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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність. Використання гендерного фактору в друкованих засобах 

масової інформації є малодослідженим як на рівні національного 

журналістикознавства, так і в загальному  контексті соціальних досліджень. 

Подібна ситуація спостерігається й щодо вивчення гендерної концептосфери, 

причому на сучасному етапі розвитку журнальної періодики. 

Основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів «жінка»  та 

«чоловік» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме через 

конкретизацію характеристик гендерних концептів, що описують соціальні 

сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз друкованих засобів 

масової інформації України, зокрема видань для жінок і чоловіків. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена процесами пошуку 

нових концепцій та застосуванням сучасних підходів до вивчення гендерної 

концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні. Вивчення 

гендерної концептосфери є актуальним, оскільки дозволяє виявити нові 

тенденції та ознаки сучасних гендерних образів. Враховуючи особливі риси 

сучасної гендерно маркованої періодики загалом та практичну відсутність 

комплексних наукових досліджень гендерної концептосфери, виникає потреба 

доповнення українського журналістикознавства саме цією темою. 

Вивченню концептосфери присвячена незначна кількість робіт. 

Найґрунтовнішою є докторська дисертація Л. Василик «Сучасна світоглядна 

публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії української 

журналістики: концептосфера національної ідентичності». Захищено такі 

кандидатські дисертації із соціальних комунікацій, які стосуються вивчення 

концептів та концептуальних особливостей, зокрема праця М. Масімової 

«Концепція людини та світу в публіцистиці і художній творчості Умберто 

Еко»,                Н. Желіховської «Концептуально-тематичні особливості 

української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття». Щодо 

вивчення гендерних особливостей, то визначення гендеру  в українській пресі 

досліджували Н. Остапенко, Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слінчук, 

Т. Старченко, Л. Ставицька, О. Сушкова, О. Пода, Я. Пузиренко, Л. Таран,  

О. Тараненко, А. Волобуєва. Гендерні проблеми порушували  у своїх наукових 

працях і русисти О. Дудоладова, О. Горошко, Л. Компанцева, О. Семиколєнова, 

Л. Синельникова, К. Піщикова. 

Теоретико-методологічною базою дисертації стали праці відомих 

українських дослідників, які зробили значний внесок у розвиток соціально-

комунікаційної науки, теорії та історії журналістики й суміжних 

спеціальностей. Це монографії, статті, навчальні посібники В. Різуна, В. 

Іванова, С. Квіта, С. Горевалова, О. Бойко, К. Серажим, О. Іванової, Т. 

Мельник, С. Оксамитної, Т. Скотникової, Л. Смоляр, Л. Сніцарчук, 

Б. Чернякова та ін. 

Ця дисертаційна праця є кроком у висвітленні гендерної концептосфери 

сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні як невід᾿ємної складової 

українського суспільства. 



Мета роботи полягає у з’ясуванні гендерної концептосфери у векторі 

дослідження сучасної періодики для жінок і чоловіків (на прикладі журналів як 

всеукраїнського, так і регіонального призначення: «Жінка», «Женский 

журнал», «Натали», «Mini», «Cosmopolitan»,  «Men᾿s Health», «EGO», «Esquire», 

«Вінничанка», «Счастливая», «Мажор», «Свой»). 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

- з’ясувати рівень наукового вивчення гендерної концептосфери в  

Україні; 

- виявити особливості гендерного контенту та здійснити порівняльний 

аналіз сучасної періодики для жінок; 

- виявити особливості гендерного наповнення та здійснити 

порівняльний аналіз сучасної періодики для чоловіків; 

- розкрити питання гендерних ролей і стереотипів у досліджуваних 

виданнях; 

- визначити особливості використання гендерних концептів на 

сторінках сучасної гендерно маркованої періодики; 

- висвітлити на основі гендерних концептів багатогранність гендерних 

образів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків. 

Об᾿єктом дослідження є українські періодичні видання (журнали) для 

жінок і чоловіків, зокрема: «Вінничанка», «Жінка», «Женский журнал», 

«Натали», «Mini», «Счастливая», «Men’s  Health», «EGO», «Esquire», «Мажор», 

«Свой». 

Предмет дослідження – гендерна концептосфера сучасної періодики для 

жінок і чоловіків в Україні. На основі визначення теоретико-методологічних 

засад гендерної концептосфери, а також особливостей гендерного контенту 

досліджуваних видань проаналізовано гендерні концепти на сторінках сучасних 

видань для жінок і чоловіків в Україні. 

Методи дослідження. У дисертації реалізовано комбінацію конкретно-

історичного, структурно-типологічного, системно-функціонального методів. На 

різних етапах роботи застосовуються описовий та порівняльний методи, метод 

типологізації, моделювання. Також методологічне забезпечення дисертаційного 

дослідження опирається на застосування загальнонаукових методів аналізу, 

синтезу та узагальнення. У дисертаційному дослідженні використаний метод 

контент-аналізу для вивчення гендерного контенту сучасних гендерно 

маркованих журналів. Саме він дозволив кількісно визначити та дослідити 

особливості гендерної концептосфери на сторінках періодики для жінок і 

чоловіків. 

Хронологічні межі дослідження. Межі дисертаційної роботи охоплюють 

період з 2010 до 2015 року, тобто сучасний етап розвитку журналістики й 

виникнення та поширення найбільш популярних видань для жінок і чоловіків в 

Україні. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що: 

вперше: 

- визначено гендерно-тематичне наповнення видань для жінок і 

чоловіків; 



- з᾿ясовано особливості гендерного контенту сучасних видань для жінок 

та чоловіків; 

- здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту сучасної гендерно 

маркованої періодики; 

- висвітлено гендерну концептосферу на сторінках сучасних видань для 

жінок і чоловіків; 

удосконалено: 

- питання гендерних ролей і стереотипів; 

набули подальшого розвитку: 

- теоретико-методологічні аспекти дослідження гендерної 

концептосфери. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Представлені напрацювання та висновки дослідження можуть бути використані 

у вивченні історії української журналістики, для упорядкування навчальних 

посібників із зазначеної тематики, для підготовки спецкурсів і семінарів, у 

подальших дослідженнях гендерної проблематики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, наукові статті та 

тези виступів на наукових конференціях виконані дослідницею одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, викладені 

в дисертації, апробовано на таких наукових конференціях: 8 міжнародних – 

«Методологія досліджень молодіжного медійного контенту» (Київ, 23 березня 

2012 р.), «Соціальні комунікації сучасного світу» (Запоріжжя, 29–30 березня 

2012 р.), «Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» 

(Київ, 5 квітня 2012 р.), «Сучасна новинна журналістика: тенденції розвитку, 

форми подання, суспільний резонанс» (Львів, 25–27 жовтня 2012 р.), «Wplyw 

badan naukowych» (Бидгощ, Польща, 28–30 квітня 2013 р.), «Медіакартина 

світу: структура, семіотика, канали трансляції» (Бердянськ, 15 травня 2013 р.), 

«Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku» (Закопане, Польща, 

30–31 грудня 2013 р.), «Projekty naukowe» (Сопот, Польща, 27–28 лютого 2015 

р.); всеукраїнській – «Українські мас-медіа: традиції та виклики сьогодення» 

(Львів, 26–27 квітня 2012 р.); 2 регіональних – «Виховання молоді на 

принципах християнської моралі» (Вінниця, 16 лютого 2012 р.; 5 березня 2013 

р.). 

