
3 
 

Шифр «Гендерночутливе мовлення» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерночутливе мовлення в українському інтернет-просторі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЗМІСТ 

Вступ            3 

Розділ 1.  Основні проблеми становлення й розвитку гендерночутливої  

мови             5 

1.1. Гендерний аналіз сучасної української мови     5 

1.2. Механізми творення гендерночутливої мови     8 

Розділ 2. Стратегія фемінізації        11 

2.1. Фемінітиви із суфіксом -к(а)        11 

2.2. Фемінітиви із суфіксом -иц(я)        13 

2.3. Фемінітиви із суфіксом -ин(я)        14 

Розділ 3. Стратегія статевої нейтралізації       16 

3.1. Використання паралельних форм жіночого й чоловічого роду  16  

3.2.Конструкції зі своєрідним графічним оформленням    16 

Висновки            18 

Список використаної літератури        20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВСТУП 

Загальновідомо, що мова безпосередньо пов’язана з усіма сферами 

людської діяльності. Мова, з одного боку, віддзеркалює все те, що 

відбувається в суспільстві, з іншого, вона сама здатна формувати його 

ментальність. Також, згідно з гіпотезою Сепіра-Ворфа, або гіпотезою 

лінгвістичної відносності, структура мови визначає мислення і спосіб 

пізнання реальності. Зокрема те, як у мові представлені чоловіки та жінки, 

упливає на ставлення в суспільстві до статей. Також мова відіграє 

основоположну роль у формуванні свідомості та системи цінностей кожної 

особистості. Таким чином, не вважаючи поняття «гендер» суто 

лінгвістичною категорією, актуальним і доцільним уважаємо дослідження 

мови й мовлення з огляду на відображення в них гендерної проблематики. 

Серед мовознавців, які працюють у цій галузі, слід назвати 

А. Архангельську, О. Бєссонову, М. Брус, М. Гінзбурга, О. Горошко, 

А. Загнітка, Л. Компанцеву, О. Масалітіну, А. Нелюбу, Я. Пузиренко, 

Н. П’яст, О. Семиколєнову, В. Слінчук, Л. Ставицьку, О. Стишова, 

Т. Сукаленко, О. Тараненка, О. Чуєшкову, А. Шиліну та багатьох інших.  

Мета роботи – дослідити шляхи і способи творення гендерночутливого 

мовлення в українському інтернет-просторі, зокрема реалізацію стратегій 

фемінізації та статевої нейтралізації на матеріалі численних  інтернет-видань,  

а також соцмережі «Фейсбук». 

Об’єктом дослідження є  український інтернет-простір. 

Предмет дослідження – мовні стратегії, які сприяють творенню 

гендерночутливого  мовлення.  

 Завдання наукової роботи вбачаємо в такому:  

- обґрунтувати важливість дослідження понять «гендерночутлива 

мова»  й «гендерночутливе мовлення»; 

- простежити основні проблеми, особливості становлення і 

розвитку гендерночутливої мови, з’ясувати теоретичні засади її вироблення; 
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- розглянути стратегії творення гендерночутливого мовлення на 

матеріалі інтернет-комунікації;  

- довести правомірність застосування стратегій фемінізації та 

статевої нейтралізації як основних чинників творення гендерночутливого 

мовлення. 

У роботі використано такі методи дослідження: аналітично-описовий, 

синхронного аналізу, метод систематизації та пояснення, кількісного й 

компонентного  аналізу. 

У теоретичному  плані пропоноване дослідження сприятиме 

подальшому вивченню гендерночутливого мовлення. Практичне значення 

роботи полягає в тому, що її матеріали та результати можуть бути 

використані в лексикографії, у навчальному процесі (як під час 

упровадження гендерного компонента до мовних дисциплін, так і в процесі 

розроблення й викладання спецкурсів, зокрема з гендерної лінгвістики). 

Подані в роботі узагальнення, спостереження й рекомендації будуть 

корисними для подальшого розв’язання проблем творення гендерночутливої 

мови. 
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 РОЗДІЛ  1.  Основні проблеми становлення й розвитку 

гендерночутливої мови 

1.1. Гендерний аналіз сучасної української мови 

Попри ґрунтовно розроблену законодавчу базу, демократичні 

перетворення, пильну увагу не тільки лінгвістів, а й науковців різних галузей 

знань (адже гендерні дослідження мають міждисциплінарний характер і  

станом на сьогодні розвинулись майже в усіх гуманітарних і соціальних 

галузях вітчизняних наук: від соціології, психології, педагогіки, історії, 

філософії, релігієзнавства, літературознавства та мистецтвознавства до 

політичних наук, права, наук про державне управління, економіки й 

статистики тощо) гендерне питання не втрачає своєї актуальності й дотепер, 

адже  в мові досі  наявні й широко використовуються механізми створення 

такої картини світу, де домінують чоловіки. На сучасному етапі стрімкого 

розвитку набуває гендерна лінгвістика – «новий мовознавчий напрям, 

представники й представниці якого досліджують гендерні аспекти мови й 

мовлення за допомогою лінгвістичного поняттєвого апарату» [59, с. 47]. На 

думку науковців [59], одним з важливих завдань лінгвогендерологів  є 

творення й дослідження мови, вільної від сексизмів, андроцентризму й будь-

яких інших дискримінаційних форм і смислів. Основна причина появи такої 

мови як органічного складника літературної полягає в тому, що остання не 

встигає за  соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві, тому 

потребує певного реформування в межах відповідної мовної політики. 

Сьогодні науковці пропонують низку термінів для номінації досліджуваного 

поняття: гендерноінклюзивна мова, гендернонейтральна мова, 

гендернонеупереджена мова, гендернопаритетна мова, гендерночутлива мова, 

інклюзивна мова, лінгвістична рівність статей, недискримінаційна мова, 

несексистська мова, несексистське використання мови, неупереджена мова, 

позитивна мова, політично коректне використання мови та ін. [60, с. 106]. 

Зазначимо, що частина з них має варіантне написання в наукових текстах і 

словникарських працях, пор.: г/ґендернопаритетна мова  і г/ґендерно 
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паритетна мова, г/ґендерноінклюзивна мова і г/ґендерно інклюзивна мова,  

г/ґендернонейтральна мова і г/ґендерно нейтральна мова, г/ґендерночутлива 

мова  і г/ґендерно чутлива мова (детальніше див. 61, с.239). У нашій роботі 

використовуватимемо терміни  «гендерночутлива мова» / «гендерночутливе 

мовлення», уважаючи ці номінації такими, які найточніше передають суть 

аналізованого поняття, й розмежовуючи їх за такою загальновідомою 

ознакою: мова – це засіб спілкування, а мовлення – процес використання 

мови під час спілкування.  

За спостереженнями дослідників [4, 62, 63] сучасна українська мова є 

переважно гендернонечутливою. Наведемо найбільш показові приклади. Так, 

більшість тлумачних словників значну кількість іменників, зокрема назви 

посад, професій, роду діяльності, подають тільки в чоловічому роді.  На цих 

же засадах перебувають й автори підручників і посібників, укладачі  

класифікаторів професій. Більшість сучасних мовознавців, авторів/ок 

підручників і посібників  з мови, ділового мовлення, незважаючи на численні 

гендерні зміни в українському суспільстві, продовжують наполягати на тому, 

що  назви посад, професій – це іменники чоловічого роду, тому в наукових 

працях  та ділових паперах слід уживати саме їх. Застосування форм 

жіночого роду – ознака текстів художнього, публіцистичного та розмовного 

стилів.  

Так, науковці М. Гінзбург [3, 4], Я. Пузиренко [45],  проаналізувавши 

три редакції Державного класифікатора професій України, наводять такі 

статистичні дані. У першій версії класифікатора ДК 003-95 було зафіксовано  

близько семи тисяч назв посад у чоловічому роді, натомість у жіночому 38. 

