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АНОТАЦІЯ 

Храбан Т. Є. Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі 

англійської, португальської, російської, української мов). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2017. 

У роботі схарактеризовано спільні та специфічні риси концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації у англійської, португальскої, російської, 

української дінгвокультурах; доведено дискурсоутворювальне значення 

концепту ЖІНКА в індикаторах поточного стану, зумовленість об’єктивації 

цього концепту рівнем сформованості дискурсивних особистостей 

адресанток соціальних мереж; досліджено на матеріалі дискурсу індикаторів 

поточного стану відвідувачок соціальних мереж засоби об’єктивації 

концепту ЖІНКА, зокрема стратегію й тактики позиціювання ґендеру, 

стилістичні механізми репрезентації ґендерного сенсу жінка, метафоричні 

конструкції, що профілюють ґендерні смисли; проаналізовано на прикладі 

концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації специфіку асиметричних відносин 

ґендерної категоризації, на тлі яких відбувається мовне конструювання 

ґендеру в досліджуваних лінгвокультурах. 

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю комплексного 

вивчення концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації, сформованість якого є 

свідченням симетричних/асиметричних ґендерних дискурсивних відносин у 

досліджуваних лінгвокультурах, надає уявлення щодо ґендерних ролей і 

стереотипів, зафіксованих засобами англійської, португальської, російської 

та української мов, специфіки конструювання ґендеру у парадигмі мова – 

ґендер як соціальний конструкт лінгвокультури – дискурс. Вивчення мовних 

асиметрій, на тлі яких відбувається мовне конструювання ґендеру, забезпечує 

передумови для всебічного аналізу ґендерно маркованих дискурсивних 
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практик, а також процесу реформування мови інтернету з метою створення 

коректних засобів мовної ідентифікації жінки. 

Матеріалом дослідження є реакції, що отримані в результаті 

асоціативного експерименту щодо сприйняття стимулу woman on internet-

communication, mulher na comunicação on-line, женщина в интернет-

коммуникации, жінка в інтернет-комунікації; індикатори поточного стану 

жінок, що розміщені в англійськомовних (My Space, Tagged, Ask.fm, Badoo), 

португальськомовних (LinkedIn, Pinterest, Meetup), російськомовних та 

українськомовних соціальних мережах (Twitter, Facebook); гіперпосилання за 

темою “жінка в інтернет-комунікації”, розміщених в англійсько-, 

португальсько-, російсько-, українськомовних пошукових системах Google, 

Yandex. 

Методологічною основою праці визнано комплексний підхід до 

дослідження концептів у парадигмі мова – ґендер як соціальний конструкт 

лінгвокультури – дискурс, що поєднує як загальнонаукові, так і суто 

лінгвістичні методи, зокрема концептуальний й дискурс-аналізи. 

Комплексний підхід дає можливість отримати найдостовірніші результати. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше: 

запропоновано алгоритм комплексного дослідження концепту ЖІНКА в 

інтернет-комунікації на матеріалі різноструктурних мов; на основі 

рецептивного та асоціативного експериментів в англійсько-, португальсько-, 

російсько-, українськомовних інтернет-ресурсах визначено рівень 

сформованості в концептуальній свідомості представників досліджуваних 

лінгвокультур концепту ЖІНКА та його репрезентацій в інтернет-

комунікації; схарактеризовано когнітивно-прагматичні механізми (спільні та 

специфічні риси) маніфестації ґендеру в дискурсах гіперпосилань та 

індикаторах поточного стану на прикладі різноструктурних мов; доведено, 

що об’єктивація концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації зумовлюється його 

дискурсоутворювальною функцією; проаналізовано механізми об’єктивації 

концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації (актуалізація значення ‘жінка в 

https://www.pinterest.com/
http://www.meetup.com/
http://www.google.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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інтернет-комунікації’ в гіперпосиланнях досліджуваних мов; конструювання 

ґендеру крізь призму комунікативних функцій в індикаторах поточного стану 

відвідувачок соціальних мереж; формування стратегії позиціювання ґендеру 

в жіночих індикаторах поточного стану і тактик, що її забезпечують; 

стилістичні механізми конструювання ґендерного сенсу жінка в індикаторах 

поточного стану; метафоричні моделі ґендерної категоризації; асиметричні 

відносини в ґендерній категоризації іменувань жінок за професійною 

діяльністю в інтернеті); встановлено типи асиметрії в ґендерній категоризації 

дискурсів соціальних мереж (кількісний дисбаланс категоріальних 

контрагентів чоловік – жінка; асиметрія, коли жінки є маркованою, а 

чоловіки – немаркованою субкатегорією) та тенденції щодо її подолання.  

Основний зміст і результати дослідження. Етимологічний аналіз дав 

можливість розкрити основні етапи формування вербалізаторів woman, 

mulher, женщина, жінка та встановити процес їхньої об’єктивації в 

концептуальній свідомості носіїв мов. Лексикографічний аналіз довів, що 

значеннєві компоненти `ґендерна ідентичність (фемінність)`, `вікова 

ідентичність`, `людська сутність`, `дорослість` є спільними для всіх 

досліджуваних лінгвокультур. 

Асоціативний та рецептивний експерименти щодо сприйняття 

вербалізатора жінка носіями досліджуваних мов довели, що в інтернет-

комунікації відбувається поступове стирання асиметричних відносин у 

ґендерній категоризації. 

Було встановлено дискурсоутворювальний статус концепту ЖІНКА в 

дискурсах індикаторах поточного стану. Об’єктивація цього концепту 

зумовлена рівнем сформованості дискурсивних особистостей як авторок, так 

і відвідувачів соціальних мереж. Визнано, що ґендер є не лише складовою 

ідентичності, яка визначає дискурсивну поведінку особистості, але й 

когнітивно-прагматичним компонентом концептуальних картин світу націй. 

Було визначено узагальнені риси дискурсивних особистостей авторок 

індикаторів поточного стану соціальних мереж. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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У процесі дослідження визначено засоби об’єктивації концепту ЖІНКА 

в інтернет-комунікації, зокрема: актуалізація значення ‘жінка в інтернет-

комунікації’ в гіперпосиланнях досліджуваних мов; конструювання ґендеру 

крізь призму комунікативних функцій індикаторів поточного стану 

відвідувачок соціальних мереж; формування стратегії позиціювання ґендеру 

в жіночих індикаторів поточного стану і тактик, що її забезпечують; 

стилістичні механізми конструювання ґендерного сенсу жінка в індикаторах 

поточного стану; метафоричні моделі ґендерної категоризації; асиметричні 

відносини в ґендерній категоризації іменувань осіб за професійною 

діяльністю в інтернеті. 

За даними асоціативного й рецептивного експериментів встановлено, 

що спільним для досліджуваних лінгвокультур є процес стирання 

асиметричних відносин ґендерної категоризації в інтернеті: стирання 

асиметрії внутрішнього структурування парних ґендерних категорій 

(використання для позначення жінки лексем, які традиційно застосовувалися 

для характеристики чоловіків); стирання аксіологічної асиметрії як одного з 

проявів асиметрії внутрішнього структурування (сполучуваність лексеми 

жінка (в інтернет-комунікації) з одиницями, що мають позитивну 

конотацію); стирання ціннісної асиметрії (виникнення іменувань жінки за 

професійною діяльністю в інтернеті, що донедавна вважалася суто 

чоловічою). Немотивовані лексикографічні ґендерні лакуни поступово 

заповнюються. Першим кроком у цьому процесі визнано виникнення 

словосполучень або складних іменників, що іменують жінок за професійною 

діяльністю в інтернеті, наступним – створення іменувань за допомогою 

“жіночих” афіксів.  

Ключові слова: асиметричні відносини ґендерної категоризації, ґендер, 

дискурс, дискурсивна особистість, інтернет-комунікація, концепт, соціальні 

мережі. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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SUMMARY 

Khraban T. E. Concept WOMAN in Internet communication (based on 

English, Portuguese, Russian, Ukrainian languages). – Qualification research work 

printed as a manuscript.  

Dissertation for a Scholarly Degree of Candidate of Philological Science 

(Philosophy Doctor), specialіty 10.02.15 – General Linguistics. – Taras 

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

Ukrainе. – Kyiv, 2017. 

The work describes the common and specific features of the concept 

WOMAN in Internet communication in English, Portuguese, Russian, Ukrainian 

linguistic cultures; the discourse-forming significance of the concept WOMAN in 

the indicators of the current state and the objectivity of this concept by the stage of 

formation of the social networks users’ discursive personalities are proved; the 

means of objectification of the concept WOMAN, namely, gender positioning of 

strategies and tactics, stylistic mechanisms for the representation of the gender 

sense woman, metaphorical constructions shaping gender senses are investigated 

on the material of the discourse of the social network visitors’ indicators current 

state; the specificity of the asymmetric relations of gender categorization against 

which the language construct of gender occurs in the studied linguistic cultures is 

analyzed on the example of the concept WOMAN in Internet communication. 