Публікації. Результати дисертації викладено в 20 публікаціях (із них 5 – у 

фахових наукових збірниках і журналах, 4 – у закордонних виданнях, 11 – в 

інших наукових виданнях і матеріалах конференцій ). 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

дев᾿яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел (210 позицій) та 

додатків. Загальний обсяг дисертації  212 сторінок, список використаних 

джерел поданий на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі розглянуто стан наукової проблеми дослідження; обґрунтовано 

актуальність теми, мету і завдання роботи; визначено об’єкт, предмет, 

методологічні засади дослідження; вказано зв'язок дисертаційної роботи з 



науковими програмами, планами, темами; окреслено теоретичне та практичне 

значення результатів дослідження; подано відомості про ступінь і характер 

апробації та загальну характеристику роботи. 

Перший розділ «Гендерна концептосфера як предмет наукового 

дослідження» має теоретичний та історіографічний характер. У ньому 

визначено поняття гендеру, опрацьовано джерела гендерного дискурсу; 

окреслено теоретико-методологічні аспекти дослідження гендерної 

концептосфери. 
Підрозділі 1.1 «Історіографія питання: вивчення гендерної 

концептосфери» присвячено дослідженню джерельної бази роботи, аналізу 

сучасного рівня наукової розробки теми в українському та зарубіжному 

журналістикознавстві. В ряді дисертаційних досліджень, монографій, статей 

відображено певні особливості феномену гендеру, однак більшість робіт, які 

характеризують процеси, що відбуваються зараз у гендерній сфері, – це статті, а 

отже, можна говорити про зосередженість науковців лише на фрагментарності 

вивчення окресленої проблеми. 

В українському журналістикознавстві особливості гендерного фактору в 

пресі особливо активно в останні роки досліджують А. Волобуєва, Н. 

Остапенко,                        Н. Сидоренко, М. Скорик, В. Слінчук, Т. Старченко, 

О. Сушкова, Л. Таран та ін. Стосовно досліджень порушуваної теми у 

зарубіжному журналістикознавстві, то варто виокремити російських учених Н. 

Ажгіхіна, Г. Альчук, С. Виноградова,                   О. Вороніна, А. Кириліна та ін. 

Теоретичні аспекти порушеної проблеми розглядається в роботах О. Вороніної, 

І. Головашенко, О. Іванової, А. Кириліної,                Т. Мельник, С. Оксамитної, 

Н. Пушкарьової,  Н. Сидоренко, Л. Смоляр, Л. Таран,                    Н. Чухим, О. 

Ярської-Смирнової та ін. Питання гендерних ролей і стереотипів у площині 

медіа порушувались у працях Н. Ажгіхіної, В. Агеєвої, Т. Бендас,                     Л. 

Бондаренко, І. Жеребкіної, О. Кісь, О. Поди та інших  науковців. 

Питання вивчення концептів, концептосфери, зокрема гендерної 

концептології, знайшли відображення в кандидатських дисертаціях, що 

стосуються дослідження порушуваної проблеми (це такі праці: В. Кукушкін 

«Об᾿єктивізація концепту знаменитість у сучасному англомовному газетному 

дискурсі», О. Бондаренко «Концепти «чоловік» і «жінка» в українській та 

англійській мовних картинах світу», Е. Мінаєва «Гендерна концептологія: 

мовна репрезентація концептів «Дім» і «Любов» у жіночій поезії», А. Птушка 

«Об᾿єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів», М. 

Масімова «Концепція людини та світу в публіцистиці і художній творчості 

Умберто Еко», Н. Желіховська «Концептуально-тематичні особливості 

української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття» та ін.). 

Найґрунтовнішою в цьому плані є докторська дисертація Л. Василик «Сучасна 

світоглядна публіцистика літературно-художніх видань у контексті історії 

української журналістики: концептосфера національної ідентичності». 

Підрозділ 1.2  «Теоретичні аспекти дослідження гендерної 

концептосфери в  площині медіа» досліджено основні підходи до визначення 

понять «гендер», «гендерний концепт», «гендерна концептосфера». Тлумачення 

цих термінів залежить від того, про яку сферу йдеться: художню літературу, 



журналістику, літературознавство й т. д. Однак у всіх визначеннях 

простежуємо спільні риси, оскільки сутність самого поняття «гендер» 

залишається незмінною. 

Гендер справедливо вважають поняттям міждисциплінарним. Цей термін 

виник у Великобританії, і в перекладі з англійської мови «gender» дослівно 

означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. Із часом це поняття 

почало означати соціостатеві характеристики з притаманними особливостями 

способу життя, вчинків, задумів і прагнень тощо. Гендер стосується не тільки 

окремих індивідів – чоловіків і жінок, а й визначає стосунки між ними як 

соціально-демографічними групами та гендерні взаємини у всій сукупності – 

те, як втілюються в життя соціальні ролі жінок і чоловіків, як вони 

вибудовуються в суспільних відносинах 

Гендер варто розглядати в широкому контексті як змодельовану 

суспільством систему цінностей, норм і характеристик жіночої та чоловічої 

поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей і стосунків жінок та 

чоловіків, набутих ними як особистостями у процесі соціалізації, що 

насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним 

контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їхньої 

статі. Виокремлюють чимало видів концептів, зокрема, разом з мікро- й 

макрогруповими, індивідуальними, реальними, потенційними, 

загальнолюдськими, національними концептами виділяють ще й гендерні, до 

яких належать концепти «чоловік» та «жінка», що є базовими концептами 

культури й охоплюють не лише «описово-кваліфікаційні», але й «чуттєво-

вольові» та «образно-емпіричні» істотні особливості. На думку дослідника 

В. Коваля, «… опису підлягають перш за все концепти «чоловік та жінка» – як 

вони представлені в різних культурах». При цьому, як зауважує 

О. Кондратьєва, «об’єктом дослідження є переважно концепт жінка, який є 

маркованим, що відрізняється від норми, еталоном якої є чоловік». 

Гендерний концепт розглядається також як «семантичне утворення, яке в 

результаті поєднання словникового значення з етнокультурним світобаченням 

дає уявлення про типово чоловічі та жіночі образи. Функціонування усіх 

гендерних концептів на медійному просторі (у нашому дослідженні це 

періодика для жінок і чоловіків) утворює гендерну концептосферу. 

Підрозділ 1.3 «Методологічна основа дослідження» присвячений 

обґрунтуванню обраної методології проведення дослідження. Детально 

розглянуто контент-аналіз як основний метод вивчення гендерної 

концептосфери сучасної періодики для жінок і чоловіків. Значну увагу 

зосереджено також на таких методах, як типологізація, загальнонаукових 

методах аналізу, синтезу та узагальнення, що також були використані у процесі 

вивчення феномену гендерно маркованої періодики, а саме гендерної 

концептосфери обраного об’єкту дослідження, історіографічний метод, 

описовий метод та порівняння. Дотримання основних вимог проведення 

контент-аналітичного дослідження дозволило отримати досить точні дані. Саме 

завдяки використанню цього методу вдалося створити таблиці гендерно-

тематичного наповнення  та концептуальних співвідношень. Поєднання 

контент-аналізу та інших методів у процесі інтерпретації отриманих даних дало 

змогу реалізувати мету та завдання, поставлені у дисертації. 



