА, и, ж., розм. Жін. до бухга лтер. Провінційні бухгалтерки не 

володіють такими професійними нюансами, які потрібні у столиці (з газ.) (СУМ-20, 

с. 229). 
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У словниковій статті реєстрового ЖУРНАЛІ СТКА, и, жін. Жіночий рід до 

журналіст дібрано менше ілюстративного матеріалу, ніж до лексеми журналіст, 

порівняймо: Лена активно працювала в партизанській газеті і була дуже здібною 

журналісткою (Микола Шеремет, Молоді месники, 1949, 59) і ЖУРНАЛІ СТ, 

а, чол. Професіональний літературний працівник газет, журналів, радіо та інших 

органів інформації і пропаганди. Основна риса роботи журналіста – те, що кожне 

його слово промовляє до тисяч людей (Василь Еллан, II, 1958, 313); Ніхто з них не 

відав, що той синьоокий.., Хто вів їх на битву у сяйві ракети, Що він – журналіст 

фронтової газети (Микола Нагнибіда, Пісня .., 1949, 57) (СУМ-11, ІІ, с. 549). 

Гендерні стереотипи яскраво демонструє оформлення словникових статей 

реєстрових професіонал і професіоналка. Лексему чоловічого роду проілюстровано 

контекстами вживань, натомість до реєстрового іменника на позначення жінки 

тільки подано ремарку. Порівняймо: 

ПРОФЕСІОНА Л, а, чол. Той, хто зробив яке-небудь заняття предметом своєї 

постійної діяльності, своєю професією. Дуже талановиті і 

обдаровані [італійські] актори працювали нероздільно з неакторами, і часом не 

розбереш, хто кращий – професіонал чи непрофесіонал (Олександр Довженко, III, 

1960, 142); Виготовленням залізних виробів займались у стародавній Русі 

професіонали-ковалі (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 414); // чого. Добрий 

фахівець, знавець своєї справи. Вони бігли, як старі фронтовики, пригнувшись, 

петляючи, відстрелюючись, повзучи, це були професіонали військової справи (Юрій 

Яновський, II, 1958, 220) (СУМ-11, VІІІ, с. 322) і ПРОФЕСІОНА ЛКА, 

и, жін. Жіночий рід до професіонал.  

Українська лексикографія має спеціальний словник, який реєструє назви осіб за 

видом діяльності. Це «Словник-довідник назв осіб за видом діяльності» М. Годованої 

(К., 2009). У реєстр словника включено чимало назв, відсутніх у реєстрі СУМ-11, що 

значною мірою зумовлено появою нових назв. У передмові укладач словника 

зазначила, що основна частина назв осіб за видом діяльності належить до чоловічого 

роду, проте в сучасному суспільстві значно розширилося коло жіночих професій. 

Однак констатуємо, що в названому словнику виразно прослідковуємо тенденцію до 



15 
 

вияву гендерного стереотипу. Агентиви на позначення жінок у випадку існування 

назви на позначення чоловіка, подано не в окремій словниковій статті, а після 

пояснення значення слова на позначення чоловіка з ремаркою жін. до. За словами 

М. Годованої, до реєстру включено тільки назви суто традиційних жіночих професій 

(доярка, друкарка, праля, нянька (Годована, с. 5). Отже, жінка як самостійний 

суб’єкт діяльності у словнику не представлена. Її роль обмежена суто побутовими 

професіями. 

«Неприсутність» у просторі словника жінки посилюється тим, що авторка 

лексикографічної праці тлумачить значення назв за видом діяльності лексемою 

чоловічого роду робітник, працівник, напр.: коректор – працівник видавництва, 

журналу (Годована, с. 63); лаборант – науково-допоміжний працівник (Годована, 

с. 66); листоноша – працівник поштового відділення (Годована, с. 67), 

льонопрядильник – робітник … (Годована, с. 70).  

У тлумаченнях окремих назв використано лексеми особа, майстер, що теж 

сприяє нівеляції присутності жінки, напр.: вишивальниця – особа, для якої вишивання 

є професійним заняттям (Годована, с. 24); гаптувальниця – майстер, який гаптує, 

вишиває що-небудь шовковими нитками (Годована, с. 29); доярка – особа, яка доїть 

і доглядає корів (Годована, с. 41); друкарка – особа, яка друкує рукописні матеріали 

на друкарській машинці (Годована, с. 41). Тільки дві лексеми на позначення жінки 

тлумачено іменниками жіночого роду робітниця: праля – робітниця у пральні 

(Годована, с. 95); ткаля – робітниця, яка виготовляє тканини на ткацькому 

верстаті (Годована, с. 124). 

Яскравим проявом гендерного стереотипу є тлумачення значення слова 

покоївка. В одинадцятитомному «Словнику української мови» реєстрове покоївка 

пояснено так: ПОКОЇ ВКА, и, жін. Служниця, яка прибирає кімнати та виконує 

деякі інші хатні роботи, крім готування їжі. Сніг мете степами, Вітер порохами, 

Покоївка в хаті робить те Пліткою своєю (Іван Франко, XI, 1952, 272); За Юзею 

йшла покоївка з кошиком, повним стрічок (Леся Українка, III, 1952, 674); Люба 

почервоніла: було неприємно, що мати знову гримає на покоївку чи куховарку (Панас 

Кочура, Золота грамота, 1960, 26) (СУМ-11, VII, с. 34). Цю лексему вводить до 
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реєстру словника назв осіб за видом діяльності М. Годована. У передмові до 

словника зазначено, що реєстр охоплює широкий спектр нормативних назв фахівців 

різних галузей виробництва. Однак цю лексему укладач також тлумачить словом 

служниця, хоча такої професії не існує. Назва професії покоївка внесена до 

офіційного класифікатора професій і віднесена до працівників сфери торгівлі та 

послуг. 