У відсотковому співвідношенні це  99,46% до 0,54%. У другій і третій 

редакції 2005 і 2010 років ці тенденції не послабилися. У чинному в Україні 

з 01.11.2010 класифікаторі професій ДК 003:2010 зазначено, що  професійні 

назви наводяться в чоловічому роді, крім тих, які не мають відповідників 

чоловічого роду, напр..: ворожка, економка, модистка, нянька, покоївка, 

прачка, сестра медична, сестра-господиня, швачка тощо. Більше того, деякі 
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назви робіт жіночого роду були вилучені (кастелянка) або замінені формами 

чоловічого роду, напр.: манікюрниця – на манікюрник,   педикюрниця – на 

педикюрник,  стенографістка – на стенографіст та ін. У словнику-

довіднику назв осіб за видом діяльності  з 2683 назв осіб співвідносними є 

лише 763, що становить 28,4 %  [4, с.8-10].  

Услід за М. Гінзбургом  робимо такий висновок: якщо йдеться про 

конкретну особу, то її професійну назву треба подавати у формі, що відбиває 

стать особи, а узагальнені професійні назви – у чоловічому роді (див. табл. 1.1) 

[4, с.13].  

Таблиця 1.1 

Приклади вживання професійних назв 

Професійна назва конкретної особи 

жіночої статі 

Узагальнена професійна назва особи або 

офіційна назва посади, професії, звання 

тощо 

Головну доповідь на конференції 

виголосила завідувачка кафедри 

Київського медичного університету 

професорка Ірина Шульженко 

Як професор (а не як професорка) і 

завідувач (а не як завідувачка) кафедри вона 

проводить величезну наукову роботу 

Авторка добре вивчила 

фактичний матеріал… (з рецензії) 

Як автор (а не як авторка) книжки вона 

мала б з більшою відповідальністю 

поставитися до вивчення історичних 

джерел (з рецензії) 

Слово має Тетяна Петренко, 

викладачка математики 

Машинобудівного технікуму 

Тетяна Петренко працює лише кілька 

років, але вже набула досвіду викладача (а 

не викладачки) 

Молода вчителька закінчує інститут 

заочно. Вона відмінниця навчання 

Цього року Марії Іванівні Бондаренко 

присвоєно почесне звання «Заслужений 

вчитель України», вона відмінник освіти 

(тобто нагороджена нагрудним знаком 
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«Відмінник освіти України») 

Аналогічну пропозицію висловлює й Є. Чак. Дослідниця переконана 

в тому, що фемінітиви слід широко вживати, проте відповідні назви 

в чоловічому роді мають більш загальний характер.  Таким чином, на думку 

Є. Чак, коли йдеться про офіційну назву звання, посаду або про ознаку чи 

вимогу, що стосується всіх, хто виконує цю роль чи роботу, треба вживати 

відповідний іменник у чоловічому роді, напр.: «Учора ми познайомилися 

з молодою професоркою  Київського медичного університету Іриною 

Шульженко». Але: «Як професор  (а не як професорка) і керівник (а не 

керівниця) кафедри вона проводить величезну наукову роботу» [57]. 

1.2. Механізми творення гендерночутливої мови 

Констатуємо, що й чинний донедавна правопис також можна 

характеризувати як гендернонечутливий. У фейсбукові навіть було 

започатковано флешмоб з вимогою до правописної комісії, яка працювала 

впродовж 2015-2018 р.р.,  легалізувати фемінітиви. Ініціювала його 

репортерка Громадського радіо A. Moрe І хоча її пост під хештегом  

#легалізуватифемінітиви  – це не про змусити, а про дозволити написаний 

у публіцистичному стилі, уважаємо за можливе навести деякі тези, які 

ілюструють аналізовану проблему.  Авторка наголошує на тому, що йдеться 

всього лише про варіативність назв професій, військових звань та посад. «Це 

наче і вашим, і нашим», – констатує А. Море   [тут і далі цитуємо за 42]. І 

далі: «Постійні апелювання до «незаконності» фемінітивів завше йдуть поруч 

із «українській це не властиво», «феміністки понавигадували». Ну і, звісно, 

найчастіше всі ці закиди звучать від людей, які навіть не намагаються 

загуглити, чи справді то так. Вони просто звикли, що директор їхньої школи 

був директором Катериною Степанівною – і крапка». Але  за першим же 

запитом слова «фемінітиви», підкреслює дослідниця, вікіпедія відкриває 

статтю, у якій згадується, що вже в першому українському друкованому 

словнику, «Лексисі» Лаврентія Зизанія (1596), було 7 жіночих найменувань. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAwDaycPJuPFK7nj2Ahf4eJCpcuys0ntUFol0in2nmsvFuyMRkMxgTOi_sZ4m9GJoAGkQCM_YUh2Mw10-x5NbBi6u--G6oJLSpYvFPnShs7NB72ZpcvNwNHeE1N7OkkBW6rqtxBSxguZTknM4t4hlvMm2Ig8DacBGx-6ntKDLk6NHxeK0pY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hromadske.radio/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwDaycPJuPFK7nj2Ahf4eJCpcuys0ntUFol0in2nmsvFuyMRkMxgTOi_sZ4m9GJoAGkQCM_YUh2Mw10-x5NbBi6u--G6oJLSpYvFPnShs7NB72ZpcvNwNHeE1N7OkkBW6rqtxBSxguZTknM4t4hlvMm2Ig8DacBGx-6ntKDLk6NHxeK0pY&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/ayavnebesnemore?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAwDaycPJuPFK7nj2Ahf4eJCpcuys0ntUFol0in2nmsvFuyMRkMxgTOi_sZ4m9GJoAGkQCM_YUh2Mw10-x5NbBi6u--G6oJLSpYvFPnShs7NB72ZpcvNwNHeE1N7OkkBW6rqtxBSxguZTknM4t4hlvMm2Ig8DacBGx-6ntKDLk6NHxeK0pY&__tn__=KH-R
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«Але чому споконвічне селянка та вчителька – окей, а міністерка чи 

кореспондентка – погано? Справа у звичці. А звичка вихована суспільством, 

що досі переживає наслідки русифікації і століть патріархату»,  – акцентує 

авторка. Згадує вона й «медійне обличчя української мови» Олександра 

Авраменка, який стверджує, що фемінітиви звучать неоковирно. Проте за 

спостереженнями Олени Масалітіної, кандидатки філологічних наук, 

викладачки курсу «Гендерна лінгвістика», радниці міністерки освіти й науки 

з питань політики гендерної рівності та антидискримінації в освіті, українські 

фемінітиви варто використовувати, вони наявні навіть в архівних документах 

30-х років. «І як правильно, і кому вірити? А вірити потрібно в майбутнє». Усі 

рівні, всі різні. Чому ж тоді, норматизувавши фемінітиви, не дати людям 

право обирати – вживати їх чи ні? Чому б не зробити їх «законними»? А. 

Море навіть наводить коментарі до свого посту:  «Я не проти фемінітивів, 

але, може б, зібрати якусь нараду з філологів, чи хто там цим займається, і 

розробити якісь варіанти, які не звучали б так неоковирно і відверто смішно». 

Дослідниця підтримує таку пропозицію, але наполягає на тому, що спочатку 

необхідно  вивести фемінітиви з розмовної і зневажливої лексики, як жінок 

давно «винесло» з виключного оберігання сімейного вогнища. «Зробити 

жінок у професійній сфері «видимими»  –  ось про що фемінітиви. Що 

страшного чи поганого у змозі обирати? Додати положення до правопису  – 

це лише про реалізувати свободу вибору, а не нав’язати свій вибір іншим. До 

того ж українська мова гнучка до словотворення. То чому ж ні?»  –  запитує 

авторка [42]. Стаття А. Море була опублікована 28 серпня 2018 року. А 22 

травня 2019 року на сайті Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 

Національної академії наук України була розміщена нова редакції 

Українського правопису, де нарешті  з’явився параграф  про фемінітиви, про 

що йтиметься далі. 

Як слушно зауважує О. Тараненко [55], ефективність мінімізації 

наявної мовної дискримінації жінки залежить, по-перше, від того, яким є 

характер цього явища в різних конкретних випадках у межах однієї мови – 
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суто номінативним чи номінативно-оцінним, по-друге, від того, у яких 

сферах мовної діяльності воно виявляється – в офіційних, публічних  чи в 

розмовно-побутовій і фольклорній, по-третє, від того, який арсенал засобів 

вираження категорії статі існує в тій чи тій конкретній мові. Так, порівняно 

простіше такі зміни можуть відбуватися (і вже відбуваються) у номінаціях 

особи жіночої статі за родом занять та соціальним становищем (тоді як 

дискримінаційні номінації жінки оцінного характеру можуть усуватися з 

арсеналу номінативно-стилістичних засобів у різних мовах тільки з плином 

часу); також у сферах комунікації, що піддаються свідомому регулюванню.   

