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1. Анотація курсу: гендерний дисбаланс, який спостерігаємо в українському суспільстві, незважаючи на численні 

спроби його подолати, та відсутність системності в конструюванні гендерного наукового тезаурусу в галузі лінгвістики, 

актуалізує вітчизняні лінгвістичні гендерні дослідження – відносно нову ланку у сфері гуманітарного знання. Гендерна 

лінгвістика покликана визначити специфіку відображення гендеру в мові, особливості чоловічого та жіночого мовлення, 

визначити гендерну ідентичність представників обох статей та специфіку її репрезентації у мові. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета курсу ‒ узагальнення інформації з гендерної проблематики; опрацювання загальнонаукових питань статусу 

гендеру, його соціокультурної природи; аналіз проявів мовного андроцентризму; визначення способів творення 

фемінітивів в українській мові та вироблення адекватного сучасного жіночого назовництва. 
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До основних завдань курсу можна віднести такі: характеристика ключових понять гендерної лінгвістики 

«гендер», «андроцентризм мови», «гендерний стереотип», «гендерна роль», «гендерно марковані одиниці», «мовний 

сексизм»; установлення засобів та способів мовної ідентифікації жінки; визначення гендерних стереотипів у структурі 

мовної свідомості українців; аналіз вербалізації мовних портретів чоловіків і жінок у сучасному українському 

художньому та публіцистичному дискурсі; розкриття особливостей вербальної та невербальної комунікативної 

поведінки чоловіків і жінок; дослідження лексичної презентації фемінного й маскулінного в українських пареміях і 

фразеологізмах. 

 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме такі програмні компетентності та результати 

навчання: 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

Фахові компетентності: 

ФК 3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з 

урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

ФК 6. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення 

професійних завдань. 

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень. 

 



Програмні результати навчання: 

ПРН-4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати 

шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПРН-5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

ПРН-10  Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти 

різних стилів і жанрів української мови та літератури. 

ПРН-15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного 

матеріалу. 

 

 

4.Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота (год.) 

3/ 90 16 14 60 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова компонента 

1 ІІ 035 Філологія (Українська 

мова та література) 

1 вибіркова компонента 

 

6.Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Мультимедійний комплекс: Ноутбук Lenovo IP 110-151-BR 

Проєктор Benq MS 527 з екраном GrandView на тринозі 

Акустична система 2.0 Edifier R18 black 

Мультимедійний комплекс: 



Ноутбук ASUS х 502 СА (х 502 СА - ХХOOSS) white  

Проєктор Optoma S 310 

Екран Brateck PSDC 72 мобільний 72  (4: 3) 145 х 10 

Акустична система ACME by krator» Multimedia speaker Model:SS111W  (2х2,5 Вт) 

Відкритий доступ до електронного архіву-репозитарію ХДУ: eKhSUIR.kspu.edu 
 

7.Політика курсу 

Курс викладається українською мовою. Відвідування занять (очне або дистанційне) з дисципліни «Гендерна 

лінгвістика» є обов’язковим. Винятки можливі лише для студентів із обмеженими можливостями з поважних причин. 

Пропущені заняття або контрольні заходи (з поважної причини) мають бути відпрацьованими в позаурочний час, у 

консультативні години.  

Високо цінується академічна доброчесність. Порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який 

може призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального рейтингу студентів.  

Під час занять або поза ними студент має демонструвати повагу та толерантність по відношенню до всіх учасників 

освітнього процесу (здобувачі, викладачі, допоміжний персонал). Студенти повинні дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку ХДУ, усіх положень нормативних документів щодо організації навчального процесу у ЗВО. 

 

 

 

  

http://ekhsuir.kspu.edu/


8. Схема курсу 

 
Тиж

день  

Тема, план  Форма 

навч.  

заняття 

Список 

рекомендованих 

джерел  

Завдання Макс. кількість 

балів 

Модуль 1. Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики 

Т
и

ж
д
ен

ь
 1

, 
2

 

 

Тема 1  

Гендерні дослідження на 

сучасному етапі: 

філософія, проблематика, 

методологія  

План 

1. Гендерні дослідження на 

сучасному етапі: філософія, 

проблематика, методологія. 

2. Міждисциплінарний 

характер гендерних 

лінгвістичних досліджень.  