Другий розділ «Гендерний контент сучасної гендерно маркованої 

періодики в Україні» має практичний, методологічний характер. Йдеться про 

гендерне наповнення досліджуваних видань. За допомогою методу контент-

аналізу створено гендерно-контентні таблиці, завдяки яким виявлено, які 

категорії змісту журналу (рубрики, тематики) переважають у виданнях. 

У підрозділі 2.1 «Особливості гендерного контенту сучасних видань для 

жінок» основну увагу зосереджено на дослідженні гендерного контенту за 

допомогою методу контент-аналізу, з᾿ясовано тематичне, жанрове, 

ілюстративне наповнення найбільш популярних сучасних видань для жінок і 

чоловіків, авторський склад журналів, а також розміщення реклами у них. 

Популярними виданнями серед жінок до сорока років є журнали «Натали», 

«Женский журнал», «Mini», «Cosmopolitan». Для жінок старшого віку цікавим 

залишається журнал «Жінка». Серед молодих дівчат найбільш актуальним є 

журнал «Mini». Не менш важливим вважаємо аналіз регіональних видання для 

жінок, серед яких «Вінничанка» і «Счастливая». Популярність журналів 

виявлено методом анкетування жінок різних вікових категорій. 

Визначивши тематичне наповнення цих журналів, з’ясовано, що в журналі 

«Натали» найвищий відсотковий показник має рубрика «Дім / меню» (15,0%), 

що розрахована передусім  на жінок, які мають вдосталь часу для приготування 

їжі та створення домашнього затишку. Натомість у такому ж глянцевому 

виданні «Женский журнал» найвищий відсотковий показник має змістова 

рубрика «Краса» (17,1%), тобто тут головна увага акцентується на зовнішності 

жінки. Досліджувані журнали характеризує чимала кількість рекламних 

матеріалів. У кожному номері «Натали» їх приблизно 18, а в «Женском 

журнале» близько 30 таких публікацій. 

На сторінках журналів «Жінка» та «Вінничанка» жінка переважно 

виступає в ролі матері, берегині домашнього вогнища. За результатами 

дослідження, найбільший відсотковий показник у журналі «Жінка» мають 

рецепти приготування страв (18,6%), а у «Вінничанці» – нариси про яскраву 

особистість (17,1%). Таким чином, часто жінка розглядається у стосунках із 

чоловіком. Спостерігаємо, взаємозв’язок духовного розвитку жінки у площині 

її стосунків із чоловіком. 

Отже, рубрики досліджуваних видань для жінок досить різноманітні, тому 

можна зробити висновок, що більшість сучасних жінок намагаються виявити 

себе як у професійній діяльності, так і в стосунках із чоловіками, виконувати 

різні соціальні ролі: поєднувати професійну та сімейну сферу життєдіяльності. 

Для жінки, як цілеспрямованої особистості, важливими є духовний розвиток, 

гарний зовнішній вигляд і взаємини з іншими людьми. 

Підрозділ 2.2 «Сучасна періодика для чоловіків: гендерне наповнення» 

присвячений дослідженню сучасних видань для чоловіків. Виявлено 

особливості гендерного контенту сучасних чоловічих періодичних видань (на 

прикладі журналів «Men᾿s Health», «EGO», «Esquire). Досліджено контент 

регіональних видань: «Свой», «Мажор».  

Зокрема, виявлено що найбільші відсоткові показники у таких рубрик 

(категорій) видань: «Персональний тренер» (15,0%) – спортивна рубрика, 

розрахована на чоловіків, які слідкують за своєю зовнішністю; «Репліка» 

(16,1%)   – матеріали цієї рубрики спрямовані на внутрішній світ чоловіка, 



актуальні питання, що хвилюють чоловіків; «Wild Girls beaty», «Force Major» 

(17,0%) – матеріали, що відображають стосунки чоловіка з жінками, «Діло» 

(30%) – матеріали, що висвітлюють чоловіка у професійній діяльності та 

кар’єрі; «Свій інтерес» (35,0%) – цікава інформація для автолюбителів. 

Таким чином, обрані видання для чоловіків за аудиторією поширення є  

всеукраїнськими та регіональними. Хоча за змістовим наповненням їх поділено 

на дві групи: розважального характеру та інтелектуального наповнення. До 

першої групи відносимо журнали «Esquire» та «Свой», до другої групи «Men᾿s 

Health», «EGO», «Мажор». Відповідно і тематика цих видань відрізняється за 

змістом. 

Отже, періодика для чоловіків формує образ чоловіка-мачо – сексуального, 

красивого та забезпеченого, який стежить за своєю зовнішністю та займається 

спортом. Такий чоловік кар’єрист, який мріє про щасливу родину, але 

перебуває у постійному пошуку себе. 

У підрозділі 2.3 «Гендерна проблематика в сучасній українській періодиці 

для жінок і чоловіків» зосереджено увагу на тому, як можна вирішувати 

«гендерне питання» в Україні на ґрунті національних традицій та світового 

досвіду. Деякі позитивні зміни помітні в тлумаченні суспільних проблем, 

зокрема гендерного паритету (рівності), суто жіночими виданнями. На сьогодні 

в Україні існує понад сто подібних часописів. Але варто зазначити, що 

більшість із них присвячена лише побутовому відображення життя, де значна 

увага звертається на інтимну сферу, світську поведінку, різні плітки тощо. 

Рідше висвітлюються духовні, моральні проблеми, що значно впливає на 

формування жіночої самосвідомості. Така тематика важлива й для чоловічих 

видань, а саме для визначення місця, ролі й призначення чоловіка як 

професіонала, кар’єриста, сім’янина, батька, сина й інших концептуальних 

образів чоловіків; а також взаємостосунків жінки й чоловіка на побутовому та 

соціальному рівнях. 

Тож, основним вектором розуміння гендерної специфіки концептів 

«чоловік» та «жінка» стає усвідомлення їхньої соціальної сутності. Саме через 

конкретизацію характеристик гендерних концептів, що описують соціальні 

сфери життєдіяльності людини, стає можливим аналіз друкованих гендерно 

маркованих видань України.  

Отже, у виданнях як для чоловіків, так  і для жінок порушуються актуальні 

проблеми різних статей. У журналах для жінок сталими є рубрики, які 

стосуються моди, краси, здоров᾿я, сім᾿ї і взаємостосунків з протилежною статю, 

дружніх та психологічних порад, способів реалізації жінки у професійній 

діяльності. Найчастіше згадуваними темами у виданнях для чоловіків є спорт, 

здоров᾿я, кар’єра, хобі. Аналіз рубрик досліджуваних видань свідчить про 

широту й різноманіття  порушуваних тем. 

Третій розділ «Гендерні концепти в сучасній гендерно маркованій 

періодиці» презентує результати контент-аналітичного дослідження обраних 

для вивчення журналів. Проведене дослідження дало змогу визначити, які 

тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна виявити на сторінках 

сучасної періодики для жінок та чоловіків. Детально проаналізувати гендерну 

концептосферу через призму видових характеристик концептів.  