На думку науковців [2, 39, 40, 55, 58, 59], шляхами творення 

гендерночутливої мови є стратегії фемінізації та статевої нейтралізації. 

Перша полягає в реформуванні мови шляхом послідовного вживання 

фемінітивів, друга – у нейтралізації граматичного роду, зокрема, завдяки 

збірним поняттям, словам спільного роду тощо. Для реалізації того чи того з 

двох основних шляхів мовного забезпечення недискримінованої номінації 

осіб структура різних мов надає різний ресурс можливостей. Українській 

мові притаманні обидві стратегії, які реалізуються таким чином: 

використанням наявних фемінітивів й утворенням нових; одночасним 

використанням паралельних форм і жіночого, і чоловічого роду; 

використанням збірних іменників та описових конструкцій. Розглянемо 

реалізацію цих стратегій на матеріалі інтернет-дискурсу. Такий вибір 

зумовлений об’єктивними причинами: сьогодні саме інтернет є майданчиком 

для появи численних неологізмів, найменш консервативним сегментом 

української мови, найрухливішим і найчутливішим до будь-яких змін 

суспільного середовища.   
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РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ ФЕМІНІЗАЦІЇ 

 2.1. Фемінітиви із суфіксом -к(а) 

Як ми вже зазначали, одним із ключових чинників творення 

гендерночутливої мови є стратегія фемінізації, яка полягає у творенні нових 

та використанні наявних у мові фемінітивів. Для цього сьогодні 

використовують чотири найпродуктивніших суфікси, зокрема  -к(а), -иц(я), -

ин(я), -ес(а). Саме їх подано й у новій редакції правопису. У п. 4 §32 

зазначено: «За допомогою суфіксів -к-, -иц(я), -ин(я), -ес- та ін. від іменників 

чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі» [56, 

с.27]. 

Проведене дослідження засвідчило активне використання в інтернет-

дискурсі трьох суфіксів:  -к(а), -иц(я), -ин(я).  Усього до аналізу було 

залучено близько 100 лексем з більш ніж 140 контекстів. 

За нашими спостереженнями, найвищий рівень продуктивності має 

суфікс -к(а). Науковці [44, 59] переконані,  що ця тенденція зберігатиметься 

й надалі,  адже ця морфема здатна поєднуватися з різними типами основ: 

авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, 

фігуристка тощо [56, с.27].  

Ми зафіксували близько 50 номінацій із суфіксом -к(а). За кількістю 

контекстів, у яких наявні лексеми із цим афіксом, лідирують фемінітиви  

авторка, амбасадора, віце-прем’єрка, депутатка, директорка, докторка, 

канцлера, міністерка, президентка, прем’єр-міністерка, професорка, 

редакторка, співачка, юристка тощо. Далі пропонуємо низку контекстів з 

цими та іншими фемінітивами на підтвердження висловленої думки: 

«Новопризначена амбасадорка (тут і далі виділення наше – Є.Л.) Канади 

Лариса Ґаладза прибула в Україну» [50]; «Ви графічна художниця-

ілюстраторка чи мультиплікаторка, яка захоплюється створенням коміксів 

та шаржів на актуальні соціальні теми, намагаючись щось змінити у 

суспільстві?» [8]; «Точно знаємо, що серед наших читачок дуже багато 

представниць цієї професії» [18];  «Поціновувачки мистецтва, занотовуйте – 
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три класні події починаються сьогодні-завтра» [19]; «Вітаємо і популярних 

зараз фудблогерок, які захоплюють фрешами з селери і пастами з 

авокадо» [20]; «Звідки беруться ревнощі, чи треба їх приборкувати, як з ними 

справитися і використати на користь стосунків – вічна жіноча тема, яку ми 

обговорюватимемо 4 квітня у Києві на зустрічі з Iryna Klekit – нашою 

дописувачкою, авторкою автобіографічної книжки «Двоє в ліжку, не 

рахуючи коханців» [21]; «Серед цих українок є тричі номінантка на «Оскар 

… і навіть 445-та космонавтка в світі» [23]; «Цнотливих антигедоністок 

прохання відійти від екранів» [24]; «Як шукати роботу в умовах ейджизму 

україночкам порадили тренерки … і консультантки з питань кар’єри» [22]; 

«Світлана Оксамитна – докторка соціологічних наук, професорка кафедри 

соціології, деканка факультету соціальних наук і соціальних технологій 

Національного університету  "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА, 

NaUKMA)» [7]; «Міністерка охорони здоров'я Іспанії Кармен Монтон 

подала у відставку після того, як медіа оприлюднили інформацію про плагіат 

у її магістерській роботі» [41]; «Кармен Кальво, віце-прем’єрка Іспанії» [47]; 

«Cинтія Ніксон програла праймеріз і не стане губернаторкою штату Нью-

Йорк» [52]; «"Ви не можете йти в ногу з міжнародним співтовариством і 

стверджувати, що живете в цивілізованій державі, коли весь світ опікується 

питаннями гендерної рівності, в той час як у Лівані досі керуються старими 

чоловічими патріархальними поглядами", – сказала нова міністерка 

адміністративного розвитку Мей Чідіак» [54]; «Канцлерка ФРН Ангела 

Меркель закликає домогтися паритету чоловіків і жінок в усіх сферах 

суспільного життя, в тому числі й у політиці» [49]; «Смертельна байдужість: 

директорка соцслужби допустила убивство дитини» [53]; «Там не лише 

інформація про нові книжкові видання наших членок Олени Петренко, 

Марти Гавришко та Ольги Бежук та ін.» [34]; «Сьогодні продовжується 

Перший Всеукраїнський форум юристок "Жінки у юридичній професії: 