На жаль, цей факт не врахували й укладачі академічного короткого «Словника 

української мови», де також зазначено, що покоївка – це служниця (СУМ-2012, 

с. 819). 

 

2.1.2. Назви осіб за позитивною і негативною ознакою 

Розглянемо тенденції, що виявляються в особливостях тлумачень назв, які 

позитивно чи негативно характеризують особу. 

На позначення особи, для якої властиві високі професійні якості, інтелектуальні 

здібності тощо вжито переважно назви у формі чоловічого роду. У «Словнику 

української мови» зареєстровано ІНТЕЛЕКТУА Л, а, чол. Людина з високо 

розвиненим інтелектом. Ілюстративний матеріал фіксує тільки контексти, де слово 

ужито на позначення чоловіка: Герої Ю. Шовкопляса, як правило, інтелектуали, 

тож письменник розкриває перед читачем їхні думки, дає можливість читачеві 

самому стежити за складним процесом зародження й розвитку тієї чи іншої думки 

(Літературна Україна, 11.I 1963, 3) (СУМ-11, ХІ, с. 685). Лексема жіночого роду 

інтелектуалка в реєстрі відсутня. 

ЕРУДИ Т, а, чол., книжн. Той, хто має велику ерудицію. [М.] Рильський – поет-

ерудит, людина великої культури (Історія української літератури, II, 1956, 400) 

(СУМ-11, ІІ, с. 486). Відповідника жіночого роду не зареєстровано. 

ФАХІВÉЦЬ, вця, чол. 1. Той, хто досконало володіє якимсь фахом, має високу 

кваліфікацію, глибокі знання з певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; 

спеціаліст. – Їм можна пробачити, вони не фахівці, вони се мусять писати, 

уриваючись від іншої роботи (Леся Українка, III, 1952, 691); [Сльозкін:] Нам 

потрібні фахівці, добре освічені люди, культурні, ділові (Іван Микитенко, I, 1957, 
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174); – Поет справжній з тебе росте, Павлушо..! – Пригадав [Галаган], що після 

першого вірша, як тільки прочитав.., уже й відчув це.., не помилився. Ось і шановний 

добродій... фахівець цієї справи, теж переглянув їх [вірші] (Андрій Головко, II, 1957, 

378); Те, що старому професорові геофізики коштувало дванадцятирічної праці, 

радянські фахівці виконали за два роки (Олесь Донченко, II, 1956, 79); (СУМ-11, Х, 

с. 570).  

На противагу назвам за позитивною ознакою, у тлумаченні яких лексикографи 

зазвичай обмежувалися ремаркою жіночий рід до .., словникові статті, у яких 

реєстрове слово номінує жінку за негативною ознакою, розроблені ширше. У 

словниковому просторі, представленому ілюстративним матеріалом, жінка постає як 

носій негативних рис, як особа з асоціальними й аморальними проявами поведінки, 

із поганими рисами характеру. 

Наведемо приклади зареєстрованих лексем, виражених іменниками, що 

номінують жінку за негативною ознакою. Спостерігаємо, якщо лексема номінує 

жінку за негативною ознакою, то часто дібрано контексти, у яких цей негатив 

посилюється, напр.:  

АЛКОГОЛІ ЧКА, и, ж. Жін. до алкого лік. Були серед привезених .. жінки 

легкої поведінки і серед них одна алкоголічка (О. Гончар). (СУМ-20, с. 37). 

АФЕРИ СТКА, и, жін. Жіночий рід до аферист. Раз за разом стражники.. 

підводили до нього [пристава] то впійманих на гарячому кишенькових злодіїв, то 

всяких зальотних аферисток (Олесь Гончар, Таврія.., 1957, 56) (СУМ-11, І, с. 73). 

БА ХУРКА  и, жін., лайл. Жіночий рід до бахур
1
. Накупив землі на земські 

гроші та … вигодовує бахурок (Панас Мирний, III, 1954, 373) (СУМ-11, І, с. 114). 

БРЕХУ ХА  и, жін., розм. Те саме, що брехунка. Ірися … Завзятіша од всіх 

брехух (Іван Котляревський, I, 1952, 175); – Але ж і ти, Марто, й справді велика 

брехуха..! – сказав Мельхиседек до своєї жінки (Нечуй-Левицький, III, 1956, 59); Ця 

дика вигадка.. вигрівалася в середовищі брехух (Іван Ле, Міжгір’я, 1953, 313) 

(СУМ-11, І, с. 233). 

ВЕРТИ ХВІСТКА, и, жін., розм. Жіночий рід до вертихвіст. – От він і вважає 

нас за ні на що не здатних вертихвісток (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 
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42); Безбородько намагався відгадати, котра з тих вертихвісток – дочка 

о. Річинського (Ірина Вільде, Сестри .., 1958, 52). Порівняймо із контекстом, 

дібраним на позначення чоловіка за цією ознакою. Зміст речення заперечує 

наявність цієї ознаки в чоловіків: ВЕРТИ ХВІСТ, воста, чол., розм. Те саме, що 

вітрогін. [Мотря:] То не якийсь там вертихвіст. То чоловік статечний (Вадим 

Собко, П’єси, 1958, 12); Той вертихвіст до всього призведе (СУМ-11, І, с. 333). 