The urgency of the study is determined by the need for a comprehensive 

study of the concept WOMAN in Internet communication, its formation is an 

evidence of symmetrical/asymmetric gender discourse relations in the studied 

linguistic cultures, provides an idea of the gender roles and stereotypes recorded by 

means of English, Portuguese, Russian and Ukrainian languages, the specifics of 

gender constructing according to paradigm language – gender as a social 

construct of linguistic culture – discourse. The study of linguistic asymmetries 

against which the language construct of gender occurs provides a prerequisite for a 

comprehensive analysis of gender-marked discursive practices as well as the 
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process of reforming the language of Internet in order to create the correct means 

of language identification of a woman. 

The research material are the words-reactions got during an associative 

experiment regarding the perception of the stimulus woman in internet-

communication, mulher na comunicação on-line, женщина в интернет-

коммуникации, жінка в інтернет-комунікації; women’s indicators of the 

current states posted in English (My Space, Tagged, Ask.fm, Badoo), Portuguese- 

(LinkedIn, Pinterest, Meetup), Russian- and Ukrainian languages social networks 

(Twitter, Facebook); hyperlinks to theme “woman in Internet communication” 

posted in the English-, Portuguese-, Russian-, Ukrainian language search engines 

Google, Yandex. 

The methodological basis of work is recognized as a comprehensive 

approach to the study of concepts according to the paradigm language – gender as 

a social construct of linguistic culture – a discourse combining both general 

scientific and purely linguistic methods, namely, conceptual and discourse 

analysis. An integrated approach enables to get the most reliable results. 

The scientific novelty of the dissertation paper is that for the first time such 

things have been fulfilled: an algorithm for a comprehensive study of the concept 

WOMAN in Internet communication on different structured languages material was 

proposed; on the basis of receptive and associative experiments in the English, 

Portuguese, Russian, and Ukrainian-language Internet resources the stage of 

formation of the concept WOMAN and its representations in Internet 

communication in the conceptual consciousness of the representatives of the 

studied linguistic cultures is determined; the cognitive-pragmatic mechanisms 

(common and specific features) of gender manifestation in discourses of hyperlinks 

and indicators of the current state are illustrated on the example of different 

structured languages; it has been proved that the objectification of the concept 

WOMAN in Internet communication is determined by its discursive function; the 

mechanisms of objectification of the concept WOMAN in Internet communication 

(actualization of the meaning ‘woman in Internet communication’ in the 
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hyperlinks, the construction of gender through the prism of communicative 

functions in social networks users’ indicators of the current state, the formation of 

strategy of gender positioning and the tactics that provides it in women’s indicators 

of the current state; stylistic mechanisms for constructing gender sense woman in 

indicators of the current state; metaphorical models of gender categorization; 

asymmetric relations in the gender categorization of denomination for female 

professional activities on Internet); the types of asymmetry in the gender 

categorization of social network discourses are identified (quantitative disbalance 

of categorical counterparts man – woman; asymmetry when women are marked 

subcategory and men are key category) and tendencies to overcome it. 

Results and discussing. The etymological analysis has given the opportunity 

to reveal the main stages of the formation of the verbalizers woman, mulher, 

женщина, жінка and to establish the process of their objectification in the 

conceptual consciousness of the native speakers. The lexicographic analysis has 

proved that the meaning components `gender identity (femininity)`, `age identity`, 

`human nature`, `adult` are common to all studied linguistic cultures. 

Associative and receptive experiments concerning the perception of the 

verbalizer woman by the native speakers of studied languages have shown that 

asymmetric relations in the gender categorization are gradually being eliminated in 

Internet communication. 

The discourse-forming status of the concept WOMAN in the discourse of 

indicators of the current state has been proved. The objectification of this concept 

is defined by the stage of formation of discursive personalities of authors as well as 

visitors of social networks. 

Gender has been recognized not only as a component of identity defining 

individual’s discursive behavior but also as a cognitive-pragmatic component of 

nations’ conceptual pictures of the world. The generalized features of the 

discursive personalities of authors’ indicators of the current state in social 

networks have been determined. 
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The means of objectification of the concept WOMAN in the Internet 

communication have been identified in the course of the research, namely: 

actualization of the meaning `woman in Internet communication` in the hyperlinks; 

constructing a gender through the prism of communicative functions of indicators 

of the current state of social network users; the formation of a strategy positioning 

gender in woman’s indicators of the current state and tactics that realize it; stylistic 

mechanisms for constructing the gender meaning woman in indicators of the 

current state; metaphorical models of gender categorization; asymmetric relations 

in the gender categorization of professional activities on the Internet. 

Owing to associative and receptive experiments it has been proved that the 

process of eliminating asymmetric relations of gender categorization in the Internet 

is common for the studied lingual cultures: erasing the asymmetry of internal 

structuring of paired gender categories (use lexemes that have traditionally been 

used to characterize men for denoting women); diminishing of axiological 

asymmetry as one of the manifestations of asymmetry of internal structuring 

(compatibility of a lexeme woman (in Internet communication) with units having 

positive connotation); decreasing of value asymmetry (the emergence of female 

denominations for professional activities in the Internet which have used to be 

attributed to men). 

Groundless lexicographic gender gaps are being gradually filled up. The first 

step in this process is the emergence of phrases or complex nouns denoting women 

according to their professional work in the Internet. The next step is creation words 

for denoting women by the means of “female” affixes. The presented scientific 

research will help to identify ways to overcome gender asymmetries in the 

discursive practices of modern society. 

Key words: asymmetric relations of gender categorization, gender, discourse, 

discursive personality, Internet communication, concept, social networks. 
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ВСТУП 

 

Дисертаційну працю присвячено дослідженню концепту ЖІНКА на 

матеріалі англійсько-, португальсько-, російсько- та українськомовних 

інтернет-ресурсів, зокрема: здійснено аналіз концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації з позиції лінгвокультурного підходу; проаналізовано спільні та 

специфічні риси цього концепту в мовах, що досліджуються; виявлено 

специфіку конструювання ґендеру в мережі; вивчено типологію 

асиметричних відносин у ґендерній категоризації й розглянуто процес 

стирання немаркованої категорії як фактора асиметрії в дискурсах мережевих 

комунікацій; досліджено роль мовних механізмів як інструменту 

конструювання концепту ЖІНКА і відповідних ґендерних категоризацій на 

матеріалі гіперпосилань і дискурсів соціальних мереж. 

Вивчення концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації відбувалося на 

перетині провідних напрямів сучасної лінвістики – лінгвоконцептології, 

лінгвокультурології, лінгвоґендерології, дискурсології, інтернет-лінгвістики, 

що зумовило звернення до наукових праць, де розглянуто такі питання: 

соціолінгвістичні чинники ґендерно орієнтованих комунікацій (Т. Братусь, 

Н. Борисенко, О. Данилевська, О. Зарецький, Т. Лук’янова, Я. Пузиренко, 

О. Руда, Т. Рудюк, Л. Ставицька, Т. Сукаленко, О. Ткачик, В. Труб, J. Coates, 

G. Corbett, P. Eckert, S. McConnellGinet, S. Romaine, D. Spender, D. Tannen, 

J. Wood), мова/мовлення ґендерно орієнтованих публіцистичних та 

літературних дискурсів (С. Бусел, Ю. Гончар, О. Дудоладова, В. Здоровега, 

О. Калиновська, В. Лизанчук, М. Мірченко, А. Москаленко, В. Панченко, 

Д. Прилюк, В. Різун, Н. Санакоєва, К. Серажим, М. Степаненко, В. Шкляр, 

R. Abelson, R. Schank), дискурсивні та когнітивні механізми конструювання 

ґендеру і способи їхнього лінгвістичного опису (А. Архангельська, 

О. Гриценко, О. Гредновська, Н. Єршова, Н. Колесникова, Д. Коновалов, 

І. Мунтян, М. Текуєва, О. Шабурова, Т. Щепанська, P. Eckert, S. Mills, 

E. Morris, J. Sunderland, J. Swan, R. Wodak), особливості організації мовних 
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рівнів та їхньої репрезентації у сфері ґендерних стереотипів (О. Антінескул, 