досягнення, виклики та вплив на якість правозахисту"» [32];  «Заява 

Спеціальної доповідачки ООН з питань протидії торгівлі людьми Марії 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016076293754&__tn__=K-R&eid=ARA7nkJdx6xX2VV1Bf3w0l5ZvdF1GtGB8T7e4sUqNaCzkt_lBlZ4KLVmdCLCV4N8uBWH9ba0uG0KAL8_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmEZEOCKYn_azD365wFo6rkbmUoOF74jQWBwxfBwWUSkQNr1Q8fLIuNJ9JihzIXhaTI4a5b0jjqkKZk6tJsfisJ5-ZdpnANQMApG9r6n5bQyCmBhIHBxKG0Np5yL4HxKoiGsNDJVN5xWESOmb1FMnxBpJxJ9yRS3-QlqJZ0x7kNkUawG04R0yTEAcRzefxJkLMWLTBUt1l-CZaBG54xVzdvBjEO0kq1O36f0sejBAEI56GPDu8eMBvFrvyRyfvJJmAGSDjRg0y5WMF-9R1kfuVoTpqJmGfiN8vL_uBs4pyBm7bxH-8tNX8qlhvkQFTlaILejxArmJoujeljPnBM57mLnAF
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016946566510&__tn__=K-R&eid=ARD4rYhl5ccR0nI5uwSjyeH883q5iBEFjwsyoof-MN8DGC13QB4GwnD5SF7xkYS2YypdmN16pjAY79Rj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo1zEfop2hPlhSwFo_ecCxArg_oLgswXJUViVRMD11rhvy1Fjwy4ljxpce6EJ0m_cI5PABy-fSR5cgULmznMynNudWLeS5wP3Bs0v3Sj8p_DTRatVlaofHlYoMXOlQ4HwHb0OFwK0GwXRdwsK51ZYP8CWFqp2sDR12Efe3LzPm7Q4XCI5kPHbDfelk135IVquouu_orG1WMHJA1wWxxkwMwnpvOn7MCfUE2-qpfilWA9Gt_H4Th6J1B5543A5SfEsBVcOHC084VMLEfq24KYzslCXk7I9FXhc4lji0yMRTouvC_QGXDXuAQnJyTNaCFn2mD1QIEk5ARx1iR41mFcky1w
https://www.facebook.com/kyiv.mohyla.academy/?__tn__=K-R&eid=ARBhauGq4gJ3A-cS6U0gMqJeueuAxZ1gF5n-K_QtX--tqPW22jyqn3_uwRP1mP0W9R75gK6gjDAgICpL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo1zEfop2hPlhSwFo_ecCxArg_oLgswXJUViVRMD11rhvy1Fjwy4ljxpce6EJ0m_cI5PABy-fSR5cgULmznMynNudWLeS5wP3Bs0v3Sj8p_DTRatVlaofHlYoMXOlQ4HwHb0OFwK0GwXRdwsK51ZYP8CWFqp2sDR12Efe3LzPm7Q4XCI5kPHbDfelk135IVquouu_orG1WMHJA1wWxxkwMwnpvOn7MCfUE2-qpfilWA9Gt_H4Th6J1B5543A5SfEsBVcOHC084VMLEfq24KYzslCXk7I9FXhc4lji0yMRTouvC_QGXDXuAQnJyTNaCFn2mD1QIEk5ARx1iR41mFcky1w
https://www.facebook.com/kyiv.mohyla.academy/?__tn__=K-R&eid=ARBhauGq4gJ3A-cS6U0gMqJeueuAxZ1gF5n-K_QtX--tqPW22jyqn3_uwRP1mP0W9R75gK6gjDAgICpL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCo1zEfop2hPlhSwFo_ecCxArg_oLgswXJUViVRMD11rhvy1Fjwy4ljxpce6EJ0m_cI5PABy-fSR5cgULmznMynNudWLeS5wP3Bs0v3Sj8p_DTRatVlaofHlYoMXOlQ4HwHb0OFwK0GwXRdwsK51ZYP8CWFqp2sDR12Efe3LzPm7Q4XCI5kPHbDfelk135IVquouu_orG1WMHJA1wWxxkwMwnpvOn7MCfUE2-qpfilWA9Gt_H4Th6J1B5543A5SfEsBVcOHC084VMLEfq24KYzslCXk7I9FXhc4lji0yMRTouvC_QGXDXuAQnJyTNaCFn2mD1QIEk5ARx1iR41mFcky1w
Cинтія%20Ніксон%20програла%20праймеріз%20і%20не%20стане%20губернаторкою%20штату%20Нью-Йорк
Cинтія%20Ніксон%20програла%20праймеріз%20і%20не%20стане%20губернаторкою%20штату%20Нью-Йорк
https://my.ua/s/?url=https%3A//gazeta.ua/articles/regions/_smertelna-bajduzhist-direktorka-socsluzhbi-dopustila-ubivstvo-ditini/846826
https://my.ua/s/?url=https%3A//gazeta.ua/articles/regions/_smertelna-bajduzhist-direktorka-socsluzhbi-dopustila-ubivstvo-ditini/846826
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Граціо Джіаммарінаро з приводу Всесвітнього дня з протидії торгівлі 

людьми!» [10]; «Ми вітаємо нову президентку «Ла Страда-Україна» – Ольга 

Калашник!» [9]; «Міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп 

подала у відставку»  [51]; «Цього тижня колишня акторка та кандидатка на 

посаду губернатора штату Нью-Йорк Синтія Ніксон нагадала, що норми 

налаштування кондиціонерів у офісах насправді сексистські – бо 

орієнтуються на чоловіків» [17] тощо. 

Акцентуємо, що більшість залучених до аналізу контекстів містить 

фемінітиви на позначення професій і посад. Спираючись на фактичний 

матеріал, робимо висновок про те, що усунути лексичні лакуни  у фаховій 

сфері не лише цілком можливо,  а й, на нашу думку, украй необхідно. 

2.2. Фемінітиви із суфіксом -иц(я). 

Проведене дослідження засвідчило, що на другому місці за рівнем 

продуктивності перебуває  суфікс -иц(я), який приєднується до основ на -

ник та -ень: верстальниця, набірниця, порадниця, учениця [56, с.27]. За 

спостереженнями А. Нелюби [44]  та О. Чуєшкової [59], в українській мові 

суфікс -иц(я) здавна виявляв високу продуктивність, що підтверджує й 

проведений аналіз. Так, ми зафіксували 29 номінацій. Найуживанішими 

лексемами є керівниця,  науковця, представниця. Решта номінацій 

(винахідниця, засновниця, заступниця, захисниця, літературознавця, 

очільниця, переможниця, підприємниця, радниця,  співрозмовниця,  

урядовця,  учасниця, чиновниця тощо) поширені меншою мірою. 

Проілюструємо зазначене прикладами: «Співачка RIYA / Рія, одна з 

найромантичніших в новій українській музиці, переможниця інтернет-

альтернативного конкурсу Євробачення» [26];  «У Києві частка жінок-

керівниць і підприємниць менша, ніж в інших регіонах України – 34%» 

[25]; «Радниця міністра з прав людини та гендерних питань, заступниця 

керівника Апарату Міністра в компании «Міністерство внутрішніх справ» 

[31]; «Цього разу лекції читатимуть директорка Gres Todorchuk PR Ярослава 

Гресь та засновниці бренду жіночого одягу MustHave Анна Коваленко й 

https://www.facebook.com/olga.kalashnyk.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/olga.kalashnyk.3?fref=mentions
https://www.facebook.com/riyamusic/?__tn__=K-R&eid=ARA4OKAFyIP1fBuElv9jNrFh1WZqIdqeCnYrUo5lL8zLdBPUqMoi8jhbLum5WbqYNvE6U1dJWwwkcPxx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHKIpc3Y_JI99sbuGefLcyq8dNPMVE7eU6FB8zJN9jaITLAlDqpb4sjR_BAGSuA7PL--lvmucPFloL7RX8MbAHjF47NdZT79rlTypfSC2laT6K1BtthdJwVs7gCz2WGZqOEjtYnPUkXYLZ5dS9-237wekYKU_HO222wGfQsTGhFelsimPtRMegZmqN3h3j-zhiqVxK5wS1PMwnKyVhBx1u7Rh1oscsal_n0H1OkhNbNEmgRTeYb-M7XyWEIy8zjO_U10upKmfdTEPtNTTRrKKGln9ws3b8ycSZyx9eSgemHn0Da1hVrzW86IjVKVYMYZg9czPGazaTQyR15TX4wOcTPcrZ
https://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2/217398261682228?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000077293302
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Анастасія Дзюба» [27];  «Сьогодні на запрошення Представниці з прав та 

свобод людини Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Лідіі 

Козуб відбулася спільна зустріч громадських організацій з питань 

моніторингу міжнародних зобов’язань та державної політики України у сфері 

протидії торгівлі людьми» [11]; «Поради склала … очільниця мовного 

відділу…» [28]; «Серед цих українок є … винахідниця першої в світі мови 

комп’ютерного програмування» [29 ] тощо. 

 2.3. Фемінітиви із суфіксом -ин(я). 

 Дібраний матеріал дозволяє стверджувати, що на третьому місці за 

рівнем продуктивності перебуває  суфікс -ин(я). Згідно з новим правописом 

суфікс сполучаємо з основами на - ень: кравчиня, плавчиня, продавчиня, 

на приголосний: майстриня, філологиня, бойкиня, лемкиня [56, с. 27].  

Науковці [44, 59] акцентують поширеність цього суфікса.  Ми зафіксували 19 

номінацій. Найбільшу частотність мають лексеми політикиня, психологиня 

і фахівчиня, решта менш поширені, зокрема гравчиня, електрикиня, 

йогиня, критикиня, майстриня, радіологиня, соціологиня, філологиня, 

філософиня, фотографиня, фотомисткиня, членкиня тощо. Наведемо 

приклади: «Вітаємо дипломованих майстринь, які частують нас 

бульйончиками в їдальнях і «айсбергами» у ресторанчиках» [20]; «Сьогодні 

фахівчині ГО “Ла Страда - Україна” взяли участь у круглому столі 

“Кібербезпека в освітній сфері”» [12]; «"Ви красиві такі, як є!" - переконана 

фотографиня Міхаела Нороч, яка сфотографувала тисячі жінок по всьому 

світу і зібрала їх в "Атласі краси"» [16]; «Політикиня  взяла участь у заході, 

присвяченому питанням жінок-лідерок» [46]; «А що, паняночки: чи багато 

серед нас філологинь?» [30]; «У той час вона була членкинею Української 

національної ради, заснованої ОУН» [6] та ін.  