ВІТРОГО НКА, и, жін., зневажл. Жіночий рід до вітрогон
1
. – Я була хоч і 

гарна, але зроду вже вдалась вітрогонка та шелихвістка (Нечуй-Левицький, IV, 

1956, 297) (СУМ-11, І, с. 689). 

ЕГОЇ СТКА  и, жін. Жіночий рід до егоїст. – Яка вона підла! Яка черства 

егоїстка! – думала Софія (Леся Українка, III, 1952, 538); Вона була егоїсткою і 

звикла, щоб все на світі робилося для неї (Вадим Собко, Граніт, 1937, 91) (СУМ-11, 

ІІ, с. 454).  

ЗЛО ДІ ЙКА, и, жін. Жіночий рід до злодій. – Оддай мені яйця, злодійко! – 

Нащо ти покрала наші яйця? – репетувала Мелашка (Нечуй-Левицький, II, 1956, 

360) (СУМ-11, ІІІ, с. 600). 

ЛЕ ДАРКА, и, жін. Жіночий рід до ледар. – Ти, ледарко, фараонко, з землі 

стовбичиш, нічого не робиш, а я тобі повинна їсти носити! (Олесь Донченко, III, 

1956, 33) (СУМ-11, ІV, с. 466). 

ЛИХОДІ ЙКА, и, жін. Жіночий рід до лиходій. А вчора зненацька донька 

спитала: – Чи правда, що зла лиходійка стріляла? (Микола Нагнибіда, Степ.., 1958, 

11) (СУМ-11, ІV, с. 497).  

РОЗПУ СНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до розпусник. Він зовсім ясно почував 

відразу до тої кокетки і розпусниці, котра, очевидно, всіми способами старалась 

заманити його в свої сіті (Іван Франко, III, 1950, 455) (СУМ-11, VІІІ, с. 784). 

СПОКУ СНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до спокусник. – Не шкодував [граф 

Потоцький] ні людей, ні грошей.. заради примхи красуні Софії, зрадливої жінки і 

спокусниці пасинка (Хлібороб України, 3, 1970, 41) (СУМ-11, ІХ, с. 564); та ін. 

У СУМ-20 додано контексти до зафіксованих у СУМ-11 лексем, не 

проілюстрованих прикладами або взагалі відсутніх у реєстрі, напр.: 
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МАНІПУЛЯ НТКА, и, ж. Жін. до маніпуля нт. Няня виявилася дуже вмілою 

маніпулянткою дитячими емоціями (із журн.); У 1888 році в «Kurjerze Lwowskim» 

[«Львівському кур’єрі»] була надрукована нова повість Івана Франка 

«Маніпулянтка» (Р. Горак); – А, ось і вона, наша маніпулянтка! – скликнув весело 

старий Темницький. – Вітаємо паню (І. Франко) (СУМ-20, с. 1649). 

МАРНОТРА ТКА, и, ж. Жін. до марнотра т. Трістан пропонує струнку дівчину 

назвати «ходячі мощі», щедру – марнотраткою, приязну – липучкою, строгу – 

злючкою (з наук. літ.) (СУМ-20, с. 1576). 

МАРНОТРА ТНИЦЯ  і, ж. Жін. до марнотра тник. – Та що вона за господиня! 

– буркнув пан. – Нероба, двірська панна, марнотратниця (І. Франко); Нi, не 

марнотратниця його жiнка, нащо там брехнi зводити на неї (Є. Гуцало) (СУМ-20, 

с. 1576). 

МАРОДЕ РКА, и, ж. Жін. до мароде р. – Думати треба, як присвоєні цією 

повією гроші повернути... Ах ти ж мародерка! Стерв’ятниця підла! (Г. Тарасюк) 

(СУМ-20, с. 1576). 

На позначення особи за негативною ознакою в іменниках подвійного роду в 

ілюстративних контекстах дібрано приклади тільки на позначення жінки, напр.: 

ЗЛ  КА  и, чол. і жін., розм. Дуже зла, сердита людина. [Олеся:] Яка я 

безсердечна, яка черства, яка злюка!.. (Марко Кропивницький, II, 1958, 326); Часом 

сердячись, мама починала, мов по книзі, вичитувати всі мої недоліки: був я й 

плюгавий і миршавий.., непоштивий і злюка, неслух і взагалі лиха личина (Юрій 

Збанацький, Доля, 1951, 230) (СУМ-11, III, с. 607). 

ЛЕЖЕБО КА  и, чол. і жін., розм. Те саме, що лежебок. – Вставай, лежебоко! 

Давай я тобі швиденько коси позаплітаю (Олександр Копиленко, Подарунок, 1956, 

60) (СУМ-11, ІV, с. 471). 

НЕРО БА  и, чол. і жін., розм. Людина, яка веде бездіяльне, ледаче життя; 

ледар, гультяй. Дарина прожила вже в сестриній родині, як у материній, – 

пещеною, коханою, неробою (Юрій Яновський, Мир, 1956, 95) (СУМ-11, V, с. 376). 

НЕЧЕПУ РА  и, чол. і жін. Неохайна, нечепурна людина. Мелашка сама 

додивлялась при вдяганні [Богдана], осмикувала легкий малиновий кунтуш, витирала 
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ганчірками порох на шаблі. – А то побачить пані Матрона нелад у строї, ще 

нечепурою назве мене... (Іван Ле, Хмельницький, I, 1957, 241); Вовка написав 

обіцянку тримати всі книжки й зошити, як новенькі. Подумайте, мій нечепура 

Вовка – і таке обіцяє! (Оксана Іваненко, Таємниця, 1959, 18) (СУМ-11, V, с. 403). 