3. Лінгвістичні напрями 

гендерних досліджень   

4. 4. Лінгвогендерологічні 

терміни й поняття: 

гендерний стереотип, 

гендерна роль, гендерна 

метафора, гендерно 

марковані одиниці, мовний 

сексизм. 

лекції  

2 год. 

практ. зан. 

2 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

2, 4, 5, 15,  

16, 17, 18, 

22, 24, 25  

1. Опрацюйте статтю: Левченко О. Лінгвістичні 

дослідження гендеру в Україні. Людина. 

Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових 

праць. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. С. 74–83. – 6 б. 

2. Дайте письмову відповідь на питання: У чому, на 

вашу думку, полягає вплив соціолінгвістики й 

психолінгвістики на дослідження жіночого й 

чоловічого мовлення? – 4 б. 

 

 

 

2 б. конспект 

лекції 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

 

10 б. самостійна 

робота 

 

Макс. кіл. 

16 б. 

 

 



Т
и

ж
д
ен

ь
 3

, 
4

 

Тема 2 

Гендерна асиметрія мови 

План 

1. Визначення та ознаки 

андроцентризму з погляду 

феміністської лінгвістики.  

2. Мовний андроцентризм на 

лексичному, 

фразеологічному та 

граматичному рівнях. 

3. Сучасні стратегії 

нейтралізації та фемінізації 

мови.  

4. Вироблення адекватного 

сучасного жіночого 

назовництва. 

лекції 

2 год. 

практ. зан.  

2 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

1, 3, 5, 8,  

11, 16, 24 

1. Доберіть самостійно приклади проявів мовного 

андроцентризму на лексичному, 

фразеологічному та граматичному рівнях. – 4 б. 

2. Визначте, які стратегії нейтралізації чи 

фемінізації можна використати? – 4 б. 

 

2 б. конспект 

лекції 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

 

8 б. самостійна 

робота 

 

Макс. кіл. 

14 б. 

 

 



Т
и

ж
д
ен

ь
 5

, 
6
, 

7
 

 

Тема 3  

Засоби та способи мовної 

ідентифікації жінки  

План 

1. Норми української 

літературної мови й 

фемінітиви. 

2. Творення фемінітивів в 

українській мові та 

вироблення адекватного 

сучасного жіночого 

назовництва. 

3. Уживання фемінітивів у ЗМІ 

та художній літературі.  

4. Дослідження фемінітивів в 

українському мовознавстві.  

5. Критичні зауваження щодо 

вживання фемінітивів. 

 

лекції 

4 год. 

практ. зан. 

2 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

1, 4, 5, 9,  

10, 14, 24 

1. Доберіть приклади вживання фемінативів у ЗМІ 

та художній літературі (авторку чи автора обрати 

самостійно). – 4 б. 

2. Підготуйтеся й візьміть участь у дебатах: 

Фемінітиви в українській мові: необхідність чи 

надмірність? – 6 б. 

 

2 б. конспект 

лекції 

2*2= 4 б. 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

 

10 б. самостійна 

робота 

 

 

Макс.кіл. 

18 б. 

 

 



Т
и

ж
д
ен

ь
 8

, 
9
, 

1
0
 

Тема 4 

Гендерні стереотипи у 

структурі мовної свідомості 

українців  

План 

1. Поняття гендерного 

стереотипу.  

2. Гендерний вимір мовної 

свідомості.  

3. Лінгвогендерологічні 

дослідження маскулінного і 

маскулінності.  

4. Образна структура гендерно 

маркованих лексем.  

лекції 

2 год. 

практ. зан.  

4 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

1, 4, 5,  

12, 19, 20,  

23, 24 

 

1. Підготуйте презентацію з теми «Нові гендерні 

стереотипи» – 6 б. 
2. Складіть асоціативний портрет чоловіка, 

українського чоловіка, чоловіка одруженого, батька, 

жінки, української жінки, дружини, матері 

(класифікаційні ознаки на вибір: «характеристика 
зовнішності», «фізичні характеристики», «біологічні 

характеристики», «внутрішні характеристики 

людини», «соціальні характеристики людини» тощо). 

– 4 б.  

  

2 б. конспект 

лекції 

2 = 2 б. 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

4*2= 8 б. 

 

10 б. самостійна 

робота 

 

Макс.кіл. 

20 б. 