Услід за О. Чуєшковою акцентуємо неправомірність використання  

конструкцій типу жінка-ілюстраторка, жінка-науковиця, напр.: «Ми… 

шукаємо жінок-ілюстраторок»; «Іспанський уряд також називають 

феміністичним – до його складу входить найбільша кількість жінок-
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міністерок за всю історію Іспанії» тощо [цитуємо за 59, с. 49]. Модель 

«означуваний іменник+неузгоджене означення» виступає синонімом 

фемінітивів (жінка-викладач=викладачка, жінка-міністр=міністерка тощо), 

зокрема у словникарських працях  (жінка-езотерик, жінка-автор, жінка-

редактор, жінка-зоолог, жінка-психіатр тощо) такі прикладкові конструкції 

використовуються як спосіб тлумачення відповідних фемінітивів [детальніше 

див. 62,  с.237-238]. 

Отже, проведене дослідження засвідчило значну питому вагу 

фемінітивів в інтернет-дискурсі, як наявних у мові, так і створених порівняно 

нещодавно, що дозволяє нам висловити оптимістичні прогнози щодо 

подальшого впровадження стратегії фемінізації в українське мовлення. 
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РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ СТАТЕВОЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

3.1. Використання паралельних форм жіночого й чоловічого роду  

Статеву нейтралізацію розуміємо як «уживання лексичних і 

словотвірних номінацій та граматичних форм, які б не допускали розрізнення 

референтів за статтю» [цитуємо за  58, с.123].  

За спостереженнями науковців [58], які підтверджуються результатами 

проведеного аналізу, найпоширенішим способом реалізації стратегії статевої 

нейтралізації (ми вилучили близько 30 контекстів)  є використання двох 

іменників, маскулінітива й фемінітива, переважно у формі множини, 

поєднаних сполучником сурядності, напр.: «В демінерки та демінери 

набирають за оголошенням» [1]; «Запрошуємо дослідниць та дослідників 

подавати заявки на представлення своїх дослідницьких напрацювань 

впродовж 2018/2019 академічного року на щомісячному Методологічному 

семінарі Відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН 

України» [5]; «В Швеції з навчальним візитом з питань забезпечення 

гендерної рівності та протидії насильству перебуває … група українських 

фахівчинь та фахівців» [33]; «Дорогі колеги та колежанки, друзі та 

подруги, вітаємо з останньою п’ятницею цього року» [37]; «Учасники та 

учасниці мали нагоду обговорити результати та відповідні рекомендації 

дослідження» [13] тощо. 

Показовим уважаємо те, що, проаналізований матеріал засвідчив 

наявність як конструкцій (вони кількісно переважають), де на першому місці 

традиційно перебуває іменник чоловічого роду, а на другому – жіночого, так 

і сполук зі зворотним порядком компонентів. Наявність других, незважаючи 

на незначну кількість прикладів, розцінюємо як спробу авторів/авторок 

відповідних публікацій довести рівноцінність обох моделей.  

3.2. Конструкції зі своєрідним графічним оформленням 

Крім наведених вище, услід за О.Чуєшковою  [58] фіксуємо також 

використання конструкцій із своєрідним графічним оформленням, де 

маскулінітив уживається як у формі однини, так і множини, а через слеш 
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подається або фемінітив, або (частіше) тільки відповідний словотвірний 

афікс (або словотвірний афікс і флексія) для позначення фемінітива (афікс 

також може стояти в дужках). Спостерігаємо також контексти, де іменники 

поширені прикметниками, числівниками та займенниками, які мають таке ж 

графічне оформлення. Зазначені моделі фіксуємо в більше ніж 20 контекстах, 

напр.: «Гендер в деталях анонсує майбутні теми сезону та запрошуємо до 

співпраці авторів/авторок статей» [38];  «"Квінна тіль Квінна" шукає 

координатора/ку проектів для представництва в Україні: дедлайн 2 вересня» 

[48]; «Дякую … за нагоду поділитися своїми думками з журналіст(к)ами, які 

готові слухати і чути, пізнавати і змінюватися - це був чудовий досвід!» [35]; 

«Саморегулювання наукового середовища, яке за допомогою експертних 

груп визнаних фахівців/чинь підтримує загальний рівень і не допускає 

шлаку, бо кожен/на учасник/ця цього процесу персонально несе 

відповідальність за своє рішення!» [36]; «Фахівчині "Ла Страда-Україна" 

спільно з представниками/-цями інших громадських організацій взяли 

участь в розробці питань щодо доступу до правосуддя та ефективних засобів 

правового захисту у ситуаціях торгівлі людьми» [9]; «Нагадуємо, що у тебе є 

шанс стати справжнім/-ньою правозахисником /-цею і змінювати нашу 

країну на краще! Не проґав його! Мережа європейських жіночих 

організацій WAVE Network шукає активних і обдарованих учасників/-ць, які 

хочуть стати частиною групи Послів Молоді для WAVE Step Up Campaign» 

[15]; «Проте у соціальних мережах не всі коментатори/рки однозначно 

відреагували на відео» [43] та ін. 

Отже, як можна побачити з наведених прикладів, стратегія статевої 

нейтралізації реалізується одночасним використанням паралельних форм 

жіночого й чоловічого роду у різних модифікаціях. Жодного прикладу 

використання збірних іменників та описових конструкцій ми не зафіксували.  

Наведені моделі можуть видатися дещо громіздкими й такими, що 

порушують закон мовної економії, проте їхнє послідовне використання, на 

нашу думку, сприятиме подоланню будь-яких форм дискримінації в мові. 

https://www.facebook.com/genderindetail/?__xts__%5B0%5D=68.ARAZHBefGOcnXhkEeBFEJ_5L2AZe_KfnS1Z8SU3JfwndndO0wS62BEiGV2IcwpN5LalwajtXaUw_4kAv6pRVoCjtxTqmkRj2JyaUaCtEs7N6gJKOpUBeRYBzqhlVOYBxmq6oENQy0EBKnj-O_xw8haea-ZWe-xJlNQc4yjTFGwJ6JIR24yYhIm8gT5eEvN_QoGpIkSFZrh30nNP994rJOHGjX9nRl9HkKo9qiYfPol4o9iP1UbVx1kfQQM-gOC3zMjh8xenkfmLeAsUnYOxqH7D1gASteac0KkI042HjPLrALAIbntNKJbc0p4531vR--NuL020wpMgYoZIq8PK0sd3kgA&__xts__%5B1%5D=68.ARC_zO6V5MrCeqbcS08BFI2Ylev4q_TfZZThdeH8xBpjtPRTab2YhykWcGh8TUq0dl4DHvN-L4RjOxDxlbOlOKSb8M40bCFuhVXcqR6-fvlm25AOI92IRhHeNDkhQPDnc-OvzCE4i4PYwGrrVW0a2slrhW4uipNhHkd_vy3bx_vH3PfWytnqoD74b26pU5aVxpiyU18yCDGvqzfct4v2DKCdXmNNoM9OIunqgWspM7DRZDxsX3nu1GU6jUtpaVwod-cY_ZKB1cn0u2g2e3QCgziL0CUIkX-5ATUjw089ARoc36rRy-a0VYpjF-ls3FY3aeUYFoWST4JxFlS8yhNktEqMpTCT&__tn__=K-R&eid=ARBGzIAgnmTPWAq2WdXPkWFnIfUquI_4B9__VH3-NKjPjabHoCt3Nb5E7jSptGvXIA8e_a2DSq3BYo_L&fref=mentions
https://www.facebook.com/womenagainstviolenceeurope/?fref=mentions
https://www.facebook.com/wavestepup/?fref=mentions
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ВИСНОВКИ 

Творення гендерночутливої мови  – не абстрактна мета, а важливе 

завдання. Його розв’язання – довгостроковий процес, у межах якого  всі 

культурні, соціальні, політичні й економічні норми зазнають принципових 

змін. Воно потребує також нового мислення, коли стереотипні уявлення про 

жінок і чоловіків не обмежують свободи їхнього вибору для представників 

обох статей. Забезпечення на практиці рівних прав і можливостей, рівного 

доступу до ресурсів жінкам і чоловікам повинно стати важливим і рішучим 

кроком вперед на шляху розбудови демократичного суспільства в Україні.  