НЕЧУПА РА  и, чол. і жін., розм. Те саме, що нечепура. – Кара божа, не дівка, 

– сердилась вона знову: – ти як голову вичесала? Хто тебе візьме таку 

нечупару?.. (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 31); Опинившись під окупантами, 

Дорка зовсім чомусь занехаяла себе: не вмивалася, ходила нечупарою, нечісаною, на 

ногах виразки, одежа пошматована, – старченя та й годі (Юрій Яновський, Мир, 

1956, 71) (СУМ-11, V, с. 405). 

Фіксуємо поодинокі випадки збереження симетрії: ГУЛЯ КА, и, чол. і жін. Той 

(та), що любить гуляти (у 2, 3 знач.). Горпина ж з молодих літ була не гуляка 

(Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 123); Князь виявився п’яницею, гулякою, вкрай 

розбещеною людиною (Життя і творчість Т. Г. Шевченка, 1959, 365) (СУМ-11, VІ, 

с. 340). 

 

2.2. Динаміка гендерних стереотипів 

У цьому підрозділі проаналізуємо, чи засвідчено динаміку до подолання 

гендерних стереотипів в українських словниках. Передусім звернемо увагу, як 

простежено тенденцію до подолання гендерних стереотипів у новій версії 

«Словника української мови», який розробляє Український мовно-інформаційний 

фонд НАН України.  

Проблему нових гендерних стереотипів розглядала на матеріалі різних 

словників української мови О. Чуєшкова. Дослідниця засвідчила фіксацію нових 

гендерних стереотипів, що з’явилися внаслідок трансформацій соціокультурної 

дійсності, однак робить висновок, що всі проаналізовані лексикографічні праці 

містять гендерні стереотипи, як давні, так і нові [28, с. 239]. 

Проаналізувавши реєстр нової версії словника (А-МІШУ РНИЙ), спостерігаємо, 

що в реєстр названої лексикографічної праці введено агентиви на позначення жінки 
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у формі жіночого роду з ілюстративним матеріалом. Наведемо приклади окремих 

словникових статей:  

А ВТОРКА, и, ж. Жін. до а втор. Авторка [О. Кобилянська] чимало читала 

творів чужої літератури (Леся Українка); Спочатку я роздобув першу збірку її 

поезій, згодом – другу, і так захопився її творчістю, що вирішив будь-що відшукати 

авторку (Ю. Винничук) (СУМ-20, с. 15). 

ДЕ ИФРУВА ЛЬНИЦЯ, і, ж. Жін. до де ифрува льник. До 8 Березня 

кільком працівницям було присвоєно звання «Краща дешифрувальниця» (із журн.) 

(СУМ-20, с. 748). 

ДЗВОНА РКА, и, ж. Жін. до дзвона р. Сімдесятип’ятирічна мешканка 

Полтави – найстарша дзвонарка України. Вона щодня, не зважаючи на погоду, йде 

дзвонити в місцевому Свято-Троїцькому храмі (з газ.); Баба Марія бозна-яким 

побитом пам’ятає всі наші вдяганки. Але її не називають гардеробницею. Дзвонарка 

– ось хто вона така. Ще відтоді, як бігала по школі з мідним дзвоником (К. Гриб) 

(СУМ-20, с. 751).  

ДЗ ДОЇ СТКА, и, ж. Жін. до дзюдої ст. Чернігівська дзюдоїстка – чемпіонка 

Європи серед молоді (з газ.); Дзюдоїстці з Саудівської Аравії дозволили виступати в 

хіджабі на Олімпіаді в Лондоні (з газ.) (СУМ-20, с. 754). 

ДИЗА ЙНЕРКА, и, ж. Жін. до диза йнер. Дизайнерка не шкодує фантазії, 

сміливо й охоче експериментує з тканинами, оздобленням та аксесуарами, але 

сутність її моделей завжди залишається незмінною (із журн.); Ця австралійська 

дизайнерка взуття щойно закінчила навчання, а про її випускну колекцію вже 

пишуть на впливових сайтах (з газ.) (СУМ-20, с. 757). 

ДИСЕРТА НТКА, и, ж. Жін. до дисерта нт. Звертаючись до опису та вивчення 

фресок Кирилівської церкви, дисертантка ставить головний акцент не на 

мистецтвознавчому аналізі, а на репрезентативному ідеологічному змісті сюжетів 

(з наук. літ.); Розглядаючи основні форми і способи рецепції мотивів та образів 

світової літератури у творчості О. Кобилянської, дисертантка з’ясовує 

насамперед своєрідність їх осмислення українською письменницею (з наук. літ.) 

(СУМ-20, с. 762). 
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ДОКТОРА НТКА, и, ж. Жін. до доктора нт. Докторантка у своїй роботі 

окреслила місце соціальної організації в розвитку української духовної культури ХVІ–

ХVII ст. (з наук. літ.); Наша докторантка, готуючи наукову роботу про кримських 

татар, рік провела в Криму (з газ.) (СУМ-20, с. 797). 

ЕРУДИ ТКА, и, ж. Жін. до еруди т. Ця жінка – тонкий психолог, ерудитка й 

чудова оповідачка (з газ.) (СУМ-20, с. 887). 