Підрозділ 3.1 «Висвітлення гендерного макроконцепту «жінка» на 

сторінках сучасних видань для жінок і чоловіків» Макроконцепт «жінка» 

умовно можна поділити на основні, тобто найчастіше вживанні у 

досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: кохана (26%), коханка 

(23%), подруга (14%), суперниця (12%), мати (11%), свекруха/теща (9%), інші 

(6%). Детально проаналізовано ці концепти: наприклад концепт «мама» є 

одним з найбільш вживаних на сторінках досліджуваних видань, частіше у 

журналах для жінок. Концепт «мама» вживається у позитивному (більше) та 

негативному (менше) смисловому навантаженні. У позитивному контексті мама 

– це насамперед, турботлива, добра, ласкава, яка все розуміє і прощає близька 

людина (Моя мама – краща подруга // Счастливая. – 2014. – № 2); З мамою не 

страшно в космос… // Вінничанка. – 2012. – № 1).                        У негативному 

контексті концепт «мама» вживається досить рідко, але у кількох журналах 

знайдено матеріали, в яких ідеться про так звану «зозулю» (біологічну маму, 

яка залишає свою дитину заради інших справ чи інтересів): «Зозуля кинула й 

полинула» (Жінка. – 2012. – № 2), «Кар᾿єра погубила її, як маму» (Вінничанка. 

– 2012. – № 1). В негативному образі  «мама-зозуля» відображається тема 

абортів,  «вбивство заради цілі» (Натали. – 2014. – № 3). Таким чином, 

досліджуваний концепт «мама» має протилежно різні смислові навантаження. 

Але все ж значно частіше концепт «мама» зображає світлий, чистий, 

прекрасний образ матері. Мама у періодиці для жінок і чоловіків часто 

порівнюється з берегинею та захисницею. 

Таким чином, концепт «жінка» знаходить відображення у різних 

мікроконцептах, які й дають уявлення про образ сучасної  жінки, що 

висвітлюється на сторінках гендерно маркованої періодики. 

Підрозділ 3.2 «Визначення гендерного макроконцепту «чоловік» у сучасних 

виданнях для жінок і чоловіків» У досліджуваних виданнях макроконцепт 

«чоловік» відображається у таких найчастіше вживаних мікроконцептах: 

коханий (30%), батько (21%), незнайомець (17%), начальник (12%), син (10%), 

друг (7%), інші (4%). Детально проаналізовано ці концепти: наприклад, концепт 

«коханий» має як позитивне так і негативне забарвлення і відповідно 

вживається у гендерному концептуальному відношенні «чоловік – жінка». 

Концепт «коханий», звичайно, частіше вживається у позитивному контексті. І 

йому характерні  такі якості як ніжність, ласка, щедрість, турбота (Коханий 

готовий на все // Натали. – 2014. – № 4; Коханий подарував зірку… // Женский 

журнал. – 2014. – № 2).  

Але трапляються випадки, коли концепт «коханий» вживається у 

негативному контексті, а саме у відношеннях: «коханий / зрадник», «коханий / 

скупість», «коханий / робота»  (Зрада стерла нашу сім᾿ю // Натали. – 2014. – № 

4); Мій коханий – скнара // Mini. – 2014. – № 2; Робота номер 1, а я… // 

Счастливая. – 2014. – № 4). Концепт «коханий» у відношенні до роботи 

вживається не тільки у негативному відображенні, тому що займає забагато 

часу – більше, ніж жінка, але й у позитивному забарвленні у тому випадку, коли 

робота приносить великі прибутки і задоволення (Мій коханий трудоголік із 

товстим гаманцем // Женский журнал. – 2014. – № 5; Його робота – мої гроші // 

Сosmopolitan. – 2014. – № 1). 



Отже, для дослідження гендерної концептосфери виявлено та 

проаналізовано гендерні мікроконцепти концепту «чоловік» та його похідні. 

З᾿ясовано, що гендерні концепти співіснують в тісній взаємодії, тобто концепт 

«чоловік» знаходить своє відображення у концептах інших понять. 

Підрозділ 3.3 «Гендерні концепти: багатогранність гендерних образів, 

ролей і стереотипів» Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-

мінімумах та максимумах, використовується в різних сферах життєдіяльності – 

в тому числі сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємин між 

статями, тому що стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні уявлення 

про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а взаємини між 

статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, легітимні. 

У досліджуваних журналах знайдено чимало визначень концепту «жінка», 

але не завжди  такі тлумачення мають однозначний зміст. Тому їх варто 

поділити на кілька категорій (відповідно до ролей, які виконує жінка в тому чи 

тому середовищі):  1) жінка і чоловік;  2)  жінка і соціум; 3) жінка й духовність; 

4) жінка і сім’я; 5) жінка й краса.  

Найбільше різноманітних визначень трапляється при розгляді 

співвідношення «жінка і чоловік» (30%). Наступною за кількістю визначень є 

категорія «жінка і соціум», далі «жінка і духовність», майже однакова кількість 

визначень у поєднаннях «жінка і сім᾿я» й «жінка і краса». Стосунки жінки з 

протилежною статтю найчастіше висвітлюється в періодичних виданнях для 

жінок і концепт «жінка» вживається саме в контексті «жінка і чоловік». Але, 

водночас, чимала кількість визначень цього концепту належить до категорії 

«жінка і соціум», наявний взаємозв’язок жінки з процесами, що відбуваються у 

суспільстві. 

Висвітлено концепт «чоловік у різних взаємодіях (співвідношеннях), 

відповідно до ролей, які він виконує у суспільстві, а тому виділено основні 

найчастіше вживані у досліджуваній періодиці відношення (категорії): «чоловік 

– кар’єра» , «чоловік і спорт», «чоловік і жінка», «чоловік і духовність», 

«чоловік і сім᾿я».  

Найбільший відсотковий показник у категорії «чоловік – кар’єра»  (28 %). 

Висвітлення концепту «чоловік» на сторінках досліджуваних видань 

підтверджує мужність та силу чоловічої статі, як щодо внутрішніх 

особливостей, так і стосовно зовнішніх рис. Часто концепт «чоловік» 

пов’язується з особистістю, яка проявляє себе у кар’єрі; у взаємостосунках 

чоловіка та жінки («чоловік підкорювач жіночого серця»). Подекуди в 

журналах представники сильної статі постають не лише в позитивних образах, 

але й у негативних, зображаючи чоловіка хитрим, неввічливим, тиранічним і 

злим. Та все ж найчастіше концепт «чоловік» означає активіста, спортсмена, з 

власним хобі та внутрішнім стержнем. Варто зазначити, що часто вживаним 

концептом для чоловіків є концепт «жінка» і згадується в контексті «чоловік – 

жінка», їхніх сімейних і кар’єрних взаємостосунків, а також в аспекті спільних  

захоплень і відпочинку.  

Отже, образи жінок та чоловіків в обраних виданнях сьогодні є 

здебільшого багатогранними, комплексними, які не обмежуються стислим 

переліком рис характеру, що приписуються тому чи іншому стереотипу. Такі 

соціально значущі психологічні характеристики, як упевненість, честолюбство, 



професійність, рішучість, розум, самостійність, сміливість, спритність, 

інтелектуальність, кмітливість, компетентність тощо в сучасній досліджуваній 

періодиці зустрічаються при зображені і жінок, і чоловіків. 