Н. Белая, К. Волошина, Т. Кубріченко, К. Меліхова, К. Назарова, 

В. Пилайкина, В. Самаріна, B. Benwell, S. Kiesling, R. Lakoff, S. McConnell-

Ginet, S. Romaine, J. Sidnell, D. Spender, M. Talbot), ґендерна маркованість 

концептів (Ю. Абрамова, Г. Артьомова, С. Асірян, Т. Бєлова, О. Бондаренко, 

В. Васюк, М. Епремян, А. Кисельова, Л. Ковальчук, К. Міхєєва, Г. Огаркова, 

Н. Паскова, О. Троць, Д. Семенова, Н. Соколова, О. Цапок, О. Чибишева, 

Н. Щербакова, О. Шишигіна, N. Besnier, J. Sidnel, S. Tretchter), ґендерна 

складова інтернет-комунікації (Ю. Алешина, О. Бєлінська, О. Войскунський, 

А. Волович, А. Гайфулліна, О. Горошко, Л. Діасамідзе, Т. Захарова, 

Л. Компанцева, Г. Напреєнко, І. Остапенко, С. Тьокл, Н. Чеботарьова, 

М. Школова, І. Якоба, K. Blum, J. O’Brien, D. Brenda, D. Cameron, 

A. Colley&Z. Todd, M. Corney, S. Herring, D. Kulick, N. Palomares, M. Rodino, 

P. Rosetti,V. Savicki, J. Trias).  

Концепти ЧОЛОВІК – ЖІНКА були предметом низки лінгвістичних 

праць, у яких розглянуто особливості ґендерних концептів як вираження 

національно-культурної специфіки (Ю. Абрамова, С. Асірян, О. Бондаренко, 

В. Васюк, М. Епремян, Л. Ковальчук, Т. Рудюк, Н. Паскова, Д. Семенова, 

Т. Сукаленко, О. Чибишева, О. Шишигіна), здійснено психолінгвістичний 

аналіз концепту ЖІНКА (Л. Адоніна, О. Калугіна, У. Марчук), вивчено 

репрезентації концепту ЧОЛОВІК в мові жінок і чоловіків російськомовного 

інтернету (А. Гайфулліна). Утім, не було простежено вплив інтернет-

комунікації на модифікацію структури, змісту, способу вербалізації 

ґендерних концептів, не вивчено тенденції формування/нівелювання 

(а)симетричних відносин у репрезентації ґендерних концептів в інтернет-

комунікації. 

Актуальність дисертаційної праці зумовлена необхідністю 

комплексного вивчення концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації, 

сформованість якого є свідченням симетричних/асиметричних ґендерних 

дискурсивних відносин у досліджуваних лінгвокультурах, надає уявлення 
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щодо ґендерних ролей і стереотипів, зафіксованих засобами англійської, 

португальської, російської та української мов. Крім того, зіставний аналіз 

позиціювання концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації дав можливість 

виявити специфіку конструювання ґендеру в досліджуваних лінгвокультурах 

у парадигмі мова – ґендер як соціальний конструкт лінгвокультури – 

дискурс. Вивчення мовних асиметрій (маркованість жіночих іменувань у 

системі родових опозицій, відсутність одного з категоріальних контрагентів,  

семантична нерівноцінність фемінітивів маскуліним корелятам тощо), на тлі 

яких відбувається мовне конструювання ґендеру, забезпечує передумови для 

всебічного аналізу ґендерно маркованих дискурсивних практик, а також 

процесу реформування мови інтернету з метою створення коректних засобів 

мовної ідентифікації жінки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

загального мовознавства та російської мови Горлівського інституту 

іноземних мов державного вищого навчального закладу “Донбаський 

державний педагогічний університет” (№ 051517F21207 “Актуальні 

проблеми дискурсології”). 

Метою дисертаційної праці є дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації на матеріалі англійсько-, португальсько-, російсько- та 

українськомовних інтернет-ресурсів. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 

 визначити теоретичні положення дисертації, схарактеризувати 

підходи до дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації в сучасній 

лінгвістиці; 

 розробити методику комплексного дослідження концепту ЖІНКА в 

інтернет-комунікації; 

 cхарактеризувати спільні та специфічні риси концепту ЖІНКА в 

інтернет-комунікації в досліджуваних лінгвокультурах; 
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 довести дискурсоутворювальне значення концепту ЖІНКА в 

індикаторах поточного стану, зумовленість об’єктивації цього концепту 

рівнем сформованості дискурсивних особистостей адресанток соціальних 

мереж;  

 дослідити на матеріалі дискурсу індикаторів поточного стану 

відвідувачок соціальних мереж засоби об’єктивації ґендерного концепту 

ЖІНКА, зокрема стратегію й тактики позиціювання ґендеру, стилістичні 

механізми репрезентації ґендерного сенсу жінка, метафоричні конструкції, 

що профілюють ґендерні смисли; 

 проаналізувати на прикладі концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

специфіку асиметричних відносин ґендерної категоризації, на тлі яких 

відбувається мовне конструювання ґендеру в досліджуваних 

лінгвокультурах. 

Об’єктом дослідження є концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації. 

Предметом дослідження є технології об’єктивації ґендерного концепту 

ЖІНКА в англійсько-, португальсько-, російсько-, українськомовних 

інтернет-дискурсах. 

Фактичний матеріал дисертації становлять 431 реакція, отримані в 

результаті асоціативного експерименту щодо сприйняття стимулу woman on 

internet-communication, mulher na comunicação on-line, женщина в интернет-

коммуникации, жінка в інтернет-комунікації серед англійсько- (56), 

португальсько- (51), російсько- (59), українськомовних (52) респондентів 

чоловічої статі та серед англійсько- (53), португальсько- (51), російсько- (57), 

українськомовних (52) респондентів жіночої статі; 737 індикаторів поточного 

стану (статусів) жінок, що розміщені в англійськомовних (My Space, Tagged, 

Ask.fm, Badoo), португальськомовних (LinkedIn, Pinterest, Meetup), 

російськомовних та українськомовних соціальних мережах (Twitter, 

Facebook) і отриманих методом суцільної вибірки (177 англійськомовних, 

197 португальськомовних, 175 російськомовних, 188 українськомовних 

https://www.pinterest.com/
http://www.meetup.com/
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одиниць); 591 гіперпосилання за темою “жінка в інтернет-комунікації”, 

розміщених в англійсько-, португальсько-, російсько-, українськомовних 

пошукових системах Google, Yandex (144 англійськомовних, 147 

португальськомовних, 152 російськомовних, 148 українськомовних одиниць). 

Джерельною базою дисертації є: англійсько-, португальсько-, 

російсько-, українськомовні пошукові системи Google, Yandex, Rambler; 

соціальні мережі Facebook (https://www.facebook.com), My Space 

(https://www.myspace.com), Tagged (https://www.tagged.com), Ask.fm 

(http://www.ask.fm), Badoo (http://www.badoo.com), Google 

(https://www.google.com), LinkedIn (https://www.linkedin.com), Pinterest 

(https://www.pinterest.com), Meetup (http://www.Meetup.com); словники: 

Академічний тлумачний словник (І. Білодід, 1979), Англо-русский 

синонимический словарь (Ю. Апресян, 2004), Большой академический 

словарь русского языка (К. Горбачевич, 2006), Словарь української мови 

(Б. Грінченко, 1909), Толковый словарь живого великорусского языка 

(В. Даль, 2003), Етимологічний словник української мови (О. Мельничук, 

1985), Практичний словник синонімів української мови (С. Караванський, 

2000), Русский ассоциативный словарь (Ю. Караулов, 2002), Историко-

этимологический словарь современного английского языка (М. Маковський, 

2000), Словник синонімів української мови (А. Бурячок, 2006), 

Этимологический словарь русского языка (М. Фасмер, 1996), Историко-

этимологический словарь современного русского языка (П. Черних, 1999), 

Славянский ассоциативный словарь (Н. Уфимцева, 2004), Український 

асоціативний словник (С. Мартінек, 2007), A Dictionary Of English Etymology 

(H. Wedgwood, 2000), Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners 

(J. Sinclair, 2001), Cambridge International Dictionary of English (P. Procter, 

1996), Dicionário da língua portuguesa (J. Costa, 1977), Hornby Oxford student’s 

dictionary of current English (A. Hornby, 1984), Longman Dictionary of 

Contemporary English (M. Mayor, 1995), Oxford English Dictionary 

(R. Burchfield, 1986), Dicionário dos sinónimos poético e de epítetos da língua 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tagged.com
http://www.ask.fm/ 
https://www.google.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.meetup.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju0YOx747RAhWL3SwKHV2FANkQFgglMAI&url=http%3A%2F%2F46.101.139.99%2Fa-dictionary-of-english-etymology-by-h-wedgwood.pdf&usg=AFQjCNHe5OWx06CDp4IAwg1Bw0nVFiGh0w
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portuguesa (J. Roquete, 1981), The Oxford English dictionary (J. Simpson, 1989) 

тощо.  