ЗДОБУВА ЧКА, и, ж. Жін. до здобува ч. Сучасні жінки є освіченими, 

економічно самостійними здобувачками нових професій (з публіц. літ.); Протягом 

усього періоду теоретико-експериментальної роботи здобувачка особисто брала 

участь в апробації і практичній реалізації розроблених положень та рекомендацій 

(із журн.) (СУМ-20, с. 1132). 

МЕДІ ВІ СТКА, и, ж. Жін. до медієві ст. Років із десять тому колега-

медієвістка з доволі далекого зарубіжжя, із неслов’янською методичністю 

плануючи свою першу поїздку до України, надіслала мені листа (із журн.) (СУМ-20, 

с. 1593). 

МЕДІ ЙНИЦЯ, і, ж., розм. Жін. до меді йник. Дружина звинуваченого, відома 

медійниця, висловила чоловікові цілковиту підтримку (із журн.); Лідеркою в 

номінації «Краща студентка-медійниця» визнано студентку педагогічного 

університету (з газ.) (СУМ-20, с. 1593).  

МЕМУАРИ СТКА, и, ж. Жін. до мемуари ст. На обіді в готелі «Зеефельдер 

Гоф» українці зустрілися з німцями .. Крім Майднера, були тут Марлена Альтдорф, 

романістка й поетеса, Барбара Теренц, фотограф, малярка й письменниця, Тереза 

Кайзер, філолог і мемуаристка (Олекса Ізарський); Мемуаристка пише про 

тоненьку постать тихої гімназисточки Анни Ахматової у весняній пітьмі Софії 

Київської (з газ.) (СУМ-20, с. 1600). 

МЕХАНІЗА ТОРКА, и, ж. Жін. до механіза тор. Молоденькі механізаторки 

готували трактори до денної зміни (М. Циба) (СУМ-20, с. 1616). 

МИСЛИ ТЕЛЬКА, и, ж. Жін. до мисли тель. На підставі творів С. Русової 

можна стверджувати, що мислителька схилялася до характерної для української 

філософії версії особи (з наук. літ.); Г. Пагутяк – не тільки письменниця, вона 
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мислителька, яка постійно звертається до християнства як джерела не так 

літературності, як сенсу (з наук.-попул. літ.); Відома німецька мислителька 

написала книгу із символічною назвою: «Банальність зла» (із журн.) (СУМ-20, 

с. 1623). 

МИСТКИ НЯ, і, ж. Жін. до мисте ць. Обдарувала музей відома мисткиня 

Катерина Росандіч-Кричевська, дочка Василя Кричевського (О. Шугай); – Я знаю 

одне: майже всі письменниці, художниці, мисткині, жінки-науковці самотні 

(Ю. Винничук); Поруч мисткинь, за двомісним столиком розсівся юнак із намертво 

нахмуреним чолом (Любко Дереш) (СУМ-20, с. 1623). 

Виявом тенденції до подолання гендерного стереотипу можемо вважати 

подання контекстів уживань до лексем на позначення жінки, які були зареєстровані в 

СУМ-11, але без ілюстративного матеріалу. Наведемо окремі статті в порівнянні: 

АВТОМОБІЛІ СТКА, и, жін. Жіночий рід до автомобіліст (СУМ-11, І, с. 13) // 

АВТОМОБІЛІ СТКА, и, ж. Жін. до автомобілі ст. Вирушаючи на власному авто в 

джунглі міських вулиць, вона щодня поповнює колекцію історій з життя 

автомобілістки: кільканадцять разів підрізали, разів зо два притиснули до бровки, 

бувало, по-джентльменськи поступилися місцем у тисняві, а якось за «дякую» 

допомогли замінити колесо (з газ.) (СУМ-20, с. 13). 

АСПІРА НТКА, и, жін. Жіночий рід до аспірант (СУМ-11, І, с. 68) // 

АСПІРА НТКА  и, ж. Жін. до аспіра нт. Це була відома Софія Галечко … – 

аспірантка професора Грушевського в Львівському університеті (Ю. Смолич); 2006 

року дві аспірантки Інституту спеціальної педагогіки АПН ознайомилися з 

ефективними канадськими технологіями навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку (з газ.); У Київському художньому інституті молоді 

аспірантки влаштували виставку своїх робіт (з газ.) (СУМ-20, с. 79). 

МАТЕМА ТИЧКА, и, жін. Жіночий рід до математик (СУМ-11, ІV, с. 644) // 

МАТЕМАТИ ЧКА, и, ж., розм. Жін. до матема тик. Ніна заявляла, що буде або 

математичкою, або філологинею (В. Лис); – Хороший учитель починає кожну нову 

тему з таблички множення, – часто повторювала наша математичка й 

намагалася бути послідовною у виконанні цього (Н. Сняданко) (СУМ-20, с. 1582). 
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МЕДАЛЬ  РКА, и, жін. Жіночий рід до медальєр (СУМ-11, ІV, с. 662) // 

МЕДАЛЬ  РКА, и, ж. Жін. до медальє р. Берегівську художницю-керамістку 

Жужанну Ортутай знали насамперед як талановиту медальєрку (із журн.) 

(СУМ-20, с. 1591). 

МЕТОДИ СТКА, и, жін. Жіночий рід до методист (СУМ-11, ІV, с. 692) // 

МЕТОДИ СТКА
1
, и, ж. Жін. до методи ст

1
. Почувся рідний голос методистки: – 

Звідомляємо: навчальна сесія відбудеться з 7 до 17 червня! (О. Шугай); Я звернулася 

до методистки з проханням дозволити скласти залік, утім, допомоги або якогось 

сприяння у вирішенні цього питання не отримала (з газ.) (СУМ-20, с. 1614). 