 

ВИСНОВКИ 

1. З᾿ясовано рівень наукового вивчення гендерної концептосфери в 

Україні, зокрема концепт є багатовимірним репрезентованим у мові 

комплексом, якому притаманна певна етнокультурна специфіка. Концепт має 

нестабільну структуру, що відображається у розробленій нами моделі концепту, 

в якій виділяємо корінь та додатки концепту, можливий рух ознак в актуальних 

змістових напрямках від і до кореня. Нестабільна (мобільна) структура 

концепту характерна і для його кореня: протягом історичного розвитку, корінь 

може змінюватися, але змістове значення не втрачається, а лише замінюється 

синонімами чи словесними новоутвореннями актуальними для сьогодення. 

Існує значна кількість різних дефініцій поняття «концепт», це свідчить про 

складність і неоднозначність поняття, але є певна межа в науковому описі й 

розумінні концепту. 

Концептом є не кожне поняття, але найбільш значуще для певного соціуму 

й особистості. Концепт має бути осмисленим і усвідомленим, тобто вираженим 

у мові. Концепт є основною структурною й змістовою одиницею 

концептосфери у суспільстві. З᾿ясовано, що концепти в межах концептосфери 

мають складні ієрархічні, родо-видові, опозиційні, системні відношення. 

Результатом інтенсивної взаємодії концептів є їх співвідношення, що 

призводить до двостороннього обміну ознаками, і до утворення нових 

концептів, тобто розширення концептосфери. Ознаки концепту визначається 

через сукупність мовних чинників, зокрема гендерних. Таким чином, концепт 

включає гендерний аспект, що актуалізує розгляд того, як визначається 

особистість в її гендерних характеристиках. Гендерні ознаки концептів є 

спробою пізнання світу через призму жіночого / чоловічого світогляду. 

Гендерні ознаки стосуються не тільки окремих індивідів – жінок та чоловіків, а 

й визначає стосунки між ними та гендерні відносини у всій сукупності, тобто 

втілення в життя соціальних ролей жінок і чоловіків, особливості їх 

взаємостосунків у суспільних відносинах. 

Усі концепти умовно можна поділити на макро- та мікроконцепти або ж 

іншими словами на концепти-максимуми та концепти-мінімуми. Каркас 

гендерної концептосфери становлять два концепти, на яких сконцентровано 

гендерні відносини в суспільстві – «чоловік» та «жінка», котрі позначаємо як 

макроконцепти або концепти-максимуми. 

Концепт, концептосфера включають гендерні ознаки, що уможливлює 

гендерний підхід для дослідження гендерного контенту сучасної періодики для 

жінок та чоловіків. Концептуальний аналіз сучасних гендерно маркованих 

видань у межах гендерної концептосфери дозволяє виявити й співвіднести 

метагендерні та гендерні концепти, що фігурують у суспільстві. 

2. Виявлено особливості гендерного контенту сучасних видань для жінок 

та чоловіків та здійснено порівняльний аналіз досліджуваних журналів. За 

допомогою методу контент-аналізу, складено контентні таблиці та 

проаналізовано отримані показники. З’ясовано тематичне, жанрове, 



ілюстративне наповнення найбільш популярних на сьогоднішній час видань 

для жінок і чоловіків, авторський склад журналів, а також розміщення реклами 

у них через призму гендерного аспекту. За одиницю (категорію) аналізу тексту 

обрано основні рубрики видань. Підраховувалась частота  (кількість) матеріалів 

тієї чи тієї рубрики. Цифрові показники фіксують відсоток матеріалів певної 

рубрики від загальної кількості публікацій у виданні. 

Популярними виданнями серед жінок  до сорока років є журнали 

«Натали», «Женский журнал», «Cosmopolitan», «Mini». Серед жінок старшого 

віку цікавим залишається журнал «Жінка». Серед молодих дівчат найбільш 

актуальним є журнал «Mini». Також важливим вважаємо, дослідити й 

регіональні видання для жінок, зокрема серед них «Вінничанка», «Счастливая». 

Популярність журналів виявлено завдяки анкетуванню жінок різних вікових 

категорій.  

Здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту сучасної періодики для 

жінок. Дослідження гендерного контенту сучасних видань для жінок проведено 

на прикладі двох різних типів журналів, зокрема до І типу відносимо журнали 

«Жінка» та «Вінничанка», до ІІ типу – «Наталі» й «Жіночий журнал». Видання 

одного й того ж типу, в першу чергу відрізняються між собою, що засвідчують 

дані проведеного дослідження, але кардинально різні журнали за типами: 

спрямуванням, тематикою, аудиторією читачів. Хоча  й схожі за жанровим 

наповнення, в усіх журналах переважають інформаційні жанри. Але у виданнях 

першого типу чимала кількість матеріалів художньо-публіцистичних жанрів, а у 

виданнях другого типу – матеріалів аналітичних жанрів.  

На сторінках «Жінки» та «Вінничанки» жінка переважно виступає в ролі 

матері, берегині домашнього вогнища, а також часто жінка розглядається у 

стосунках з чоловіком. Тобто, спостерігаємо, взаємозв’язок духовності жінки з її 

стосунками із чоловіком, без якого не можливе продовження роду, а отже й 

реалізація духовного призначення жінки як матері. 

На сторінках видань «Натали» та «Женский журнал» найчастіше жінка 

виступає також у взаємовідношеннях з чоловіком. Чимала кількість матеріалів 

присвячена  питанню кар’єрного росту жінки та її ролі у суспільстві. А також 

значна частина публікацій присвячена зовнішності жінки. Таким чином, 

більшість сучасних жінок намагаються проявити себе як у кар’єрі так і в 

стосунках з протилежною статю, виконувати різноманітні суспільні ролі. Тобто 

поєднувати професійну та сімейну сферу життєдіяльності. Збагачуватись 

духовно та розвиватись як цілеспрямована особистість, а також підтримувати 

себе у формі та слідкувати за своєю зовнішністю. Саме такою всебічно 

розвиненою жінка виступає на сторінках сучасної періодики для жінок.  

3. Виявлено особливості гендерного контенту сучасних видань для 

чоловіків (на прикладі видань «Men’s Health», «EGO», «Esquire»), які за 

результатами проведеного анкетування є найбільш популярними серед 

чоловіків різних вікових категорій. А також  проаналізовано контент 

регіональних видань, серед яких виокремлюємо журнали «Свой» та  «Мажор».  

Здійснюючи порівняльний аналіз гендерного контенту сучасних видань для 

чоловіків, варто зауважити, що спорт як провідну тему на сторінках видань для 

чоловіків визначено у журналах «EGO» та «Men᾿s Health». Періодика для 

чоловіків формує образ чоловіка-мачо – сексуального, красивого та 



забезпеченого, який слідкує за своєю зовнішністю та займається спортом, але 

вікова категорія видань для чоловіків досить різноманітна – найчастіше це 

чоловіки від 20 до 40 років. Не лише на молодь, але й на старшу (зрілу) вікову 

категорію чоловіків розраховані журнали «Esquire»  та «Свой», що мають 

передусім інтелектуальне наповнення. Інформацію з різних сфер  

життєдіяльності можна почерпнути не лише чоловіки, але й жінки. Дослідивши 

журнал для чоловіків «Esquire», можна зробити висновок, що видання має 

інтелектуальне наповнення та індивідуальний характер. Формує чоловіка як 

різносторонню особистість. Це чи не єдиний чоловічий журнал, який висвітлює 

жінку у своїх матеріалах на рівні з чоловіком. Яскравим прикладом регіональної 

періодики є журнал «Свій», який утвердився на вінницькому мас-медійному 

ринку та знайшов свого читача. Часопис відрізняється від знаних чоловічих 

видань. На його сторінках відсутні матеріали еротичного спрямування, відверті 

жіночі фото. «Свій» створений інформувати про захоплення сучасного мужнього 

чоловіка. 

