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. IE КС ИКОС К МАНТ И Ч НА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧИХ НОМІ

Максимець О. М.
кандидат філолологічних наук, 

доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук 
Таврійський державний агротехнологічний університет

Вакасова К. А.
студентка

Таврійський державний агротехнологічний університет 
м. Мелітополь, Запорізька область, Україна

Лексика сучасної української мови в процесі формування набуває 3і 
зумовлені загальними тенденціями демократизації та лібералізації сусг 
мовних норм та покликані забезпечити розвиток мови відповідно до її 
соціально-політичного статусу. Сьогодні можна стверджувати, що ана 
українській мові новітньої доби охоплює весь комплекс проблем 
мовознавчої науки. У центрі таких досліджень -  проблеми нацю“ 
української мови, мовного нормування, планування, засади й 
формування нового літературного взірця української мови на тлі роз: 
сучасних функціональних стилів, вироблення нових методологічних і 
способів дослідження, пояснення та оцінки мовних явищ.

У сучасній українській мові сьогодні простежується процес 
фемінінного словотворення, який сприяв появі чималої кількості на 
жінки. Проте, в час, коли ліберальне суспільство надало нос: 
«максимальну кількість» свободи у виборі слів і висловів, які йому б! 
душі, мовознавці не повинні стояти осторонь і мовчки споглядати;; 
демократичного загальнонародного вибору між -тичками, -ло;: 
телицями (нехай, мовляв, народ самостверджується!), але й оцінки 
змозі впливати на результати такого вибору [1, с.67]. Еволюція 
назв жінок висвітлена частково в різних лінгвістичних дослідженнях

Метою нашої розвідки є окреслення системи леке и ко -словотвір 
фемінггивів та визначення стилістичних особливостей жіночих ном~

Жіночі назви становлять значну лексико-семантичну групу 
які іменують жінок та меншу за обсягом групу назв, що познача 
тварин за різними ознаками. У межах першої групи встановл 
підгруп фемінітивів за семантикою. Майже кожна із підгруп чле 
свою чергу на окремі мікрогрупи слів.

1. Назви жінок за певною діяльністю:
-  за родом діяльності: радниця, співачка, туристка, фізкульпг
-  за професією: аптекарка, журналістка, консулка, лікарка, пр
-  за посадою: директорка, завідувачка, керівничка, міністерка'і
-  за нахилами, інтересами: вегетаріанка, меценатка,

членкиня\
-  за поглядами: антибільшовичка, дисидентка;
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-  за певною подією в житті: ювілярка.
2. Назви жінок за характерними ознаками:
-  за внутрішніми якостями: дочка-ангел, трудівниця;
-  за фізичними якостями: сильнячка, дахлячка;
-  за вадами: глушманка, губачка, гаркава, кривоніжка, сліпачка;
-  за розумовими та ін. здібностями: відмінниця, нетямуща, пророчиця;
-  за особливостями поведінки: білоручка, одержимиця, ревнивиця;
-  за способом життя: прогульниця, проиімандовка;
-  за стосунками з іншими людьми: поплічниця, супутниця, товаришка.
3. Назви жінок за родовими та сімейними стосунками:
-  за спорідненістю і свояцтвом: братова, діверка, мамка, родачка;
-  за сімейним станом: єдиначка, розвідниця (та, що розлучилася);
-  за порядком народження: первачка.
4. Назви жінок за відношенням до чоловіків:
-  за діяльністю чоловіка: генеральша, губернаторша, диякониха.
-  за станом, діяльністю, статусом батьків: бондарівна, лимарівна.
5. Назви жінок за соціальним станом:
-  за походженням: байстрючка, шляхтянка;
-  за титулом: баронесса, віконтеса, дворянка, княгиня, монархиня,

принцеса; ‘
-  за соціальним положенням: дівчина-кріпачка, рабиня;
-  за способом життя спричиненим соціальним положенням: бомжиха, 

баба-жебрачка, старцівна.
6. Назви жінок за біологічними ознаками:
-  за віковими ознаками: довгожцтелька, дошкільниця, молодиця;
-  за зовнішнім виглядом: довговолоса, красуня, чорноброва, чорнява;
-  назви жінок за душевним станом: тужниця;
-  назви жінок за передродовим', ро/ювим станом: вагітна, породільниця;
-  назви жінок за патологічним станом: бездітниця, психопатка.
7. Назви жінок за церковно-релііайними ознаками:
-  за віросповіданням: іновірка,, кртоличка, християнка, язичниця;
-  ставленням до Бога: боголюбаця, богоненависниця;
-  за церковно-релігійними особливостями, посадою: великомучениця,

грішниця, проскурниця; \
8. Назви жінок за ситуативним станом: полрнянка, утікачка.
9. Назви жінок за місцем проживання і перебування: галичанка, 