Ще однією тенденцією нового словника є те, що ілюстративний матеріал 

розширено, порівняно із СУМ-11: або додано нові контексти, або додано нові й 

замінено старі. Наведемо окремі статті лексикографічної обробки таких лексем: 

АБІТУРІ  НТКА, и, жін. Жіночий рід до абітурієнт. Вона знімала кімнату, як 

абітурієнтка Полтавської жіночої гімназії (Юрій Смолич, V, 1959, 117) (СУМ-11, 

І, с. 4) // АБІТУРІ  НТКА, и, ж. Жін. до абітуріє нт. Вона знімала кімнату як 

абітурієнтка Полтавської жіночої гімназії (Ю. Смолич); Відповідь абітурієнтки 

слухала асистентка кафедри, а пан професор ретельно вивчав її особову справу (із 

журн.) (СУМ-20, с. 2). 

ЛЕ КТОРКА, и, жін., розм. Жіночий рід до лектор. Там нема електрики, Віє з 

лугу холодом, Ти одна є лекторка Із заводу (Павло Усенко, І сьогодні.., 1957, 61) 

(СУМ-11, ІV, с. 473) // ЛЕ КТОРКА, и, ж. Жін. до ле ктор. В руках лекторка 

держить невеликий зшиток, з котрого вона зараз зважиться читать уголос (Олена 

Пчілка); Стара … лекторка робить нам зауваження, і це змушує Таню заткнутися 

(А. Дністровий) (СУМ-20, с. 1492). 

ЛИВА РНИЦЯ, і, жін. Жіночий рід до ливарник. Уславлена.. Ливарниця під 

бункером стоїть (Ігор Муратов, Ідуть.., 1951, 153) (СУМ-11, ІV, с. 483) // 

ЛИВА РНИЦЯ, і, ж. Жін. до лива рник. Галина працювала ливарницею 

формувального цеху. Спеціаліст високої кваліфікації (із журн.); – Я стала 

ливарницею ще вісім років тому. За цей час набула досвіду, який може бути в 

пригоді тим, хто починає свій трудовий шлях (з газ.) (СУМ-20, с. 1497). 
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МАСАЖИ СТКА, и, жін. Жіночий рід до масажист. – Знайомтесь, Еріка, це 

ваша масажистка.., – сказав Шілінг (Вадим Собко, Стадіон, 1954, 132) (СУМ-11, 

ІV, с. 636) // МАСАЖИ СТКА, и, ж. Жін. до масажи ст. – Знайомтесь, Еріка, це 

ваша масажистка.., – сказав Шілінг (В. Собко); Макаров прийняв їх у масажному 

кабінеті. Процедура ще не почалась – юна масажистка сиділа в кріслі (М. Руденко) 

(СУМ-20, с. 1578).  

МЕДАЛІ СТКА, и, жін. Жіночий рід до медаліст. Перехопивши серйозний 

погляд дочки, Яцуба з гордістю вказує капітанові на неї: – Ото моя медалістка і по 

навчанню перша, і квіти вирощує – землі не цурається... (Олесь Гончар, Тронка, 

1963, 140) (СУМ-11, ІV, с. 662) // МЕДАЛІ СТКА, и, ж. Жін. до медалі ст. 

Перехопивши серйозний погляд дочки, Яцуба з гордістю вказує капітанові на неї: – 

Ото моя медалістка і по навчанню перша, і квіти вирощує – землі не цурається ... 

(О. Гончар); В університет я вступила за результатами єдиного іспиту (як золота 

медалістка) – твору з української літератури (М. Матіос); Українська 

спортсменка, майстер лижних перегонів, стала срібною медалісткою на дистанції 

5 км класичним стилем (з газ.) (СУМ-20, с. 1591). 

Засвідчено контексти на позначення жінки при реєстрових словах, ужитих у 

чоловічому роді:  

АГРОНО М, а, ч. Фахівець із агрономії. Нещодавно я була на всесоюзній нараді 

передовиків сільського господарства в Москві й випадково зустріла там Петра 

Кравченка, що, подібно до мене, приїхав на нараду як агроном (Б. Антоненко-

Давидович) (СУМ-20, с. 20). 

МЕТЕОРО ЛОГ, а, чол. Фахівець з метеорології. Метеорологи з допомогою 

особливих приладів стежать за кількістю водяної пари в повітрі (Фізична 

географія, 5, 1956, 90); Бородатий метеоролог наукової станції, оглядаючи 

термометр, записав до свого журналу: «Температура повітря + 1°» (Микола 

Трублаїні, I, 1955, 246) (СУМ-11, IV, с. 689) // Дівчина-метеоролог впевнено заявила, 

що мільйони людей спостерігали це не вивчене атмосферне оптичне явище 

(О. Бердник) (СУМ-20, с. 1613). 

Нові уявлення про права та вподобання жінок засвідчують реєстрові лексеми:  
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АВТОВЛА СНИЦЯ, і, ж. Жін. до автовла сник. Придбати страховий поліс 

«Провідна автоцивілка. Пані» може автовласниця віком від 21 року, яка має 

посвідчення водія, тобто є власницею автомобіля або їздить за дорученням (з мови 

документів) (СУМ-20, с. 10). 