Методи дослідження. Зіставний метод дав змогу визначити спільні та 

специфічні риси концепту ЖІНКА, описовий метод сприяв встановленню 

зв’язків вербалізатора жінка із позначеною категорією в досліджуваних 

мовах. На основі етимологічного та лексико-семантичного аналізів було 

вивчено особливості формування вербалізатора жінка; за результатами 

інтерпретативного аналізу асоціацій до стимулу жінка (в інтернет-

комунікації) носіїв англійської, португальської, російської та української мов 

та даних рецептивного експерименту досліджено відмінності у сприйнятті 

цього стимулу порівняно зі стимулом жінка (за даними тлумачних, 

синонімічних та асоціативних словників). Дискурс-аналіз забезпечив 

вивчення особливостей подання ґендерно спрямованої інформації в 

гіперпосиланнях та індикаторах поточного стану жінок, ілокутивних 

установок жінок-відвідувачів соціальних мереж, стилістичних особливостей 

моделі конструювання ґендерного сенсу в індикаторах поточного стану. На 

основі кількісно-якісного аналізу виявляються асиметричні відносини в 

ґендерній категоризації іменувань жінок за професійною діяльністю в 

інтернеті; семантичний аналіз дав можливість дослідити особливості 

використання метафоричних конструкцій задля об’єктивації концепту 

ЖІНКА в дискурсах індикаторів поточного стану представниць 

лінгвокультур, що досліджуються. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній 

уперше: запропоновано алгоритм комплексного дослідження концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації на матеріалі різноструктурних мов; на основі 

рецептивного та асоціативного експериментів в англійсько-, португальсько-, 

російсько-, українськомовних інтернет-ресурсах визначено рівень 

сформованості в концептуальній свідомості представників досліджуваних 

лінгвокультур концепту ЖІНКА та його репрезентацій в інтернет-

комунікації; схарактеризовано когнітивно-прагматичні механізми (спільні та 
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специфічні риси) маніфестації ґендеру в дискурсах гіперпосилань та 

індикаторів поточного стану на прикладі різноструктурних мов; доведено, що 

об’єктивація концепту ЖІНКА в мережевій комунікації зумовлюється його 

дискурсоутворювальною функцією; проаналізовано механізми об’єктивації 

концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації (актуалізація значення ‘жінка в 

інтернет-комунікації’ в гіперпосиланнях досліджуваних мов; конструювання 

ґендеру крізь призму комунікативних функцій в індикаторах поточного стану 

відвідувачок соціальних мереж; формування стратегії позиціювання ґендеру 

в жіночих індикаторах поточного стану і тактик, що її забезпечують; 

стилістичні механізми конструювання ґендерного сенсу жінка в індикаторах 

поточного стану; метафоричні моделі ґендерної категоризації; асиметричні 

відносини в ґендерній категоризації іменувань жінок за професійною 

діяльністю в інтернеті); встановлено типи асиметрії в ґендерній категоризації 

дискурсів соціальних мереж (асиметрія, яка проявляється в кількісному 

дисбалансі категоріальних контрагентів чоловік – жінка, асиметрія, коли 

жінки є маркованою, а чоловіки – немаркованою субкатегорією) та тенденції 

щодо її подолання.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати  

є внеском у подальше розроблення теорії та методології лінгвокультурології, 

лінгвокогнітології, лінгвопрагматики, лінгвоґендерології; матеріали та 

висновки дослідження сприятимуть визначенню шляхів подолання ґендерної 

асиметрії в дискурсивних практиках сучасного суспільства. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

їхнього застосування під час розроблення лекційних курсів із 

лінгвоконцептології, загального мовознавства, стилістики, етнолінгвістики, 

лінгвістичного аналізу тексту та дискурсу; підготовки спецкурсів із 

соціолінгвістики, лінгвокультурології, лінгвоґендерології. Спостереження та 

висновки дисертації можуть знайти застосування в інтернет-діяльності 

державних службовців, науковців, журналістів, зокрема у виробленні норм та 

рекомендацій щодо формування ґендерно чутливих дискурсів. Фактичний 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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матеріал дисертації може бути використаний у дослідженнях впливу 

ґендерного чинника на розвиток словникового складу сучасних англійської, 

португальської, російської та української мов. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлювалися в доповідях на 28 міжнародних наукових конференціях: 

“Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє” (Київ, 2013-2017), 

“Современные научные направления: от прикладных исследований до 

инноваций” (Усть-Каменогорск, 2014), “Проблеми языкознания и 

межкультурной коммуникации: взгляд молодых исследователей” (Абакан, 

2014), “Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на 

розвиток мови та літератури” (Львів, 2014), “Наука, економіка і техніка: 

інноваційний погляд” (Чернівці, 2014), “Лінгвокультурний дискурс у 

парадигмі професійної освіти” (Київ, 2015), “Актуальні питання 

філологічних наук: наукові дискусії” (Одеса, 2015), “Наука України: 

Проблеми сьогодення та перспективи розвитку (Одеса, 2015), “Мова, 

література і культура: актуальні питання взаємодії” (Львів, 2015), “Наукові 

дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій” 

(Київ, 2015), “Психолінгвістика в сучасному світі – 2015” (Переяслав-

Хмельницький, 2015), “Сучасна філолгічна наука в міждисциплінарному 

контексті” (Киів, 2015), “Пріоритети мовознавчої науки у контексті 

глобалізаційних процесів” (Киів, 2015), “Філологія і лінгвістика в сучасному 

суспільстві” (Львів, 2015), “Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів” (Львів, 2015), “Дослідження різних напрямів 

розвитку філологічних наук” (Одеса, 2015), “Філологічні науки: історія, 

сучасний стан та перспективи досліджень” (Львів, 2015), “Філологічні науки 

в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття” (Одеса, 2015), 

“Когнитівно-прагматичні дослідження професійних дискурсів” (Харків, 

2016), “Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи” (Одеса, 2016), 

“ІІ Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2016), “Мова і засоби масової 

комунікації на сучасному історичному етапі” (Львів, 2016), 
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“Психолінгвістика в сучасному світі – 2016” (Переяслав-Хмельницький, 

2016), “Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень” 

(Переяслав-Хмельницький, 2017), “Сучасні лінгвістичні парадигми” (Бахмут, 

2017); на 3 всеукраїнських конференціях: “Наукова дискусія: теорія, 

практика, інновації” (Київ, 2014), “Інноваційні технології у контексті 

іншомовної підготовки фахівця” (Полтава, 2014), “Молодіжна військова 

наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ” 

(Київ, 2016), “Філологія початку XXI сторіччя: традиції та новаторство” 

(Київ, 2017), “Актуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців” (Київ, 

2016), а також під час проведення Міжуніверситетського круглого столу 

“Англійська мова у 21 столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та 

діалогу культур” (Одеса, 2016).  

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дисертаційної праці викладено в 48 публікаціях: у 11 статтях, опублікованих 

у фахових наукових виданнях, затверджених Міністерством освіти і науки 

України, в 9 статтях, опублікованих у закордонних виданнях, 28 тезах. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури (392 найменувань, із яких 107 – іноземними мовами), списку 

лексикографічних та інших джерел (37 найменування), 18 додатків. Повний 

обсяг дисертації – 332 сторінок, основний зміст викладено на 189 сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну праці, описано 

методи дослідження, схарактеризовано фактичний матеріал, окреслено 

теоретичне й практичне значення отриманих результатів, указано форми 

апробації та структуру роботи. 

У першому розділі “Теоретичні засади вивчення концептів 

інтернет-комунікації в сучасній лінгвістиці” проаналізовано наукові 

концепції та основні підходи до розуміння поняття концепт; 

схарактеризовано ґендерні параметри інтернет-комунікації; визначено роль 
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ґендерних стереотипів в інтернеті; розглянуто напрями і тенденції 

досліджень маніфестації ґендеру в мережі; визначено значущі 

характеристики індикаторів поточного стану відвідувачок соціальних мереж 

для вивчення ґендерної складової інтернет-комунікації. 

У другому розділі “Методологічна база дослідження концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації” проаналізовано існуючи методики 

концептуального та дискурс-аналізів; запропоновано алгоритм комплексного 

аналізу концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації.  