Спільним у виданнях як для чоловіків, так і у виданнях для жінок є 

порушуванні  актуальні проблеми різних статей. У журналах для жінок сталими 

є рубрики, які стосуються моди, краси, здоров’я, сім’ї і взаємостосунків з 

протилежною статтю, а ще дружні та психологічні поради, способи реалізації 

жінки як у особистості у професійній діяльності. Найчастіше згадуваними 

темами у виданнях для чоловіків є спорт, здоров’я, кар’єра, хобі. Таким чином, 

рубрики досліджуваних видань та порушуваних тем на їх сторінках досить 

широка та різноманітна.  

4. Розкрито питання гендерних ролей і стереотипів, з’ясовано що на 

сторінках сучасних зокрема гендерно маркованих видань представлено цілий 

спектр гендерних взаємозв’язків, ролей і стереотипів у  гендерних образах, які 

становлять інформаційне поле сучасної української медійної гендерної 

концептосфери. Вісь цього поля становить співвідношення концептів «чоловік 

– жінка», тобто взаємодія основних гендерних концептів та їхніх дериватів за 

віковою категорією і ранговою оцінкою виконання соціальних ролей, 

основними з яких є складники-категорії «чоловік – дружина», «мати – батько», 

«бабуся – дідусь», «син – донька» тощо. 

Модель гендерних взаємовідносин у засобах масової інформації 

відображено переважно у стереотипних образах чоловіка та жінки. Аналіз 

гендерних ролей жінки та чоловіка дозволяє глибше зрозуміти концепти 

«жінка», «чоловік», їхні різновиди – «мати», «дружина», «дочка», «батько», 

«син» тощо. 

Гендерні стереотипи, які реалізовані в концептах-мінімумах та 

максимумах, використовується в різних сферах життєдіяльності – в тому числі 

сферах діяльності, які ніби не пов’язані з проблемами взаємовідносин між 

статями – тому, що стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні 

уявлення про чоловіків та жінок співвідносні з його особистим досвідом, а 

взаємини між статями сприймаються як найбільш очевидні, а відповідно, 

легітимні. 

Загалом аналіз концептів-максимумів та концептів-мінімумів гендерного 

значення та їхніх характеристик здійснили в контексті гендерних стереотипів, 



які сформовані та функціонують у соціумі, систематизуючи реально існуючі 

репрезентації.  

5. Визначено особливості вживання гендерних концептів у сучасній 

періодиці для жінок та чоловіків. Виявлено найчастіше вживані похідні цих 

макроконцептів, тобто їх мікроконцепти та детально їх проаналізовано. 

З᾿ясовано, що видання для жінок та чоловіків насичені різноманітними 

гендерними концептами, які вживаються у різних контекстах. 

Макроконцепт «жінка» умовно можна поділити на основні, тобто 

найчастіше вживанні у досліджуваних журналах мікроконцепти, а саме такі: 

кохана (26%), коханка (23%), подруга (14%), суперниця (12%), мати (11%), 

свекруха/теща (9%), інші (6%). Найповніше цей  концепт проявляється у таких 

співвідношеннях: «жінка і чоловік» (30%);  «жінка і соціум» (24%); «жінка й 

духовність» (20%); «жінка та сім’я» (14%); «жінка й краса» (12%). 

У досліджуваних виданнях макроконцепт «чоловік» відображається у 

таких найчастіше вживаних мікроконцептах: коханий (30%), батько (21%), 

незнайомець (17%), начальник (12%), син (10%), друг (7%), інші (4%).  

Детально розглянуто концепт «чоловік у різних взаємодіях (співвідношеннях), 

а тому виділимо основні найчастіше вживані у досліджуваній періодиці 

відношення (категорії): «чоловік – кар’єра» (28%), «чоловік і спорт» (23%), 

«чоловік і жінка» (19%), «чоловік і духовність» (16%), «чоловік і сім᾿я» (14%).  

Таким чином, висвітлення гендерного концепту «чоловік» на сторінках 

видань для чоловіків та жінок відрізняється. Наприклад, у жіночих виданнях 

чоловік найчастіше описується у взаємостосунках з жінками, лише потім, як 

професіонал своєї справи, майже не приділяється увага зовнішності чоловіка. 

Тобто внутрішня суть чоловіка має важливе значення для жінки (за 

матеріалами журналів). Що ж до концепту «чоловік» на сторінках видань для 

чоловіків, то саме зовнішності присвячена чимала частина публікацій. Також  

важливим для чоловіків є правильне харчування, кар’єрний розвиток, 

успішність, статус у суспільстві. А висвітлення гендерного концепту «жінка» в 

гендерно маркованій періодиці підтверджує думку, про те що більшість 

сучасних жінок намагаються проявити себе як у роботі, так і в стосунках з 

чоловіками, виконуючи різні соціальні ролі. Вони поєднують професійну та 

сімейну сферу життєдіяльності. Важливим є духовний розвиток жінки як 

цілеспрямованої особистості, яка намагається підтримувати форму та стежити 

за своєю зовнішністю. Образ всебічно розвиненої жінки – головний на 

сторінках сучасних періодичних видань для жінок, що засвідчує аналіз їхнього 

контенту. Варто зауважити, що у журналах для чоловіків концепт «жінка» є не 

менш важливим, і реалізується він у контексті «чоловік – жінка», а саме в 

аспекті роботи, захоплень, відпочинку, стосунків. Концепти «жінка» та 

«чоловік» співіснують в тісній єдності «чоловік – жінка». Взаємостосунки з 

протилежною статю є актуальною темою як для видань для жінок, так і для 

чоловіків. 

Варто виокремити концепт «родина», який вживається у контексті               

концептів-максимумів «чоловік» та «жінка та об’єднує ці концепти в єдине ціле 

і доповнює різними взаємозв’язками (відношеннями). Синонімом до концепту 

«родина» є «сім᾿я». Цей об’єднуючий концепт теж часто висвітлюється на 

сторінках сучасної періодики для жінок і чоловіків.  І знаходить відображення в  



гендерному співвідношенні «чоловік – жінка», який в свою чергу поділяється 

на такі основні гендерні категоріальні відношення (категорії) з концептами-

мінімумами: «дружина – чоловік», «мати – дитина» («мати –донька», «мати – 

син»), «жінка – свекруха», «чоловік – дружина» «батько – дитина» («батько – 

син», «батько – донька»), «син – мати», «зять – теща» та інші. Схематично це 

можна зобразити так: «родина» → «чоловік – жінка» → «дружина – чоловік» 

(або «мати – син», «батько – донька»…). 