АВТОМАНДРІВНИ ЦЯ, і, ж. Жін. до автомандрівни к. Тут ми перекусили і 

поговорили із автомандрівницею, у якої перегрівся мотор, не витримавши підйому (з 

газ.); – Відкрийте секрет: що бувала автомандрівниця бере з собою? (з газ.) 

(СУМ-20, с. 12). 

БА ЙКЕРКА, и, ж. Жін. до ба йкер. Картинно знявши шолом мотоцикліста, 

байкерка підійшла до репортерів (з газ.) (СУМ-20, с. 101). 

За спостереженнями С. Оксамитної, від жінок загалом очікується поступливість 

на ринку праці та кар’єрна неамбіційність, їх не очікують бачити в ролі політичних 

лідерів. Хоча в українському суспільстві протягом останнього десятиліття з’явилося 

вже чимало жінок-політиків, керівників політичних партій і організацій, значна 

частина населення, порівнюючи жінок і чоловіків як політичних лідерів, кращими 

вважає чоловіків [16, с. 177]. 

У новій версії словника спостерігаємо розширення уявлення про жінок як 

політичних діячів чи таких, які цікавляться політикою, що відображають 

зареєстровані лексеми.  

У СУМ-11 зареєстровано ЛІ ДЕР, а, чол. 1. Той, хто стоїть на чолі політичної 

партії або іншої певної суспільно-політичної організації; вождь (у 2 знач.), керівник. 

Злетілися [до Одеси] й лідери контрреволюційних партій (Юрій Смолич, V, 1959, 

10); Під тиском мас 2 травня [1917 р.] із складу Тимчасового уряду були виведені 

лідер партії кадетів міністр закордонних справ Мілюков і лідер партії октябристів 

… Гучков (Історія УРСР, II, 1957, 20) (СУМ-11, ІV, с. 838). Спеціальної назви на 

позначення жінки словник не реєструє. 

У новій версії словника зареєстровано лексему лідерка. Звернемо увагу, що в 

контекстах, які засвідчують уживання лексеми лідерка, йдеться про жінок як 

очільників політичних партій. ЛІ ДЕРКА, и, ж. Жін. до лі дер. На тлі думок О. Теліги 

варто згадати, що тодішня лідерка українського жіночого руху Мілена Рудницька 
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заперечувала розуміння жінки» як домашньої істоти (з наук. літ.); Лідерка 

білоруських есерів навчалася в київському виші (із журн.); Після низки терактів у 

Парижі лідерка правих популістів з партії «Національний фронт» Марін Ле Пен 

заявила: «Ми мусимо контролювати наші кордони. Ми мусимо негайно призупинити 

міграцію й скасувати Шенгенський режим» (з газ.) (СУМ-20, с. 1507). 

Політичну обізнаність жінок відбиває фіксація лексеми АНАРХІ СТКА, и, ж. 

Жін. до анархі ст. Особливо тісно спілкувалася з Махном у цей період анархістка Іда 

Метт, яка чула про «гуляйпільського батька» ще в роки його злету (з наук. літ.) 

(СУМ-20, с. 48) // АНАРХІ СТКА, и, жін. Жіночий рід до анархіст (СУМ-11, І, 

с. 43). 

Нова версія словника засвідчує рівність у розумінні інтелектуальних 

можливостей чоловіка і жінки: у названій праці зареєстровано лексеми 

ІНТЕЛЕКТУА Л а, ч. Людина з високорозвиненим інтелектом; людина 

інтелектуальної праці. Школа уже давно не цікавить мене, блискучі інтелектуали 

здобувають знання самоосвітою (С. Процюк); Мені шкода вас, друзі. Ви дуже 

розумні, ви інтелектуали, як тепер модно говорити. Ви переповнені інформацією 

(О. Бердник); Я мав розмови з молодими інтелектуалами та деякими студентами – 

це надзвичайно цікаві люди, і вони готові радикально змінювати свою країну 

(Ю. Андрухович) (СУМ-20, с. 1237) та ІНТЕЛЕКТУА ЛКА  и, ж., розм. Жін. 

до інтелектуа л. Ось нова мода пішла серед дівчат: носити окуляри. Начепить, хай 

навіть із звичайного скла, аби тільки видаватись інтелектуалкою ... (О. Гончар); 

Неля змінилася до невпізнання. Вдавала тепер із себе велику інтелектуалку, ходила 

по хаті, накинувши на плечі мамину хустину (Любко Дереш) (СУМ-20, с. 1237). 

У новому словнику зареєстровано лексеми ерудит та еруди тка (СУМ-20, 

с. 887), уведено в реєстр лексему здобува чка (СУМ-20, с. 1132). У тлумаченні не 

використано номена жінка, проте дібрано ілюстративний матеріал.  

С. Оксамитна зазначала, що одним із гендерних стереотипів є думка про те, що 

робота для жінки не повинна перетворитися на кар’єру. Навпаки, дружина має дбати 

про кар’єру чоловіка, а не про свою власну [16, с. 177]. В одинадцятитомному 

словнику зареєстровано слово кар’єрист із контекстами функціонування і 
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кар’єристка. Однак до лексеми на позначення жінки відсутні контексти вживання, 

зазначено тільки, що це жін. рід до кар’єрист (СУМ-11, ІV, с. 105). У новій версії 

словника ілюстративний матеріал дібрано: КАР’ РИ СТКА, и, ж. Жін. до 

кар’єри ст. Чуттєве ставлення, взаєморозуміння, ласкаві й ніжні слова потрібні 

кожній жінці, будь-то кар’єристка або романтична панночка (із журн.); Зараз 

багато жінок бачать себе кар’єристками, а не просто працівниками, і хочуть 

купити будинок, перш ніж створювати сім’ю (з газ.) (СУМ-20, с. 1286). 