У третьому розділі “Концепт ЖІНКА (в інтернет-комунікації) в 

концептуальних картинах світу відвідувачів соціальних мереж-носіїв 

англійської, португальської, російської та української мов” досліджено 

специфіку позиціювання концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації в 

англійській, португальській, російській та українській лінгвокультурах 

шляхом етимологічного й семантичного аналізів вербалізаторів концепту. На 

основі лексикографічних дефініцій здійснено інтерпретативний аналіз 

асоціацій до стимулу жінка носіїв англійської, португальської, російської та 

української мов; на основі рецептивного експерименту, який був проведений 

в англійсько-, португальсько-, російсько- й українськомовних соціальних 

мережах, визначено спільні та специфічні значеннєві компоненти вислову 

жінка в інтернет-комунікації в усіх досліджуваних ЛК; на матеріалі 

інтерпретативного аналізу реакцій на сигнал жінка в інтернет-комунікації 

реципієнтів асоціативного експерименту констатовано наявність кількісного 

перерозподілу зазвичай асоційованих із жінкою ознак та певних семантичних 

змін у структурі концепту. 

У четвертому розділі “Об’єктивація концепту ЖІНКА в інтернет-

дискурсі” досліджено технології об’єктивації ґендерного концепту ЖІНКА, 

зокрема стратегію і тактики позиціювання ґендеру, стилістичні механізми 

репрезентації ґендерного сенсу жінка, метафоричні конструкції, що 

профілюють ґендерні смисли. 
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У загальних висновках підведено підсумки роботи, викладено 

результати дослідження та окреслено перспективи подальших наукових 

розвідок. 

Наприкінці подано списки використаної літератури, лексикографічних 

джерел, додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПТІВ  

ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1 Теоретичне осмислення терміна концепт у сучасній лінгвістиці 

 

На межі століть одним з основних дослідницьких напрямів у 

лінгвістиці стало вивчення концептосфер мов та окремих концептів у 

їхньому складі. Стрімкий розвиток лінгвоконцептології зумовив 

різноспрямованість наукових пошуків у таких сферах: онтогенетичні та 

філогенетичні особливості процесу концептуалізації до тілесного досвіду 

людини (G. Lakoff, M. Johnson, V. Gallese, M. Turner); логічний аналіз і 

експериментально-менталістські моделі опису концептів та концептосистем 

(Н. Арутюнова, Т. Радзієвська); духовно-менталістські моделі опису 

концептів (В. Карасик, С. Воркачев); когнітивно-семантичний аналіз 

концептів, елімінування лакун як механізм формування національних 

концептів (З. Попова, І. Стернін); система концептів у фокусі мовного 

оперування знанням (репрезентативного, семіотичного, інтерпретаційного) 

(М. Болдирєв); когнітивно-дискурсивна концептуальна парадигма, аналіз 

концептів з позицій лінгвосеміотики (О. Кубрякова); профілювання як спосіб 

маніфестації концептів (Г. Слишкін); моделювання концептів у системі 

ментально-психонетичного комплексу (О. Селіванова); концепт як мовно-

культурний феномен (Н. Слухай), категоріальний метаопис, який ґрунтується 

на понятті культурного квантування семантичного простору та когнітивному 

понятті концептуалізації (І. Голубовська); герменевтико-лінгвістичний підхід 

у дослідженнях багатовимірних концептів (О. Снитко); метод семантико-

аксіологічного поля в моделюванні сакральних концептів (Т. Вільчинська). 

Різноплановість вивчення концепту зумовлює науковий діалогізм, 

оскільки “… будь-яка наука сильна саме різноманітністю поглядів, підходів, 

напрямків, завдяки яким забезпечується її розвиток, рух уперед, але не своїм 
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догматизмом” [26, с. 18]. На основі аналізу чисельних лінгвістичних праць з 

україністики, русистики, германістики, романістики, сходознавства, 

перекладознавства, загального мовознавства, класичної філології 

І. Голубовська узагальнила епістемічні підходи, характерні для сучасної 

української лінгвоконцептології [50]. Підтримуючи думку С. Воркачева, який 

відносить концепт до термінів, що “покривають предметні сфери кількох 

наукових напрямів, у мовознавстві – це, насамперед, лінгвокогнітологія і 

лінгвокультурогогія” [45, с. 65], І. Голубовська задзначає, що відповідно до 

сучасної класифікації, яка склалася в лінгвістиці, основними підходами до 

розуміння концепту є когнітологічний та культурологічний [50, с. 152]. 

Когнітологічний підхід (А. Бабушкін, М. Болдирєв, В. Дем’янков, 

О. Кубрякова, В. Маслова, З. Попова, Е. Рахілина, В. Стернін та інші) полягає 

в тому, що концепт не безпосередньо виникає зі значення слова, а постає 

результатом поєднання значення слова з особистим і народним досвідом 

людини, тобто концепт є посередником між словами та дійсністю. 

Когнітологічний підхід до вивчення концепту “відкриває широкі 

перспективи в розумінні мови у всіх її різноманітних зв’язках із людиною, з 

її інтелектом та розумом, зі всіма розумовими та пізнавальними процесами, 

що вона здійснює, і нарешті, з тими механізмами та структурами, які 

становлять її основу” [110, с. 3]. 

У центрі уваги когнітологічного підходу перебвають ментальні 

процеси, що характеризують людину як розумну істоту. Знання, накопичені в 

різних наукових сферах, уможливили появу когнітивної науки, що “поєднала 

зусилля вчених із зрозумінням того, як людина здійснює свою розумову та 

мовну діяльність – по-іншому кажучи, що відбувається у свідомості людини” 

[46, с. 66]. Змістом свідомості, на думку О. Кубрякової, є “концептуальна 

система людини, яку вона усвідомлює у своїй найважливішій частині – 

вербалізованій у вигляді системи знаків” [111, с. 9]. Когнітологічний підхід 

спрямовано на “описання залежностей між різними структурами знань і 

мовою, моделювання цих структур, їхнього змісту та зв’язків, при цьому 
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робиться внесок до загальної теорії інтелекту” [26, с. 19]. О. Селіванова 

інтерпретує концепт як “інформаційну структуру свідомості, певним чином 

організовану одиницю пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 

пізнання, вербальні та невербальні властивості, що набуті шляхом взаємодії 

п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого” [178, с. 256].  

Ф. Бацевич розглядає концепт як ідеальний об’єкт, образ, оперативну 

змістову одиницю ментального лексикону, пам’яті, в якій втілилися певні 

культурно зумовлені уявлення носія мови про світ. Він зазначає, що концепт 

у мові має певне ім’я, що є втіленням смислів, якими оперує людина в 

процесах мислення [18, c. 221]. 

Принципова відмінність між когнітологічним та культурологічним 

підходами лежить у площині відношення концепту до мовного знака. Як 

зазначає Г. Слишкін, “для когнітивіста – одному концепту відповідає одна 

мовна одиниця, для лінгвокультуролога – концепт має здатність 

поліапельованості, тобто може і повинен реалізуватися завдяки цілій низці 

одиниць мови та мовлення” [186, с. 30]. 

На думку К. Жаркинбекової, ці “підходи до розуміння концепту не 

суперечать один одному, а навпаки, доповнюють, оскільки це дві сторони 

одного й того ж процесу: сполучення слова та його значень, що 

відображають дві фази одного психоментального процесу: складання слова 

та його значення, включення слова в культурний контекст, коли воно стає 

ключем до розуміння культури” [70, c. 17]. 

Культурологічний підхід (Н. Арутюнова, С. Воркачев, В. Воробйов, 

В. Карасик, В. Колесов, Д. Лихачов, М. Піменова, Т. Радзієвська, 

Ю. Степанов, Г. Слишкін та інші) визначає концепт як основну одиницю 

національного менталітету, специфічного індивідуального та групового 

засобу сприйняття і світорозуміння, що задається сукупністю когнітивних 

стереотипів та установок, які фіксують своєрідність культури певної епохи та 

відмінних від інших ментальних формувань наявністю в своїй структурі 

ціннісної ознаки [50, c. 154].  
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А. Приходько визначає концепт як “складноструктурований феномен, 

понятійний початок якого, проходячи крізь сито етнопсихологічних оцінок, 

органічно з’єднується з лінгвокультурним” [154, c. 21]. Цей висновок 

збігається з позиціями С. Воркачева, В. Карасика і Н. Красавського, які 

розуміють концепт як багатовимірне ментальне утворення, що має образно-

перцептивний, понятійний і ціннісний прошарки [154, c. 21].  

Н. Слухай важливою ознакою культурологічного концепту вважає його 

здатність виступати маркером етнічної картини світу, вбирати 

культурологічні (світські, релігійні, міфопоетичні) сенси, що дає підстави 

розглядати концепт не лише як феномен мовно-культурного, а й культурно-

семіотичного плану, оскільки концепт здатний відображати й “мовчазні 

сенси” культурних параметрів найширшого кола семіотичних систем [187, 

с. 468]. Л. Іванова зазначає, що в концепті відбувається “втілення світу, що 

існує навколо людини, а також наслідки його осмислення відповідно до 

культури, світогляду і традицій того чи іншого народу” [79, с. 9]. 