Але все це неможливо без розв’язання наявної у нас проблеми 

андроцентризму й  сексизму як на рівні мовлення, так і лексикографічної 

практики.   

Проведене дослідження засвідчило важливість й актуальність творення 

гендерночутливої мови / гендерночутливого мовлення як органічного 

складника сучасної української літературної мови.  Цей процес можливий за 

умов упровадження стратегій фемінізації та статевої нейтралізації. Для 

реалізації того чи того з двох основних шляхів мовного забезпечення 

недискримінованої номінації осіб структура різних мов надає різний ресурс 

можливостей. Українській мові притаманні обидві стратегії, які реалізуються 

таким чином: використанням наявних фемінітивів й утворенням нових й  

одночасним використанням паралельних форм і жіночого, і чоловічого роду. 

Аналіз українськомовних публікацій у мережі Інтернет засвідчив 

активні процеси творення фемінітивів з використанням трьох суфіксів -к(а), -

иц(я), -ин(я). Більшість залучених до аналізу номінацій – назви жінок за 

посадою, родом діяльності. Найвищий рівень продуктивності має суфікс -

к(а), який за всіма словотвірними ознаками зберігатиме свої позиції так само 

в майбутньому. Суфікси -иц(я) та -ин(я) також мають високий рівень 

частотності, проте прикладів із суфіксом -иц(я)  зафіксовано більше. 

Невиправданим є використання прикладок з фемінітивами, оскільки 

атрибутивні компоненти вже містять указівку на стать. 
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Стратегія статевої нейтралізації в інтернет-дискурсі реалізується 

одночасним використанням паралельних форм жіночого й чоловічого роду 

в різних модифікаціях. Прикладів використання збірних іменників та 

описових конструкцій не зафіксовано. Майже однаковою кількістю 

контекстів представлені такі дві моделі: маскулінітив + фемінітив, поєднані 

сурядними сполучниками; маскулінітив + словотвірний афікс (з флексією або 

без) на позначення фемінітивів, графічно оформлений через слеш або  в 

дужках. 

Висловлюємо сподівання на те, що проведений гендерний аналіз 

сприятиме творенню  гендерночутливої мови як важливої підсистеми 

української мови. Переконані, що в цьому  процесі мають брати участь не 

тільки учасники інтернет-дискурсу, до нього мають долучитися передовсім 

лінгвісти – автори й авторки підручників, посібників, словникарських праць, 

зважаючи на властиві таким виданням інформативну та нормативну функції.  

Подальшу роботу в цьому напрямі вважаємо перспективною, зокрема, 

в аспекті дослідження стратегій фемінізації та статевої нейтралізації в 

різноманітних сферах мовної діяльності.  



22 
 

Список літератури й використаних джерел: 

1. Ганжа Л. Демінери і демінерки: про тих, хто очищає землю від війни. 

Інтернет-видання «Українська правда. Життя». URL:  https://life. pravda. 

com.ua/society/2018/09/3/232924/ (дата звернення:  20.09.2019). 

2. Гендер для медій : підруч. із гендерної теорії для журналістики та 

інших соціогуманітарних спеціальностей / Л. Малес та ін. Київ : Критика, 

2013. 219 с. 

3. Гінзбург М. Гендерні особливості української мови, на які треба 

зважати. Українознавчий альманах. Київ, Мелітополь, 2012. Вип. 9. С.75– 83. 

URL: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Work/hinzburh_2012_ ukrajinoznavchyj 

_al'manakh_9.pdf  (дата звернення: 15.08.2018).  

4. Гінзбург М. Професійні назви як дзеркало гендерної рівності. 

Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ. С. 6 – 26. 

URL: http://tc.terminology. lp.edu.ua/TK_Work/hinzburh_2012_ humanitarna_ 

osvita_.pdf (дата звернення: 16.07.2018). 

5. Допис зі сторінки Відділу соціальної антропології в мережі Facebook. 

URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Fsocial.anthropology.lviv.ua%2Fposts%2F852449314945043& (дата 

звернення:  28.09.2019). 

6. Допис зі сторінки Volodymyr Viatrovych у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fvolodymyr.viatrovych%2Fposts%2F10214170714801328&     (дата 

звернення: 01.11.2019).  

7. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу Гендер в деталях у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fgenderindetail%2Fposts%2F1131422063703152& (дата звернення: 

16.09.2019). 

http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Work/hinzburh_2012_%20ukrajinoznavchyj%20_al'manakh_9.pdf
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Work/hinzburh_2012_%20ukrajinoznavchyj%20_al'manakh_9.pdf
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsocial.anthropology.lviv.ua%2Fposts%2F852449314945043&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsocial.anthropology.lviv.ua%2Fposts%2F852449314945043&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvolodymyr.viatrovych%2Fposts%2F10214170714801328&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvolodymyr.viatrovych%2Fposts%2F10214170714801328&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgenderindetail%2Fposts%2F1131422063703152&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgenderindetail%2Fposts%2F1131422063703152&


23 
 

8. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1926051747471900&width=500  

 (дата звернення:  17.09.2019). 

9. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847&width (дата 

звернення: 10.10.2019). 

10. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1824825434261199& (дата звернення: 

15.10.2019). 

11. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1831909470219462& (дата звернення: 

20.10.2019). 

12. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F2103843676359372&  (дата звернення: 

18.10.2019). 

13. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1748913331852410& (дата звернення:  

02.10.2019). 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1926051747471900&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1926051747471900&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847&width
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847&width
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1824825434261199&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1824825434261199&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1831909470219462&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1831909470219462&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F2103843676359372&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F2103843676359372&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1748913331852410&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1748913331852410&


24 
 

14. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847& (дата звернення:  

10.10.2019). 

15. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ГО «Ла Страда-Україна» у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1745558452187898& (дата звернення:  

11.10.2019). 

16. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу DW українською у мережі 

Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Fdw.ukrainian%2Fvideos%2F2209211262426320%2F&show_text=0

& (дата звернення: 03.10.2019). 

17. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу  «Жінки – це 50% успіху України» 

у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2012827588978184&  (дата 

звернення: 15.10.2019). 

18. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. 

URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2145165382390145&  (дата звернення: 

29.10.2019). 

19. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2149184858654864& (дата звернення: 

19.09.2019). 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1772548959488847&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1745558452187898&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flastradaukraine%2Fposts%2F1745558452187898&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2012827588978184&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2012827588978184&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2145165382390145&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2145165382390145&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2149184858654864&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2149184858654864&


25 
 

20. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2150894475150569&(дата звернення: 

09.10.2019). 

21. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2241299656110050& (дата звернення: 

01.10.2019). 

22. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250004668572882& (дата звернення: 

16.09.2019). 

23. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333& (дата звернення: 

12.11.2019). 

24. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250773145162701& (дата звернення: 

11.09.2019). 

25. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2090802601159757&width (дата 

звернення: 27.09.2019). 

26. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2228887357351280&   (дата звернення: 

29.09.2019). 

27. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2150894475150569&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2150894475150569&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2241299656110050&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2241299656110050&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250004668572882&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250004668572882&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250773145162701&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250773145162701&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2090802601159757&width
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2090802601159757&width
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2228887357351280&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2228887357351280&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2065073733732644&


26 
 

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2065073733732644& (дата звернення: 

20.10.2019). 

28. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250574738515875&  (дата звернення:  

20.09.2019). 

29. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333&    (дата 

звернення:  18.09.2019). 

30. Допис зі сторінки інтернет-ресурсу ukrainky.com у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3a%2f%2fwww.faceboo

k.com%2fukrainkyonline%2fposts%2f2276685845904764& (дата звернення: 

08.11.2019). 

31. Допис зі сторінки Kateryna Levchenko у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/kateryna.levchenko.9 (дата звернення: 20.09.2019). 