Концептуальне сприйняття і тлумачення концептів «жінка» та «чоловік», 

що висвітлюється на сторінках сучасної гендерно маркованої періодики в 

Україні, потребує окреслення багатогранності гендерних інтерпретацій, 

осягнення метафоричного сприйняття цих образів та їх ролі й призначення у 

суспільстві. 

6. Висвітлено на основі гендерних концептів багатогранність гендерних 

образів у сучасній періодиці для жінок та чоловіків в Україні. Для дослідження 

гендерної концептосфери виявлено основні гендерні концепти та їх похідні, а 

також співвідношення між ними. З᾿ясовано, що гендерні концепти співіснують 

в тісні взаємодії між собою, тобто концепт «жінка» знаходить своє 

відображення у концепті «чоловік» і навпаки це висвітлено у таких 

категоріальних співвідношеннях як: «жінка – чоловік», «чоловік – жінка», які в 

свою чергу поділяється на різні категорії: «дружина – чоловік», «мати – 

дитина» («мати –донька», «мати – син»), «жінка – свекруха», «дівчина – 

хлопець», «подруга – друг», «начальниця – підлеглий», «підлегла – бос», 

«чоловік – дружина», «батько – дитина» («батько – син», «батько – донька»), 

«син – мати», «зять – теща», «хлопець – дівчина», «друг – подруга», «начальник 

– підлегла».  І ці взаємозв’язки можуть вживатись у досліджуваних виданнях з 

різним смисловим навантаженням, тобто у різних контекстах, як у позитивних, 

так і в негативних. А значить виконувати різні  міжособистісні функції, а 

інколи і соціальні ролі. Тобто, гендерно маркована періодика не обмежується 

висвітленням лише позитивних образів жінки та чоловіка. 

Каркас гендерної концептосфери становлять базові гендерні 

макроконцепти «жінка» й «чоловік», які вживаються у досліджуваній періодиці 

в різних співвідношеннях в залежності від того, які ролі виконують жінка і 

чоловік  у суспільстві. І саме від виваженості, вдумливості, відповідального 

підбору гендерних характеристик, що подаються у гендерно маркованій 

періодиці формуються сучасні та майбутні  гендерні образи, популяризуються  

уявлення про ідеальних жінок і чоловіків, їхні потреби, можливості, обов’язки у 

сім’ї, на роботі, й загалом у всіх сферах життєдіяльності. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях 

 

1. Чорнодон М. Особливості концепту «чоловік» на сторінках сучасних 

періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні / Чорнодон Мирослава // 

Образ : щорічн. наук. зб. / голова ред. кол. В. Різун, гол. ред. Н. Сидоренко. – 

2013. – Вип. 14. – С. 40–47. 



2. Чорнодон М. Гендерний контент сучасних періодичних видань для 

жінок в Україні / Чорнодон Мирослава //  Журналістика  : наук. зб. / за ред. Н. 

М. Сидоренко – 2013. – Вип. 12 (37). – С. 170–176. 

3. Чорнодон М. Метафоричність образу чоловіка у сучасних глянцевих 

виданнях / М. Чорнодон // Наукові записки Інституту журналістики : наук. зб. / 

за ред. В. В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – Т. 53.  – С. 95–99. 

4. Чорнодон М. Визначення концепту «жінка» на сторінках сучасної 

періодики для жінок в Україні / Чорнодон Мирослава //  Журналістика  : наук. 

зб. / за ред. Н. М. Сидоренко – 2012. –  Вип. 11 (36). – С. 154–159. 

5. Чорнодон М. І. Визначення гендерних концептів «жінка» та «чоловік» 

на сторінках сучасної періодики в Україні // М. І. Чорнодон. // Держава та 

регіони : наук.-вироб. журн. – (Серія: Соціальні комунікації). – Запоріжжя, 

2012. – С. 106–111.  

 

 

Публікації в закордонних наукових виданнях 

 

6. Chornodon M. I. Gеnder orientation of modern media / M. I. Chornodon  // 

Путь науки : международ. ж-л. – Волгоград : Научное обозрение, 2015. – № 11 

(21) – Ноябрь. – С. 127–129. 

7. Chornodon M. I. The theoretical basis of the study of gender factor in modern 

journalism / M. I. Chornodon // Zwiastowac. Nauki i praktyki. – Bydgoszcz, 2013. – 

С. 9–12.  

8. Chornodon M. I. Gender concepts: diversity of gender image // Zbior 

raportow naukowych. Projekty naukowe. – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. 

– С. 38–41. 

9. Chornodon M. I. Theoretical and methodical aspects of study of gender 

conceptual (example of modern media) / M. I. Chornodon // Zbior raportow 

naukowych. Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku. – 

Zakopane, 2013. – С. 45–48. 

 

Статті в інших наукових збірниках і матеріали конференцій 

 

10.  Чорнодон М. І. Періодика для чоловіків: історіографія дослідження /          

М. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., 

упоряд.                           В. В. Борецький. – Вінниця, 2014. – Вип. 6. – С. 54–59 . 

11. Чорнодон М.  Гендерний фактор в історичному дискурсі / М. Чорнодон 

// Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. О. 

Гандзюк. – Вінниця, 2013. – Вип. 5. – С. 54–60.  

12.  Чорнодон М. Висвітлення концепту «жінка» на сторінках сучасної 

української періодики / М. Чорнодон // Журналістика й мистецтво слова : зб. 

наук. ст. / за заг. ред., упоряд. В. О. Гандзюк. – Вінниця, 2012. – Вип. 4. – С. 66–

73. 

13.  Чорнодон М. І. Гендерні концепти: багатогранність гендерних образів 

/    М. І. Чорнодон // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи 

розвитку: матер. наук. конф. –  Вінниця, 2014. – Вип. 1. – С. 100–106.  



14.  Чорнодон М. Гендерна духовність: стереотипізація образів / М. 

Чорнодон // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матер. 

наук. конф. / [ред. колег. : О. І. Криворучко, протоієрей Холодюк Георгій,  Ю. 

А. Зінько,                        І. М. Романюк, Л. С. Бровчак]. – Вінниця, 2013. – С. 90–

93. 

15.  Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для 

жінок в Україні / М. Чорнодон // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Українські мас-медіа: традиції та виклики 

сьогодення» /   [М. П. Присяжний, Я. І. Табінський, Н. О. Войтович]. – Львів, 

2012. – С. 32–34. 

16.  Чорнодон М. Духовне життя чоловіка та жінки у сучасному 

суспільстві / М. Чорнодон // Виховання молоді на принципах християнської 

моралі : матер. наук. конф. / [ред. колег. : О. І. Криворучко, протоієрей 

Холодюк Георгій, Ю. А. Зінько,   І. М. Романюк, Л. С. Бровчак]. – Вінниця, 

2012. – С. 42–44. 

17.  Чорнодон М. Особливості гендерного контенту сучасних 

регіональних видань для жінок в Україні / М. Чорнодон // Методологія 

досліджень молодіжного медійного контенту : матер. міжнарод. студ. наук.-

практ. конф. / [наук. ред. В. Корнєєв, упоряд. Г. Сухаревська ; Ін-т 

журналістики]. – К., 2012. – С. 142–150. 

18.  Чорнодон М. Тарас Шевченко – Ликера Полусмак (на основі 

матеріалів періодичних видань «Жінка», «Високий замок», «День») / М. 