В. Жайворонок розглядає мовну одиницю як культурологічний концепт 

– вмістилище узагальненого культурного смислу (сенсу) [69, с. 10]. 

В. Маслова вважає культурологічний концепт багатовимірним утворенням, 

яке включає такі компоненти: загальнолюдський або універсальний, 

національнокультурний, соціальний, індивідуально-особистісний [129, с. 42]. 

Ю. Степанов зауважує, що “в структуру концепту входить усе те, що 

робить його фактом культури – похідна форма (етимологія); стиснута до 

основних ознак змісту історія; сучасні асоціації; оцінки тощо” [192, с. 45]. 

Г. Вежбицька визначає концепт як “об’єкт із світу “Ідеальне”, що має ім’я і 

відображає певні культурно зумовлені уявлення людини про світ “Дійсність”, 

і розглядає концепти як інструменти пізнання навколишнього середовища, 

описані засобами мови у вигляді деяких пояснюючих конструкцій, це так 

звані “ключові слова”, які важливі і показові для національної культури” [36, 

с. 293-300]. 



32 

 

На думку Н. Арутюнової, концепт – це поняття практичної 

(повсякденної) філософії, яке виникає в “результаті взаємодії таких факторів, 

як національні традиція та фольклор, релігія й ідеологія, життєвий досвід та 

образи мистецтва, почуття й системи цінностей” [11, с. 3]. 

Узагальнила підходи до культурологічного концепту В. Іващенко, яка 

визначає такі дослідницькі напрями: “етноцентричний (концепт як знак, 

згусток, ключове слово культури, культурна домінанта, національно-

культурний стереотип тощо), антропоцентричний (концепт як потенція), 

аксіологічний (концепт як цінність), а також концепцію смислової організації 

структури знань (концепт як смисл) та ідеї заступання й посередництва 

(концепт як замінник реалії або поняття, концепт як посередник)” [81, с. 47]. 

Система В. Іващенко може бути доповнена ще двома підходами, 

актуальними сьогодні, – лінгвофілософським (О. Кагановська, 

Л. Компанцева) та лінгводискурсивним (Є. Бистрицький, І. Вепрєва, 

В. Костомаров, С. Йосипенко, О. Перцев, С. Тер-Мінасова, М. Хом’яков, 

О. Шмельов тощо), оскільки, на думку Л. Юдко, ”саме в їхніх межах 

аналізуються плюралізм цінностей, лінгвокультурні суперечності сучасних 

комунікативних практик” [242, с. 246]. 

Лінгвофілософський підхід розглядає концепт як “основу розуміння 

світу та місця людини в ньому, що імпліцитно формується в кожного 

індивіда, є мисленнєвим спорядженням для людини тієї чи іншої конкретної 

епохи, в якому втілюється певне світобачення” [81, с. 11]. Лінгвофілософське 

розуміння концепту базується на двоїстості світосприйняття. “Існування 

світу двох реалій (конкретних, сприйнятих чуттєвими органами, й 

абстрактних, позбавлених конкретного буття, але осягнених людиною) 

зумовлює необхідність вивчення мовного та мовленнєвого рівнів на основі 

фактів, яким надається подвійна характеристика” [85, с. 50].  

Лінгводискурсивний підхід був використаний у дисертаційних 

дослідженнях В. Кравченко [105], А. Поліної [160], О. Путій [166], 

Н. Соколової [194], Г. Огаркової [143], О. Чорновол-Ткаченко [234] тощо. 
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О. Путій вважає, що за цього підходу відбувається дискурсивна версифікація 

концепту за алгоритмом сполучуваності, а продуктивність і характер 

міжконцептних кореляцій визначаються, з одного боку, національними 

особливостями, а з іншого – жанрово-композиційною, стилістичною і 

прагматичною специфікою профільного дискурсу [166, с. 4-5]. 

Оскільки робота спрямована на вивчення специфічного у складі 

ментальних одиниць та опис відмінних семантичних ознак концепту, 

дослідження спирається на культурологічний підхід, бо концепт у ньому 

розуміється як основна мовна одиниця національного менталітету, 

специфічного індивідуального та групового засобу сприйняття світу, 

основний ланцюг культури в ментальному світі людини. 

Культурологічні концепти як складні й багатовимірні семантичні 

утворення не піддаються типологізації на основі будь-якої єдиної 

класифікаційної ознаки. О. Воробйова вважає вагомим здобутком 

концептології побудову типології концептів, які “різняться вихідними 

критеріями класифікації: середовище буття та/або актуалізації, зміст 

концепту, його універсальність чи специфічність, місце в ієрархії або питома 

вага в концептосистемі, ступінь варіативності, формат актуалізації та інші” 

[117, с. 21-25]. 

За ступенем абстрагування О. Воробйова визначає культурологічні 

концепти межових рівнів. Концепти вищого рівня – універсалії духовної 

культури, що принципово не можуть спостерігатися та осягаються 

абстрактно. Для сприйняття їх свідомістю використовується метафорика. На 

найнижчому рівні розташовані лінгвокультурні концептуалізації конкретних 

природних та артефактних об’єктів. Усі інші групи концептів 

розташовуються між цими полюсами, тяжіючи до одного з них [117, с. 22]. 

Досліджуваний концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації належите до 

абстракцій середнього рівня і в ієрархії класифікації концептів за ступенем 

абстрагування упорядковується після концептів вищого рівня.  
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Типологія культурологічних концептів за пізнавальною ознакою 

будується на відмінностях у способах відображення дійсності та частково 

збігається з їх розподілом на “параметричні” й “непараметричні”, де перші 

становлять класифікувальні категорії для опису властивостей об’єктів, а інші 

відображають предметний зміст цих об’єктів. Непараметричні концепти 

можна поділити на регулятивні та нерегулятивні. До перших відносяться ті 

ментальні утворення, в змісті яких головне місце займає аксіологічний 

компонент, що включає цінності (вищі орієнтири) й норми поведінки, до 

других – синкретичні ментальні утворення різного характеру [117, с. 21]. 

Концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації можна визначити як 

непараметричний регулятивний, оскільки він демонструє ціннісні уявлення 

представників досліджуваних лінгвокультур та маркує національно 

зумовлені норми поведінки. 

Типологія за референційно-тематичною ознакою полягає в розподілі 

концептів за предметними сферами. Відповідно можна виокремити 

психологічні, професійні, ідеологічні, філософські, релігійні, соціологічні, 

географічні, міфологізовані, емоційні, економічні, побутові, освітні, художні, 

фольклорні та інші концепти [117, с. 21]. Концепт ЖІНКА в інтернет-

комунікації слід віднести за референційно-тематичною ознакою до 

соціологічної групи. 

У межах класифікації за кванторно-соціологічного ознакою 

культурологічні концепти поділяються на: одиничні (індивідуальні), групові 

(соціоспецифічні й етноспецифічні), універсальні. Концепт ЖІНКА в 

інтернет-комунікації слід віднести до універсальних, оскільки він наявний у 

всіх досліджуваних лінгвокультурах. 

Таким чином, основними підходами до розуміння концепту є 

когнітологічний та культурологічний. У центрі уваги когнітологічного 

напряму перебувають ментальні процеси, що характеризують людину як 

розумну істоту, тобто концепт слугує посередником між словами й 

дійсністю. Культурологічний підхід визначає концепт як основну одиницю 
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національного менталітету. Оскільки наукові пошуки спрямовано на 

вивчення специфічного у складі ментальних одиниць та на опис відмінних 

семантичних ознак концепту, дослідження спирається на культурологічний 

підхід. Концепт ЖІНКА, що позиційований в інтернет-комунікації, в 

дослідженні розглядається як культурологічний концепт і належить до 

абстракцій середнього рівня, соціологічної групи, є непараметричним 

регулятивним та універсальним. 

 

1.2 Теоретико-методологічні основи ґендерних досліджень у 

лінгвістиці 

 

У сучасній лінгвістиці інтенсивно розвиваються нові напрямки 

досліджень, що спираються на антропоцентричний підхід до вивчення 

мовних явищ, зокрема ґендерні пошуки. “… Стать того, хто говорить, 

… належить до важливих параметрів самоідентифікації особи й тому 

здійснює певний вплив на процеси оброблення, структурування інформації, 

яка надходить до свідомості, що позначається як на вербальній, так і на 

невербальній поведінці індивіда” [207, с. 9]. 