Створення позитивного образу жінки відбиває лексикографічна фіксація 

лексеми берегиня. У СУМ-11 вона представлена так: БЕРЕГИ НЯ, і, жін., діал. 

Русалка. Численні фантастичні істоти, якими східні слов’яни населяли навколишню 

природу, – Дів, русалки, або берегині, лісовики, водяники і т. ін., – усе це стародавні 

божества, які уособлювали природу (Нариси стародавньої історії УРСР, 1957, 495) 

(СУМ-11, І, с. 158). 

У новому словнику розширено семантичну структуру лексеми, додано 

переносне значення, яке є позитивною характеристикою, і проілюстровано 

прикладом: БЕРЕГИ НЯ, і, ж. 1. За давньослов’янськими релігійними уявленнями, 

мати всього живого, первісне божество – захисниця людини, богиня родючості, 

природи та добра; згодом уважалася охоронницею дому і родини, подружньої 

вірності, покровителькою рибалок. Берегинь зображали на глиняних або мідних 

нагрудних пластинках, вишивали на рушниках (з навч. літ.). 3. перен. Жінка, яка 

охороняє, піклується про когось або щось. Літературознавець і мистецтвознавець 

Єлизавета Омелянівна Середа, справжня берегиня спадщини Тараса Шевченка, 

почала свої дослідження в 1933 р. у Харкові, тодішній столиці України (з газ.) 

(СУМ-20, с. 151). 

Отже, порівняно із СУМ-11, час укладання якого припадає на другу половину 

минулого століття, можемо спостерегти окремі тенденції до подолання гендерних 

стереотипів, представлення жінок як талановитих, ерудованих, професіоналок, осіб з 

різнобічними інтересами. Однак ці тенденції простежуються не послідовно. 

.
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ВИСНОВКИ 

 

Гендерна лінгвістика в українському мовознавстві – одна з нових галузей, що 

активно розвивається. Гендерну проблематику вивчають у таких аспектах 1) як 

чоловік та жінка зображені в мові; 2) чи є відмінності в їхньому мовленні. Науковці 

констатують, що стрімкий розвиток гендерної лінгвістики як вітчизняної, так і 

зарубіжної, актуалізував гендерний аналіз різноманітних текстових джерел, що 

видаються на перший погляд нейтральними стосовно гендерної проблематики. До 

таких зовні нейтральних текстів належать і лексикографічні праці, аналіз яких дасть 

змогу виявити суттєві для досліджуваної мовної культури нюанси. 

Гендерні стереотипи є результатом метамовної діяльності лексикографів. 

Найвиразніше вони проявляються в особливостях тлумачень іменників на 

позначення осіб, що містять у семантиці позитивну чи негативну оцінку, іменників-

агентивів, у особливостях маркування лексем, а також доборі ілюстративного 

простору словника загалом. 

У тлумаченні назв осіб за професією, виражених іменниками, спостерігаємо 

такі тенденції:  

1) якщо назва має тільки форму чоловічого роду, то в ілюстративній 

частині ужито контексти, у яких цим словом названо тільки чоловіка; 

2) якщо назва має відповідник на позначення жінки, переважно 

суфіксальний дериват, то в словниковій статті значення не розкривають, а подають 

ремарку жіночий рід до і не наводять контексти уживання.  

У тлумаченні назв осіб, виражених іменниками, за негативною ознакою 

спостерігаємо такі особливості: якщо назва, виражена іменником подвійного роду, 

то контексти ілюструють уживання негативно-оцінної лексеми переважно на 

позначення жінки; якщо слово номінує жінку за негативною ознакою, то 

лексикографи не обмежуються тільки ремаркою жіноч. рід, а добирають контексти 

уживання.  
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Гендерні стереотипи знаходять вияв і в особливостях тлумачень лексем за 

допомогою слова жінка. Наші спостереження показують, що послідовно 

використано слово жінка у тлумаченні лексем на позначення жінки за родинними 

зв’язками і сексуальною поведінкою, причому таких слів, що номінують жінку, яка 

здебільшого має аморальну поведінку і спосіб життя. 

У назвах жінок за видом діяльності тлумачення словом жінка використано 

переважно в поясненні тих видів діяльності, яким чоловіки зазвичай не займаються. 

Однак у сучасних лексикографічних працях, яким є нова версія словника 

української мови спостерігаємо тенденції до подолання гендерних стереотипів:  

1) у реєстр словника додано агентиви на позначення жінки, виражені 

іменником жіночого роду;  

2) до реєстру включено назви, які позначають жінку за інтелектуальними 

здібностями ерудитка, інтелектуалка, крім того вони ще й проілюстровані 

контекстами; 

3) лексеми на позначення жінки, які були засвідчені у словнику без 

ілюстрацій, а тільки з ремаркою жіночий рід до, проілюстровано контекстами.  

4) у новому словнику подано контексти на позначення жінки при 

реєстрових словах, що уживаються тільки в чоловічому роді, але називають і жінку;  

5) у новій версії словника додано ілюстрацій, які фіксують уживання 

лексем на позначення жінки. Розширено уявлення про жінок як політичних діячів, 

чи таких, які цікавляться політикою.  

Проаналізований матеріал дає підстави констатувати тільки наявність тенденції 

до вирівнювання, проте цілковитої нівеляції гендерних стереотипів ще не засвідчено. 
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