Чорнодон // Шевченкознавчі студії : матер. наук. конф. / [ред. кол.                                  

Г. Ф. Семенюк,    Л. М. Задорожна, О. С. Снитко та ін.] – К. : ВПЦ «Київський 

університет», 2011 – С. 159–163. 

19.  Чорнодон М. Духовне призначення жінки / М. Чорнодон // Виховання 

молоді на принципах християнської моралі : матер. наук. конф. / [ред. колег. :         

О. І. Криворучко, протоієрей Холодюк Георгій, Ю. А. Зінько,  І. М. Романюк,        

В.О. Гандзюк, Л. С. Бровчак]. – Вінниця, 2011. – С. 51–53. 

20.  Чорнодон М. Визначення поняття жінка на сторінках сучасної жіночої 

періодики (на прикладі всеукраїнського журналу «Жінка» та регіонального 

журналу «Вінничанка») / М. Чорнодон // Тенденції розвитку медійного 

контенту: сьогодення і майбуття : матер. міжн. студ. наук.-практ. конф. / [наук. 

ред. В. Корнєєв, упоряд.  В. Загороднюк ; Ін-т журналістики]. – К., 2011. –                            

С. 136–139.  

 

АНОТАЦІЯ 

 

Чорнодон М. І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок 

і чоловіків в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – 

Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дослідженні здійснено комплексний аналіз гендерної концептосфери 

сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні. Проаналізовано основну 



теоретичну базу, що стосується гендеру в цілому та гендерної концептосфери 

зокрема. 

У дисертації з᾿ясовано особливості гендерного контенту сучасних видань 

для жінок та чоловіків. Здійснено порівняльний аналіз гендерного контенту 

сучасної періодики.  

На основі дослідження гендерного контенту складено гендерно-тематичні 

контентні таблиці та детально проаналізовано отримані результати. Висвітлено 

гендерні концепти на сторінках сучасних видань для жінок і чоловіків. 

Розкрито питання гендерних ролей і стереотипів. Визначено багатогранність 

гендерних образів у сучасній гендерно маркованій періодиці. 

У дисертації також презентуються результати контент-аналітичного 

дослідження обраних для вивчення журналів. Проведене дослідження дало 

змогу визначити, які тлумачення концептів «жінка» та «чоловік» можна 

виявити на сторінках сучасної періодики для жінок та чоловіків через призму 

видових характеристик концептів.  

Проведено контент-аналітичне вивчення гендерної концептосфери, 

проаналізовано основні макро- та мікроконцепти у досліджуваних виданнях та 

визначено найпопулярніші співвідношення гендерних концептів. У дослідженні 

представлено результати аналізу гендерної концептосфери на сторінках 

журналів обраних для вивчення.  

Ключові слова: гендер, концепт, концептосфера, контент, контент-аналіз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чорнодон М. И. Гендерная концептосфера современной периодики 

для женщин и мужчин в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – 

Институт журналистики, Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена гендерной концептосфере современной гендерно 

маркированной периодике.  В исследовании осуществлен комплексный анализ 

гендерной концептосферы современной периодики для женщин и человек в 

Украине. Проанализированы основную теоретическую базу, касающуюся 

гендера в целом и гендерной концептосферы частности. 

В диссертации выяснено особенности гендерного контента современных 

изданий для женщин и мужчин. Осуществлен сравнительный анализ 

гендерного контента современной периодики. На основе исследования 

гендерного контента составлен гендерно-тематические контентные таблицы и 

детально проанализированы полученные результаты. Освещены гендерные 

концепты на страницах современных изданий для женщин и мужчин. Раскрыты 

вопросы гендерных ролей и стереотипов. Определенf многогранность 

гендерных образов в современной гендерно маркированной периодике. 

В диссертации представляются результаты контент-аналитического 

исследования выбранных для изучения журналов. Проведенное исследование 

позволило определить, какие толкования концептов «женщина» и «мужчина» 

можно обнаружить на страницах современной периодики для женщин и 

мужчин. Подробно проанализировано гендерную концептосферу через призму 



видовых характеристик концептов. Все концепты условно можно разделить на 

макро- и микроконцепты или другими словами концепт-максимумы и концепт-

минимумы. Каркас гендерной концептосферы составляют два концепта, на 

которых сконцентрировано гендерные отношения в обществе – «мужчина» и 

«женщина», которые обозначаем как макроконцепты или концепт-максимумы. 

Тема диссертационной работы обусловлена процессами поиска новых 

концепций и применения современных подходов к изучению гендерной 

концептосферы современной периодики для женщин и мужчин в Украине. 

Изучение гендерной концептосферы является актуальным, поскольку позволяет 

выявить новые тенденции и признаки современных гендерных образов. Также 

учитывая особые черты современной гендерно маркированной периодики в 

целом и практическое отсутствие комплексных научных исследований 

гендерной концептосферы, важно дополнить существующий пласт научных 

работ именно этой темой. 

Диссертационная работа является шагом в освещении гендерной 

концептосферы современной периодики для женщин и мужчин в Украине как 

неотъемлемую составляющей украинского общества. 

В диссертационном исследовании использован контент-анализ как 

основной метод для изучения гендерного контента современных гендерно 

маркированных журналов. Именно он позволил определить и исследовать 

особенности гендерной концептосферы на страницах периодики для женщин и 

мужчин. 

Проведения контент-аналитическое изучение гендерной концептосферы, 

проанализированы основные макро- и микроконцепты в исследуемых изданиях 

и определены самые популярные соотношение гендерных концептов. В 

исследовании представлены результаты анализа гендерной концептосферы на 

страницах журналов, выбранных для изучения. 

Определены особенности применения гендерных концептов в современной 

периодике для женщин и мужчин. Выявлено наиболее частые толкования этих 

макроконцептов, то есть их микроконцепты и подробно их проанализировано. 

Выяснено, что издание для женщин и мужчин насыщенные разнообразными 

гендерными концептами, которые употребляются в разных контекстах. 

Ключевые слова: гендер, концепт, концептосфера, контент, контент-

анализ. 

 

ANNOTATION 

Chornodon M. I. Gender sphere of concepts in Ukrainian print periodicals 

for women and men in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate’s degree in Social Communication in specialty 

27.00.04 – theory and history of journalism. – Institute of Journalism, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

In the studied complex analysis of gender conceptual sphere contemporary 

periodicals for women and men in Ukraine. The basic theoretical framework relating 

to gender in general and conceptual gender in particular. 



It was found in the thesis advanced features gender content publications for 

women and men. The comparative analysis of the gender content of contemporary 

periodicals. 

Based on a study of gender content made gender-themed content tables and 

detailed analysis of the results. Deals with gender concepts in the pages of books for 

modern women and men. Solved question gender roles and stereotypes. Defined 

gender diversity of contemporary gender images in the marked periodicals. 

The thesis also presented the results of the analytical content studies selected for 

the study magazines. The study made it possible to determine which interpretation of 

the concept of  «woman» and «man» can be found on the pages of periodicals for 

modern men and women in the light of specific characteristics of concepts. 

A content-analytical study of gender conceptual sphere, macro and analyzes the 

main microconcepts studied in magazines and most popular value defined gender 

concepts. The study presents an analysis of gender conceptual in magazines selected 

for study. 

Keywords: gender, concept, conceptual sphere, content, content- analysis. 
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