32. Допис зі сторінки Kateryna Levchenko у мережі Facebook. URL:  

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1958060537539837& (дата 

звернення: 15.10.2019). 

33. Допис зі сторінки Kateryna Levchenko у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.faceb

ook.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1947561528589738& (дата 

звернення:  28.09.2019). 

34. Допис зі сторінки Oksana Kis у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217394491033083& (дата звернення: 

15.10.2019). 

35. Допис зі сторінки Oksana Kis у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2065073733732644&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250574738515875&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2250574738515875&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2246476825592333&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2276685845904764&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukrainkyonline%2Fposts%2F2276685845904764&
https://www.facebook.com/kateryna.levchenko.9
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1958060537539837&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1958060537539837&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1947561528589738&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkateryna.levchenko.9%2Fposts%2F1947561528589738&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217394491033083&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217394491033083&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217306185265494&


27 
 

ok.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217306185265494&   (дата звернення:  

02.10.2019). 

36. Допис зі сторінки Oksana Kis у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10216797987520868& (дата звернення:  

03.10.2019). 

37. Допис зі сторінки офіційного вебсайт проєкту, спрямованого на 

активізацію та підтримку жінок в громадському та політичному житті 

«Жінки – це 50% успіху України», у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2071490779778531& (дата 

звернення:  02.10.2019). 

38. Допис зі сторінки офіційного вебсайт проєкту, спрямованого на 

активізацію та підтримку жінок в громадському та політичному житті 

«Жінки – це 50% успіху України», у мережі Facebook. URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebo

ok.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2106014089659533&width=500 

(дата звернення:  02.11.2019). 

39. Зубатенко В. Фемінітиви та рівність у мові. Інтернет-ресурс Update. URL: 

http://bit.ly/2GzKWXN  (дата звернення: 16.08.2018). 

40. Малахова О. А., Марущенко О. А. Гендерна експертиза підручника. URL:  

http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1

%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%

D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4

%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%

A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf (дата 

звернення: 12.10.2018). 

41. Кириленко О. Міністерка в Іспанії подала у відставку після плагіату в 

дипломній роботі. Інтернет-видання «Громадське телебачення». URL: 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10217306185265494&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10216797987520868&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foksana.kis%2Fposts%2F10216797987520868&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2071490779778531&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2071490779778531&
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2106014089659533&width=500
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F50vidsotkiv.org.ua%2Fposts%2F2106014089659533&width=500
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2GzKWXN%3Ffbclid%3DIwAR06y1FfC4lLClA0ex3diNFeYwZZaQSC2d-TGQC4CAShseKQbzVLUVV1A2w&h=AT0O0p1ODN_1If2VBsCx0rYq6G6PSNpqPmxHYxWDcNTUVa1_Ld-QB9ErxJaa9B-PaDnylsSI9NWbtVR1PcdSipJRn0_UNxhTgtp4c9UK0XXGRmESe4itdeAVddA-K1dz2qY85McEM_lztMZwKcGKMiSL9Y1VZTtPergCrJb5S93Q6TiQZzq3VvVTkTGJ_cHZdjICJkXE_aFs4SLbejDLwOcTWrCEBPTlCecQcMfw-6oNrar6VLY07lPBrdSf8zRaiZKiqKuHYWRMLqbIaTC9PHYaZOqOf7mIMCR_a-Pb2hm-GgyD6n-SxRT12SgfhM1iDixLSYFasO-kceMTh0CAT-MoGdFHaSeBL1BH_F3hHdD9Z_DFnvSSDlwBrXRckERptx9OYB4JK6zEAEijw3Z18r7XwGdKF44oAYrbAvls_-JmEs-HIKPo6IypGCmlk2ccCD-Gd4JkhLdHzIh9y9p81AguaOCmEQuV7UP_29jzrrSL1fPjTYO8Y_yhV0xK-CCYFXVA5XR6Kp2mm11cPzVgt4dH8sVNGqh2z0pIk3iNgFa6c9r1nMv_jRebr8MCdkO1PZmtGjj_KmwBKYEoPnwdD3IuY95uRr2Fcga26UJDSmq_SoUSOlWNuN2Noc2MsyWyqw05AxY
http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf
http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf
http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf
http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf
http://undip.org.ua/ep/files/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%202.pdf


28 
 

 https://hromadske.ua/posts/ministerka-ispanii-podala-u-vidstavku-pislia-plahiatu-

v-dyplomnii-roboti?fbclid=IwAR3e8PgKJbw-iPthnZmkE2rn-9yvKGKj3sKqaRBc 

(дата звернення: 07.10.2019). 

42. Море А. Легалізувати фемінітиви – це не про змусити, а про дозволити. 

Офіційний веб-сайт кампанії проти сексизму у політиці і ЗМІ.  URL:  

https://povaha.org.ua/lehalizuvatyfeminityvy-tse-ne-pro-zmusyty-a-pro-dozvolyty/  

(дата звернення: 10.09.2019). 

43. Море А. Тато флорист, а мама електрикиня – у мережі запустили нову 

соціальну рекламу. Офіційний веб-сайт кампанії проти сексизму у політиці і 

ЗМІ.  URL:  https://povaha.org.ua/tato-vdoma-z-ditmy-a-mama-vijskova-u-

merezhi-zapustyly-novu-sotsialnu-reklamu/  (дата звернення: 10.09.2019). 

44. Нелюба А. Жінки. Гендер. Словотвір. Збірник Харківського історико-

філологічного товариства.  Харків, 2011. Т. 14. (Нова серія).  С. 189–204. 

URL: http://www-philology.univer.kharkov. ua/katedras/prof_sites/ neluba/ 

neliuba_ zhynki.pdf (дата звернення: 10.04.2019).  

45. Пузиренко Я. В. До проблеми номінації осіб жіночої статі в українській 

мові (гендерний аспект). Наукові записки НаУКМА. 2000. Т. 18: Філологічні 

науки. С. 36–42. 

46. Стаття «Дівчата можуть усе».  Офіційний вебсайт проєкту, 

спрямованого на активізацію та підтримку жінок в громадському та 

політичному житті «Жінки – це 50% успіху України». URL: 

https://50vidsotkiv.org.ua/divchata-mozhut-use-pro-shho-govorila-ivanna-

klimpush-tsintsadze-u-vashingtoni/ (дата звернення: 03.11.2019). 

47. Стаття «Кармен Кальво, віце-прем’єрка Іспанії: "У нас прем’єр – 

фемініст, який збирається зробити багато для жінок"». Офіційний вебсайт 

проєкту, спрямованого на активізацію та підтримку жінок в громадському та 

політичному житті «Жінки – це 50% успіху України». URL: 

https://50vidsotkiv.org.ua/karmen-kalvo-vitse-prem-yerka-ispaniyi-u-nas-prem-

yer-feminist-yakij-zbirayetsya-zrobiti-bagato-horoshogo-dlya-zhinok/ (дата 

звернення: 07.10.2019). 

https://hromadske.ua/posts/ministerka-ispanii-podala-u-vidstavku-pislia-plahiatu-v-dyplomnii-roboti?fbclid=IwAR3e8PgKJbw-iPthnZmkE2rn-9yvKGKj3sKqaRBc
https://hromadske.ua/posts/ministerka-ispanii-podala-u-vidstavku-pislia-plahiatu-v-dyplomnii-roboti?fbclid=IwAR3e8PgKJbw-iPthnZmkE2rn-9yvKGKj3sKqaRBc
https://povaha.org.ua/lehalizuvatyfeminityvy-tse-ne-pro-zmusyty-a-pro-dozvolyty/
https://povaha.org.ua/tato-vdoma-z-ditmy-a-mama-vijskova-u-merezhi-zapustyly-novu-sotsialnu-reklamu/
https://povaha.org.ua/tato-vdoma-z-ditmy-a-mama-vijskova-u-merezhi-zapustyly-novu-sotsialnu-reklamu/
Жінки.%20Гендер.%20Словотвір.%20Збірник%20Харківського%20історико-філологічного%20товариства.%20%20Харків,%202011.%20Т.%2014.%20(Нова%20серія).%20%20С.%20189–204.
Жінки.%20Гендер.%20Словотвір.%20Збірник%20Харківського%20історико-філологічного%20товариства.%20%20Харків,%202011.%20Т.%2014.%20(Нова%20серія).%20%20С.%20189–204.
https://50vidsotkiv.org.ua/divchata-mozhut-use-pro-shho-govorila-ivanna-klimpush-tsintsadze-u-vashingtoni/
https://50vidsotkiv.org.ua/divchata-mozhut-use-pro-shho-govorila-ivanna-klimpush-tsintsadze-u-vashingtoni/
https://50vidsotkiv.org.ua/karmen-kalvo-vitse-prem-yerka-ispaniyi-u-nas-prem-yer-feminist-yakij-zbirayetsya-zrobiti-bagato-horoshogo-dlya-zhinok/
https://50vidsotkiv.org.ua/karmen-kalvo-vitse-prem-yerka-ispaniyi-u-nas-prem-yer-feminist-yakij-zbirayetsya-zrobiti-bagato-horoshogo-dlya-zhinok/
https://50vidsotkiv.org.ua/karmen-kalvo-vitse-prem-yerka-ispaniyi-u-nas-prem-yer-feminist-yakij-zbirayetsya-zrobiti-bagato-horoshogo-dlya-zhinok/


