
 
НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 
 

Роботу виконала  

Міньковська Ірина Ігорівна 

під науковим керівництвом 

Малахової Олени Анатоліївни 



Дитячий садок 
Дівчата Хлопчики 



Школа 

Дівчата Хлопці 



Вищий навчальний заклад 

Дівчата Хлопці 



Яке ж значення мови у цьому процесі? 

 

Взаємозв’язок між «думкою і 
мовою» 

Вільгельм фон 

Гумбольдт 
Едвард Сепір 

Бенджамін Лі 

Уорф 

Олександр 

Потебня 





ЯК ми говоримо, є не менш важливим, 

ніж те, ЩО ми говоримо 



Мовний андроцентризм 

Чоловічий рід переважає у текстах різних жанрів: 

 І покажем, що ми, браття, козацького роду! 

 Любий першокласнику! 

 На роботу потрібні офіціанти, кухарі і 

бармени; 

 День вчителя, День студента, День 

бухгалтера; 

 Склад Кабміну уріжуть до 16 чоловік. 



Лексичні лакуни 

Тільки чоловічий рід 

 декан,  

 доктор наук,  

 кандидат наук,  

 професор,  

 академік,  

 директор,  

 проректор,  

 завпед. 

Тільки жіночий рід 

 домогосподарка,  

 нянька, 

  покоївка,  

 манікюрниця,  

 педикюрша. 



Можливості заповнення лакун в 

українській мові 

Суфікс – К- 

доцентка, 

ректорка, 

професорка. 

Суфікс – ИЦ- 

переможниця, 

засновниця, 

підприємиця.  
 



Можливості заповнення лакун в 

українській мові 

Суфікс –ИН- 

філологиня, 

фахівчиня, 

зоологиня. 
 

Суфікс –ЕС- 

баронеса, 

критикеса, 

актриса. 



 

Іменники чоловічого 
роду; 59,9 %

Іменники жіночого 
роду; 2,6 %

Іменники жін. і  чол. 
роду з відмінною 

семантикою; 3,2 %

Іменники жін. і  чол. 
роду з тотожною 

семантикою; 34,1 %

Лексико-семантична група іменників 
"НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ І ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ"



Форми з неоднаковим значенням 

Жіночий рід 

акушерка ‘жінка із 

середньою медичною 

освітою, яка має право 

самостійно надавати 

медичну допомогу при 

пологах’; 

годувальниця ‘жінка, яка 

годує груддю дитину’; 

 

Чоловічий рід 

акушер ‘лікар-фахівець з 
акушерства’; 

 

 

 

годувальник ‘той, хто 
утримує кого-небудь, 
джерело засобів 
існування’. 



Займенник - дієслово 

Якщо ти здатний 

вивчити ці слова… 

 

Якщо ти можеш 

вивчити ці слова… 

Якщо ми здатні 

вивчити ці слова … 

 

Іменник - дієслово 

Ректор університету 

Кравченко Людмила 

Іванівна повідомив… 

Ректор (ректорка) 

університету Кравченко 

Людмила Іванівна 

повідомила…  



Сексизм у мові 

 «Для того, щоб «увімкнути» в собі Україну, достатньо 

приїхати в Україну навесні, коли квітнуть каштани і 

коли починають роздягатися українські жінки» 

(В. Янукович) 

 «Чоловік, який поважає себе, не буде ходити по 

магазинах і допомагати дружині, навіть якщо вона 

вагітна» (Й. Вінський)  

 «В аспірантурі краще вчаться дівчата менш яскравої та 

немодельної зовнішності» (Д. Табачник)  

 



Сексизм, спрямований на чоловіків, 

"відбирає" у них право на  

вільний вибір професії та родинне щастя 

Вихователь в дитячому 

садочку 

Тато в декретній відпустці 



НЕСЕКСИСТСЬКА МОВА визнана загальноприйнятною та 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ на міжнародних зустрічах усіх рівнів та 

в офіційній документації 

Рекомендація про 

усунення сексизму 

з мовного вжитку 

(1990) 

Резолюція про 

боротьбу з 

сексистськими 

стереотипами в 

медіях (2010) 



Зміна мовної норми 

Стратегія нейтралізації 

Policeman 

Fireman 

Sportsman 

The student may 

exercise his right to 

appeal. He must do so 

before the due date. 

Police officer 

Fire fighter 

Athlete 

The student may 

exercise her/his (their) 

right to appeal. She/he 

(they) must do so 

before the due date. 



Зміна мовної норми 

Стратегія фемінізації 

Учениці й учні 

Шановні глядачі 

та глядачки 

Колежанки та 

колеги 

Lehrfrauen und 

Lehrlinge 

Zusсhauerinnen 

und Zuschauer  

Kolleginnen und 

Kollegen  



Досягнення гендерної рівності 

неможливе без застосування 

гендерночутливої мови  



Дякуємо за увагу! 