кропивничанка, сусідка, туземка.
10. Назви жінок за національністю, расою: болгариня, туркиня,

китаєчка.
До другої лексико-семантичної групи входять назви тварин та птахів:
-  назви самок тварин та птахів: вовчиця, голубка, перепілка, тетерка;
-  назви тварин за призначенням: свиноматка;
-  назви тварин за певними зовнішніми ознаками: орябка, беззубка, 

підлящівка, полурибиця, полукровка;
-  назви тварин за особливостями поведінки: полетуха, погремуха;
-  назви тварин за місцем перебування: підколосниця.
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Фемінітиви побутують в усіх функціональних стилях української мої 
Однак такі утворення більш природні в творах публіцистичного ст 
наприклад:...віддаючи належну шану, написала на першій сторінці 
докторської дисертації вдячна учениця, соратниця і послідовниця, вче 
алел on am Лариса Дем 'янівна Юркач (Світогляд, № 2, 2018, с. \6); Дружи 
матері, доньки, сестри стають письменницями, художниц 
активістками громадської діяльності («Світогляд», № 2, 2017, с. 62); / і  
одна особливість згаданого кінематографічного господарства дослідишЦ 
всупереч усій сумі і нині такого нещадного відторгнення людини, 
загубленої у  вже неозорих пасмах (Укркульт», № 2, 2018, с. 22).

Активно вживаються зазначені деривати і в мові художніх твор 
наприклад: Буфетниця вже зайшла досередини ятки і причаїлася, 
павучиха (І.Роздобудько, с. 26); Жінці, яка (я поглянув на цінник сумочк 
яка купує от такий клаптик атласу, вартістю в три зарплати яка 
офіціантки ̂ вчительки чи перукарки (там саме, с. 128); Пані і панянки,) 
сьогодні запитання (там саме, с. 206); Як там у  тієї поетеси: «Ти ж ■ 
казав минулого року» (Ліна Костенко, с.100); Одна депутатка покрс 
себе з пляшечки, хотіла самоспалитись (там саме, с.123) та ін.

Гендерно-чутливу мову можна почути і в засобах масової інфорь 
наприклад: Мерка промовила собі під ніс слово з чотирьох букв (СТБ: Г 
08.11.12); Юлю, як називають дівчину, яка займається паркуром? Па 
Ні, вона трейсерша, друзі (ТРК Україна: Ранок з Україною, 26.02.13).

Оскільки сьогодні утворення від іменників чоловічого роду 
жіночого є досить продуктивним, то в останні роки лексичний І 
української мови поповнюється багатьма новотворами зазначеного 
наприклад: Я двічі був на зустрічах нобелянтки з читачами, і кожного\ 
на цих зустрічах виникало до неї запитання: Хто ж вона? (ЛУ, 26/16, c J  
Коли наші малюють під Бекона, думаючи, що вони такі мени і менкцщ 
велика біда (УМ-і, 18/15); У Дагестані з ’явився свій, а точніше 
Котигорошка (Канал 24: Вєсті Кремля, 06.04.16); ... у  New York Г | 
з ’явилася стаття, яка, в комплекті з усім, що встигла безтурб 
виляпати в Одесі Гайдарівна (а виляпала вона чимало цікавого!), дає j 
змогу трохи розгледіти й «бізнес-план» цічого проекту (О. Забужко) та Ш

Отже, активізація процесів фемінінного словотворення виклш  
до життя широку й барвисту палітру нових найменувань 
Ф емінітиви сьогодні розвиваю ться в руслі давніх та сучасних традя 
становлять дві лексико-семантичні групи дериватів, які іменують : 
самок тварин за різними ознаками. Фемінітиви розвиваю ть сучасну і 
Статично високою є регулярність динаміки для назв жінок за діяльа 
професією, різними функціями, вчинками, стосунками, 
спостереженнями мовознавців, фемінітиви функціонують перева 
розмовному, художньому та публіцистичному стилях як ста 
маркованих, з розмовним відтінком у значенні.
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Словники -  це не лише суто мовознавче явище, але й потужний 
культурологічний чинник, джерело духовності й матеріальної історії, вияв 
національної чесноти, гідності й самопошани, а також утвердження 
самобутності народу й національного самозбереження. На переконання 
Л. Полюги, «у процесі національного самозбереження та самозахисту 
важливу функцію в українській культурі, можливо, більше, ніж в історії 
інших пригноблених народів, відіграло українське словникарство» [3, с. 144].

Термінологічні словники особливо важливі для ствердження 
національної літературної мови, розвитку національної науки й техніки: саме 
їх розглядають як запоруку розбудови культури наукової й літературної мови. 
«Ні один словник, який би повний не був він. не може заступити собою
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