29 
 

48. Стаття ««Квінна тіль Квінна» шукає координатора/ку проектів для 

представництва в Україні: дедлайн 2 вересня». Офіційний вебсайт проєкту, 

спрямованого на активізацію та підтримку жінок в громадському та 

політичному житті «Жінки – це 50% успіху України». URL: 

http://50vidsotkiv.org.ua/kvinna-til-kvinna-shukaye-koordinatora-ku-proektiv-

dlya-svogo-novogo-predstavnitstva-v-ukrayini-dedlajn-2-veresnya/ (дата 

звернення:  02.10.2019). 

49. Стаття «Меркель хоче, щоб у Бундестазі жінок і чоловіків було 

порівну» Офіційний вебсайт проєкту, спрямованого на активізацію та 

підтримку жінок в громадському та політичному житті «Жінки – це 50% 

успіху України». URL: https://50vidsotkiv.org.ua/merkel-zaklikala-shhob-u-

bundestazi-stalo-bilshe-zhinok-kvoti-vazhlivi-prote-meta-paritet/ (дата звернення: 

07.10.2019). 

50. Стаття «Нова амбасадорка Канади Лариса Ґаладза прибула в 

Україну»  Офіційний вебсайт проєкту, спрямованого на активізацію та 

підтримку жінок в громадському та політичному житті «Жінки – це 50% 

успіху України». URL: https://50vidsotkiv.org.ua/nova-ambasadorka-kanadi-

larisa-galadza-pribula-v-ukrayinu/ (дата звернення:  27.11.2019). 

51. Стаття «Подала у відставку міністерка закордонних справ Австралії». 

Офіційний вебсайт проєкту, спрямованого на активізацію та підтримку жінок 

в громадському та політичному житті «Жінки – це 50% успіху України». 

URL: http://50vidsotkiv.org.ua/podala-u-vidstavku-ministerka-zakordonnih-sprav-

avstraliyi/ (дата звернення: 15.10.2019). 

52. Стаття «Cинтія Ніксон програла праймеріз і не стане губернаторкою 

штату Нью-Йорк». Офіційний вебсайт проєкту, спрямованого на активізацію 

та підтримку жінок в громадському та політичному житті «Жінки – це 50% 

успіху України». URL: https://50vidsotkiv.org.ua/cintiya-nikson-prograla-

prajmeriz-i-ne-stane-kandidatkoyu-vid-demokrativ-na-viborah-gubernatora-shtatu-

nyu-jork/(дата звернення: 07.10.2019). 

http://50vidsotkiv.org.ua/kvinna-til-kvinna-shukaye-koordinatora-ku-proektiv-dlya-svogo-novogo-predstavnitstva-v-ukrayini-dedlajn-2-veresnya/
http://50vidsotkiv.org.ua/kvinna-til-kvinna-shukaye-koordinatora-ku-proektiv-dlya-svogo-novogo-predstavnitstva-v-ukrayini-dedlajn-2-veresnya/
https://50vidsotkiv.org.ua/merkel-zaklikala-shhob-u-bundestazi-stalo-bilshe-zhinok-kvoti-vazhlivi-prote-meta-paritet/
https://50vidsotkiv.org.ua/merkel-zaklikala-shhob-u-bundestazi-stalo-bilshe-zhinok-kvoti-vazhlivi-prote-meta-paritet/
https://50vidsotkiv.org.ua/nova-ambasadorka-kanadi-larisa-galadza-pribula-v-ukrayinu/
https://50vidsotkiv.org.ua/nova-ambasadorka-kanadi-larisa-galadza-pribula-v-ukrayinu/
http://50vidsotkiv.org.ua/podala-u-vidstavku-ministerka-zakordonnih-sprav-avstraliyi/
http://50vidsotkiv.org.ua/podala-u-vidstavku-ministerka-zakordonnih-sprav-avstraliyi/


30 
 

53. Стаття «Смертельна байдужість: директорка соцслужби допустила 

убивство дитини.  Інтернет-видання MY.UA. URL: 

https://my.ua/news/cluster/2018-07-10-smertelna-baiduzhist-direktorka-

sotssluzhbi-dopustila-ubivstvo-ditini/   (дата звернення: 03.10.2019). 

54. Стаття «У Лівані вперше в арабському світі жінка очолила міністерство 

внутрішніх справ» Офіційний вебсайт проєкту, спрямованого на активізацію 

та підтримку жінок в громадському та політичному житті «Жінки – це 50% 

успіху України». URL: https://50vidsotkiv.org.ua/u-livani-vpershe-v-arabskomu-

sviti-zhinka-ocholila-ministerstvo-vnutrishnih-sprav/ (дата звернення: 

07.10.2019). 

55. Тараненко О.О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і 

сучасний гендерний рух. Мовознавство. 2005. № 1. С. 3 – 25. 

56. Український правопис.  URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-

pravo.pdf (дата звернення:  24.05.2019). 

57. Чак Є.Д. Чи правильно ми говоримо? К.: Освіта, 1997. 240 с. URL:  

http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com (дата звернення: 

28.08.2018). 

58. Чуєшкова О.В. Реалізація стратегії статевої нейтралізації в інтернет-

дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Філологія. 2019. № 40. Том 1. С.123-126. 

59. Чуєшкова О.В. Стратегія фемінізації як основний чинник творення 

гендернотолерантної мови (на матеріалі інтернет-дискурсу). Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Київ,  

2019. Серія «Філологія». Соціальні комунікації. Том 30 (69). № 2. Частина 1. 

С.47 – 52. 

60. Чуєшкова О. В. Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики/ 

О. В. Чуєшкова // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – 2017. – №869. – С. 

105 – 108. 

https://my.ua/news/cluster/2018-07-10-smertelna-baiduzhist-direktorka-sotssluzhbi-dopustila-ubivstvo-ditini/
https://my.ua/news/cluster/2018-07-10-smertelna-baiduzhist-direktorka-sotssluzhbi-dopustila-ubivstvo-ditini/
https://50vidsotkiv.org.ua/u-livani-vpershe-v-arabskomu-sviti-zhinka-ocholila-ministerstvo-vnutrishnih-sprav/
https://50vidsotkiv.org.ua/u-livani-vpershe-v-arabskomu-sviti-zhinka-ocholila-ministerstvo-vnutrishnih-sprav/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com/


31 
 

61. Чуєшкова О. В. Термін гендер і його похідні як ядро терміносистеми 

гендерної лінгвістики / О. В. Чуєшкова // Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во 

НаУОА, 2018. Вип. 2(70), червень. С. 237–239. 

62. Чуєшкова О.В. Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних 

працях. Вісник Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2016. Вип. №74. С. 235 – 240. 

63. Чуєшкова О.В. Форми із суфіксом –к(а) як засіб позначення жінок в 

офіційно-діловому та науковому стилях сучасної української літературної 

мови. Незгасимий СЛОВОСВІТ: зб. наук. праць на пошану професора 

Володимира Семеновича Калашника. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. 

С. 284 – 291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