Описуючи наукові напрацювання, які присвячені вивченню ґендерного 

параметра, О. Каменська пропонує поділити їх за двома напрямками: 

ґендерну лінгвістику, що досліджує мову та мовну поведінку з 

використанням ґендерних методів, і лінгвістичну ґендерологію, що 

займається вивченням категорії ґендеру із застосуванням лінгвістичного 

інструментарію. При цьому О. Каменська зазначає, що “… провести чітку 

межу між цими двома напрямками вдається не завжди” [87, с. 62-63]. 

Вважаємо, що лінгвоґендерні дослідження представлені в сучасному 

мовознавстві такими напрямами: а) соціолінгвістичний (Т. Ананко, О. Бажан, 

Н. Борисенко, Ю. Вишнякова, Ю. Гончар, Т. Захарова, З. Ісхакова, 

А. Кисельова, Н. Клименко, О. Максимова, І. Морозова, О. Пироженко, 

Т. Рудюк, В. Слінчук, Г. Улюра О. Barradas, J. Coates, P. Eckert, V. Ferreira, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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G. Corbett, M. Keating, S. Romaine, S. McConnellGinet, D. Tannen, D. Spender, 

O. Solovova, J. Wood), який передбачає виявлення семантичних відмінностей 

організації дискурсу, винятково з ґендерних позицій, що пояснюються 

особливостями перерозподілу соціальних функцій у суспільстві, пов’язаних 

із соціальною природою мови жінок та чоловіків; б) психолінгвістичний 

(Н. Бєлая, Т. Братусь, О. Волинчик, О. Дорош, Н. Зборовська, Т. Кубріченко, 

Т. Лук’янова, К. Назарова, В. Пилайкіна, О. Побережна, Я. Пузиренко, 

Л. Ставицька, Н. Санакоєва, О. Ткачик та інші), у яких “чоловіча” та 

“жіноча” мови зводяться до особливостей мовної поведінки жінок і 

чоловіків; в) лінгвокогнітивний, спрямований на встановлення зв’язку 

ґендерного чинника з різними аспектами картини світу особистості та нації 

(Л. Адоніна, О. Бєзсонова, Т. Бойко, Н. Борисенко, О. Гриценко, 

О. Гредновська, І. Жигоренко, Н. Єршова, О. Калугіна, М. Колесникова, 

Д. Коновалов, У. Марчук, Е. Мінаєва, І. Морозова, І. Мунтян, Н. Петренко, 

Н. Собецька, М. Текуєва та інші); г) дискурсивним, що розглядає ґендер як 

утворювальний компонент різних типів дискурсу (А. Андрухович, 

Т. Братусь, Т. Бурейчак, М. Варикаша, О. Гриценко, О. Дудоладова, 

В. Коваль, Л. Компанцева, Є. Кононенко, Д. Кононова, А. Король, 

Ю. Маслова, І. Морозова, К. Піщікова, О. Прокудіна, А. Попова, 

Л. Синельникова, А. Семенюк О. Шабурова, Т. Щепанська, S. Wright, 

P. Chilton, R. Cillia, M. Krzyzanowski, I. Wagner, G. Weiss,  R. Wodak та інші).  

Соціолінгвістичні дослідження ґендеру дають змогу дослідити 

функціональне розшарування мови, зв’язок мови, суспільства й особистості 

за ґендерним чинником. Плідні напрацювання в цьому напрямі здійснюють 

фахівці Великої Британії, США, Португалії (S. Álvarez Ramírez, R. Bibiri, 

S. Fleetwood, M. Godinho, M. Gonçalves, I. Lousada, E. Machut-Mendecka, 

J. Paisana, Y. Portales Machado, V. Vendramin, C. Vieira, B. Vrachnas, 

R. Vijeyarasa) за такими напрямами: соціальне домінування, що зумовлює 

ґендерні відмінності мовлення (англ. dominance approach), культурні 

розбіжності, що призводять до формування ґендерно зумовлених субкультур 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/paul-chilton(1817802e-4fa9-4406-a957-eb07cdfddd12).html
http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/michal-krzyzanowski(eb3bc543-44b9-4c82-8f05-9482d6660a9d).html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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(англ. cultural difference approach), дефіцит мовних засобів як показник мови 

жінок (анг. deficit approach), динамічний підхід до розігрування ґендеру 

(англ. dynamic approach). Найвідоміші представники підходу 

комунікативного домінування (P. Fishman, D. Spender) аналізують мовлення 

жінок лише у порівнянні з мовленням чоловіків. Домінування чоловіків над 

жінками в різних галузях, на їхню думку, призводить до ґендерних 

відмінностей у мовленні [333, c. 21]. Згідно з твердженнями прихильників 

підходу культурних розбіжностей (D. Tannen, J. Coates) відмінності в 

мовленні чоловіків і жінок зумовлені їхньою належністю до різних 

субкультур [293, с. 21]. Основоположниця підходу дефіциту R. Lakoff [307] 

виокремлює мовлення жінок як самостійне явище та стверджує, що жіноча 

мова недосконала щодо чоловічої, яка розглядається як норма. Таким чином, 

цей підхід створив дихотомію між жіночою та чоловічою мовою. Підхід 

“динамічного” або “соціального конструктивізму” [261, c. 6] є найбільш 

розробленим у сучасних лінгвістичних дослідженнях. Так, C. West [346, 347] 

та D. Zimmerman [346] стверджують, що мовці здатні самі конструювати свій 

ґендер у мовленні, а несвідомо підкорятися впливу ґендеру [261, c. 6]. 

У вітчизняному мовознавстві дослідження ґендеру також ведуться в 

різних напрямкам. Так, досліджуючи семантику, функціонування та 

стилістичний потенціал ґендерно-маркованих стійких словесних комплексів, 

що містять вербалізатори концептів ЧОЛОВІК – ЖІНКА, Т. Рудюк [174] 

проаналізувала синонімічні відношення, антонімічні зв’язки в системі 

ґендерно маркованих фразеологічних номінацій української мови, 

встановила позицію ґендерного компонента в семантичній структурі 

фразеологічних одиниць, виявила національно-культурну специфіку 

семантики фразеологізмів із ґендерним компонентом. Ґендерні особливості у 

використанні оцінної лексики, вульгаризмів, звертань, варваризмів та 

іншомовних слів, професійної лексики, “дитячого” мовлення, фразеологічних 

одиниць, засобів модифікації прагматичного значення висловлювання були 

досліджені в праці Н. Борисенко [28]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Психолінгвістичні дослідження ґендеру спроектовані на вивчення 

залежності формування ґендерних стереотипів у мовній свідомості від 

соціальних характеристик носіїв мови. Т. Лук’янова [122] вивчила 

закономірності сполучуваності мовних форм, норм узгодження відповідних 

концептуальних структур, специфіку вербалізації ґендерних стереотипів у 

синтагматичному аспекті. О. Ткачик [200] провела лінгвостилістичний і 

концептуальний аналіз вербальних способів відображення ґендерних 

стереотипів у фольклорі народів Великої Британії. Т. Братусь [30] довела, що 

представники англійськомовної лігвокультури мають специфічні уявлення 

про щастя, які визначені ґендерними еталонами та стереотипами, й 

орієнтують чоловіка та жінку на виконання різних соціальних ролей. Метод 

ґендерної психографії використав О. Волинчик [42] для аналізу ґендерно-

маркованих текстів, що дало змогу дослідити ґендерні об’єктивації, виявлені 

на лексичному, словотвірному, синтаксичному рівнях мовної системи, а 

також у міфологічних імплікаціях, концептах і фреймах. О. Волинчик 

дослідив роль мовної технології ґендерної психографії у трансляції 

усталених уявлень і стереотипів свідомості, а також руйнацію або 

викривлення таких уявлень і стереотипів, які сприяють профілюванню та 

перепрофілюванню свідомості реципієнтів – читачів ґендерно маркованих 

засобів масової комунікації (“жіночих” і “чоловічих” журналів). 

Аналізуючи ґендерну проблему агентивно-професійної номінації 

жінок, Я. Пузиренко [165] виявила основні чинники, які впливають на 

функціонування узусних іменувань жінок за професією, та проаналізувала 

іменування жінок у парадигмі “лексикографічні – узуальні форми”. 

Лінгвокогнітивний напрямок присвячено вивченню лінгвістичної та 

когнітивної природи концепту ЖІНКА, зокрема у порівнянні унормованого 

концепту ЧОЛОВІК, для чого використовуються методики 

експериментального лінгвокогнітивного аналізу. У дисертаційному 

дослідженні Л. Адоніної [3] вперше описано когнітивну структуру 

російського концепту ЖІНКА з використанням методу семантико-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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когнітивного аналізу; виявлено та розглянуто у порівняльному плані 

когнітивні ознаки, що репрезентують у концепті ґендерну і вікову когнітивну 

свідомість. 

