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На сьогоднішній день гендерні стереотипи займають значне місце в всіх інституціях та 

різноманітних сферах людської діяльності. Не виключенням є і засоби масової комунікації, 

які здатні впливати на масову свідомість та поведінку індивідууму в суспільстві. Роль 

стереотипів у комунікаційних процесах вкрай важлива: вони закріплюють інформацію про 

однорідні явища, факти, предмети, процеси, людей і т.д.; дозволяють людям обмінюватися 

інформацією, розуміти один одного, брати участь у спільній діяльності, виробляти загальні 

погляди, однакову ціннісну орієнтацію, єдиний світогляд; прискорюють виникнення 

поведінкової реакції на основі насамперед емоційного прийняття або неприйняття 

інформації. 

Ґендерна «унормована» система в українському суспільстві та мові функціонує через 

ряд стереотипів – стандартних модулей поведінки, які напрацьовані у суспільстві і базуються 

на відповідному тлумаченні понять «чоловіче»  та «жіноче». Ґендерні стереотипи 

справляють великий вплив на процес соціалізації жінок і чоловіків. 

Дослідники виділяють три умовні групи ґендерних стереотипів в житті та мові [1]: 

 Перша група стереотипів базується на відповідних уявленнях про психологічні риси 

та якості особистості чоловіків та жінок - стереотипи 

«masculine – feminine». Згідно з цими стереотипами чоловіки та жінки є протилежностями. 

Чоловікам приписується активне, творче начало, здатність вирішувати проблеми, 

застосовувати розвинуте логічне мислення та власну компетентність. Жіноче ж начало – 

природно-репродуктивне і тому жінка повинна бути покірною,залежною, емоційною. 

 В основу другої групи стереотипів покладені 

соціальні начала. Дана група стереотипів закріплює професійні роли чоловіків і жінок. Для 

жінки головними є ролі сімейні (жінка, мати, господарка), а для чоловіків – ролі професійні. 

 До третьої групи гендерних стереотипів вчені відносять стандартизовані уявлення, які 

пов’язані з відмінностями у змісті праці – жіночої та чоловічої. Місце жінки - у сфері 

виконавчої та обслуговуючої праці, чоловіка – у сфері інструментальної та творчої праці. 

Отже, Навчитися вирізняти ґендерні стереотипи, втілені в мові, переконатися, що 

мова «віддзеркалює» різне ставлення суспільства до жінок і чоловіків, тому мова є одним із 

джерел відтворення ґендерних ролей. 
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