 



Т
и

ж
д
ен

ь
 1

1
, 

1
2
, 

1
3
 

Тема 5  

Стратегії вербальної та 

невербальної комунікативної 

поведінки чоловіків і жінок 

План 

1. Гендерні характеристики 

комунікативної  поведінки. 

Комунікативні стратегії 

жінок і чоловіків (короткий 

теоретичний огляд основних 

тенденцій).    

2. Аспекти спілкування між 

жінками й чоловіками, 

пов’язані з мовним кодом 

(фонетика, морфологія, 

словотвір, лексика, 

фразеологія, синтаксис).  

3. Засоби образності 

(метафора, порівняння).  

4. Комунікативні стратегії 

чоловіків і жінок у вживанні 

ненормативної лексики.  

5. Гендерні виміри 

невербальної комунікації. 

лекції 

4 год. 

практ. зан.  

2 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

4, 6, 8, 9,  

13, 19, 24 

1. Представте типові стратегії й тактики ведення 

розмови, вибору тем спілкування та способів 

досягнення успіху в ньому жінок і чоловіків –     

6 б. 

2. Підготуйте презентацію на одну з тем: 

«Невербальна семіотика гендеру» – 4 б. 

 

 

2 б. конспект 

лекції 

2*2=4 б. 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

4 = 4 б. 

 

10 б. самостійна 

робота 

 

Макс.кіл. 

18 б. 

 



Т
и

ж
д
ен

ь
  

1
4
, 

1
5
 

Тема 6 

Пареміологія і фразеологія в 

системі гендерного аналізу 

План 

1. Лексична презентація 

фемінного й маскулінного в 

українських пареміях.  

2. Взаємозв’язок гендерних 

ролей і гендерних 

стереотипів у прислів’ях та 

приказках.  

3. Об’єктивація гендерних 

стосунків у пареміях.  

4. Гендерний компонент у 

структурі та семантиці 

фразеологічних одиниць 

української мови. 

 

лекції 

2 год. 

практ. зан.  

2 год. 

сам. роб. 

10 год. 

 

1, 4, 6, 9,  

19, 20, 24 

1. Визначте гендерні компоненти у структурі та 

семантиці паремій української мови. – 4 б. 

2. Поекспериментуйте! Замініть у 10 

фразеологізмах або прислів’ях іменники на 

позначення осіб жіночої статі на відповідні 

чоловічі й навпаки. Зробіть висновки, чи 

змінилося значення аналізованих одиниць. – 4 б. 

2 б. конспект 

лекції 

2 = 2 б. 

 

4 б. усна 

відповідь на 

практичному 

занятті 

4 = 4 б. 

 

8 б. самостійна 

робота 

 

Макс.кіл. 

14 б. 

 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей та отриманих програмних 

результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання  

 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 



64-73 D 
Satisfactory Задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі за результатами опанування навчальної дисципліни «Гендерна 

лінгвістика», формою семестрового контролю якої є залік  

 

Модуль 1. Актуальні проблеми сучасної української гендерної лінгвістики 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі) 

- відвідання лекції (конспект або анотація лекції) 2 год. - 2 б. 16 

- усна (письмова) відповідь на практичному занятті 2 год. - 4 б. 28 

2. Самостійна робота  60 = 56 б. 56 

3. Разом балів  100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1. -участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах, 

конкурсах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс; 

- неформальна та інформальна  освіта здобувача 

 max 10 

 



Здобувачі, які брали участь у науково-дослідній роботі (підготовка наукової статті, участь у науковій конференції, 

семінарі, конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, неформальній та інформальній освіті), можуть отримати 

бонусні (заохочувальні) бали – до 10 балів.  

 

Взаємозв’язок між програмними результатами навчання та обов’язковими видами навчальної діяльності (робіт) 

Види робіт  

 

 

Програмні  

результати  

навчання (ПРН) 

Усне 

опитування 

(виступ, 

доповідь, 

участь у 

обговоренні) 

Практичні 

(лабораторні, 

семінарські) 

роботи 

Письмові 

роботи  

ПРН-4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та 

професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у 

складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових 

підходів та прогнозування/ 

 + + 

ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня. 

+ + + 

ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, 

інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів української 

мови та літератури. 

+ + + 

ПРН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу 

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

 + + 
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