У. Марчук [128] провела асоціативний експеримент серед чотирьох 

національно-мовних груп реципієнтів та здійснила міжмовний порівняльний 

аналіз асоціативного поля концепту ЖІНКА з метою розмежування 

універсального та лінгвокультурного маркованого в його структурі на 

матеріалі англійської, французької, польської та української мов. 

Використання нового методологічного підходу до дослідження концептів, що 

базується на поєднанні концептуального та ґендерного аналізу, 

запропонувала Е. Мінаєва [135]. Вчена розкрила сутність поняття ґендерна 

концептологія та розробила термінологічний апарат когнітивної лінгвістики 

й лінгвістичної ґендерології. Аналіз фразеологічного фонду концепту 

кохання дав змогу І. Жигоренко [71] встановити ґендерні особливості 

семантики асоціатів і синонімів, що об’єктивують наявність двох типів 

концептосфер – кохання жіночого та кохання чоловічого. 

У лінгвістиці все активніше досліджується роль ґендеру в організації 

дискурсивних практик. Так, О. Гриценко на матеріалі дискурсивних практик, 

що відображають у типізований формі культурні уявлення про мужність і 

жіночність та є основою для конструювання ґендеру в дискурсі, було 

досліджено системномовні, дискурсивні й когнітивні механізми 

конструювання ґендеру і способи їх лінгвістичного опису [61]. Т. Братусь 

застосувала інтегративний підхід до вивчення системно мовного та 

дискурсивного аспектів об’єктивації концепту ЩАСТЯ на 

англійськомовному матеріалі [30], О. Дудоладова дослідила комунікативно-

прагматичні особливості англійськомовного публіцистичного дискурсу як 

актуального контексту репрезентації ґендеру в англійськомовному 

етнокультурному соціумі [64], О. Шабурова провела ДА мовних стратегій 

жіночої мовної особистості [235], Т. Лук’янова застосувала когнітивно-

дискурсивний підхід до дослідження об’єктивації ґендерних стереотипів 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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ґендерно маркованими вільними атрибутивними словосполученнями в 

сучасному британському газетному дискурсі [122]. 

О. Горошко розглянула концепт ЖІНКА в контексті інформаційного 

суспільства [55]; проаналізувала ґендерні асиметрії, що виникають за умов, 

коли демократичні тенденції суспільного розвитку сприяють виробленню 

толерантного ставлення й розуміння усього розмаїття ґендерних практик та 

одночасного тиражування в масовій свідомості найбільш агресивних 

патріархальних установок і цінностей [54].  

Л. Компанцева вивчила лінгвістичні аспекти мережевої реалізації 

ґендеру, проаналізувала асоціативний тезаурус чоловіків і жінок в інтернет-

комунікації; дослідила дискурсивну поведінку чоловіків та жінок у мережі; 

визначила комунікативно-прагматичні основи моделювання віртуальної 

мовної особистості як бажаної ґендерної моделі мовної поведінки [97, с. 18]. 

Також Л. Компанцева довела, що ґендерна презентація в мережі є 

асиметричною. Це виявляється у віднесенні чоловічих найменувань до 

нормованої категорії мови, а жіночих – до відхилення від норми [97, с. 18]. 

Проте вчена зауважила, що “гегемонія чоловічого у віртуальному дискурсі як 

фонової категорії й норми не універсальна, ґендерна асиметрія долається на 

різних мовних рівнях як фактом заповнення словотворчих лакун жіночими 

найменуваннями, так і процесом вирівнювання змістового обсягу 

категоріальних контрагентів чоловік – жінка” [97, с. 12]. 

Ґендерний параметр українського літературного дискурсу дослідив 

С. Бусел [31], а саме: доведено, що семантико-символічне наповнення 

чинників парадигм фемінного та маскулінного корелюється з традиційно 

визначеними у філософії, культурології, літературі рисами східного та 

західного; встановлено, що саме ґендерна специфіка формує та закріплює 

естетично зміст, внутрішню семантику образів, яка полягає в репрезентації 

східної та західної традицій. Можливості застосування ґендерної 

літературної теорії для інтерпретації художнього світу письменника з 

використанням критеріїв “фемінність”, “маскулінність”, “андрогінність” було 
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обґрунтовано Ю. Гончар [51]. Функціонування різнорівневих мовних 

ґендерних презентацій у публіцистичному та літературному дискурсах 

висвітлено в працях О. Дудоладової [64], В. Панченко [148], Н. Санакоєвої 

[177] тощо. 

У лінгвістиці ґрунтовно досліджено ґендерну складову рекламного 

дискурсу (Т. Бурейчак, І. Стернін, О. Ожгіхіна, Т. Хрульова, G. Cook, 

A. J. Cortese, E. Freitas, M. de Mooij, K. Myers, S. Tuna та інші), зокрема: 

визначено особливості структури і змісту рекламних текстів, які призначені 

жінкам і чоловікам; проаналізовано традиційні стереотипи сприйняття 

чоловіка й жінки в рекламному дискурсі, а також їхні трансформації; вивчено 

основні особливості і характеристики адресата з позиції ґендерного підходу; 

виявлено основні групи концептів, апеляція до яких найбільш поширена в 

рекламному дискурсі; визначено зміст концептів з урахуванням ґендерного 

фактора; досліджено особливості сприймання й оцінювання реклами різними 

ґендерними групами тощо.  

Окремим предметом лінгвоґендерологічних досліджень є вивчення  

культурних концептів ЧОЛОВІК – ЖІНКА, МУЖНІСТЬ – ЖІНОЧНІСТЬ. 

Переважна більшість праць присвячена аналізу концепту ЖІНКА, що є 

маркованим і відрізняється від норми, еталоном якої постає чоловік. Ці 

роботи можуть бути класифіковані за кількома напрямками.  

Низку праць (Ю. Абрамова, С. Асірян, О. Бондаренко, В. Васюк, 

М. Епремян, Л. Ковальчук, Т. Рудюк, Н. Паскова, Д. Семенова, Т. Сукаленко, 

О. Чибишева, О. Шишигіна) присвячено вивченню презентації ґендеру 

образними засобами різних рівнів, що дає змогу визначити культурні 

відмінності та особливості концептуалізації одних і тих самих явищ засобами 

різних мов [174, с. 5-6]. При цьому в більшості випадків увага до концепту 

ЖІНКА визначається порівняльним аспектом дослідження. Так, Ю. Абрамова 

[1] проаналізувала ідеографічну параметризацію концептів ЧОЛОВІК та 

ЖІНКА за допомогою фрейму та встановила систему ґендерно специфічних 

поведінкових настанов, О. Бондаренко [27] здійснив комплексне зіставне 
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дослідження лексико-семантичної структури концептів ЧОЛОВІК і ЖІНКА 

та виявив специфіку ґендерно маркованої лексики на полісемічному рівні в 

українській та англійській мовах, Т. Рудюк [174] на підставі словникового та 

художнього дискурсів було проаналізувала фразеосемантичну концептуальну 

опозицію маскулінність/фемінність, К. Волошина [43] вивчила лексичний і 

семантичний компоненти фразеологічних одиниць ґендерного характеру, що 

формують ґендерні концепти ЧОЛОВІК і ЖІНКА у мовній картині світу 

російської та англійської мов. 

Особливий інтерес викликає собою робота А. Гайфулліної “Ґендерні 

особливості вербалізації концепту ЧОЛОВІК в інтернет-дискурсі” [48]. З 

метою виявлення спільного та відмінного в репрезентації концепту 

ЧОЛОВІК у мові жінок і чоловіків російськомовного інтернету 

А. Гайфулліна провела дослідження текстів повідомлень, отриманих на 

спеціалізованих жіночих і чоловічих форумах, та виявила ґендерну 

симетрію/асиметрію у вербалізації концепту ЧОЛОВІК як на 

парадигматичному, так і на синтагматичному рівнях.  

Отже, науковий доробок ґендерної лінгвістики й лінгвоґендерології 

дав можливість дослідити роль ґендерного компонента в новому 

комунікативному просторі – інтернеті.  

 

1.3 Стереотипні уявлення про жінку в конструюванні соціальних 

характеристик 

 

Тема ґендерних стереотипів охоплює міждисциплінарне поле 

досліджень (соціологія, психологія, філософія, історія, фізіологія). Але мова є 

не лише засобом об’єктивізації стереотипів, але й слугує інструментом, що 

відновлює стереотипи. 

B. Sekulski наголошує, що дослідження стереотипу слід завжди 

включати в контекст конкретних суспільних процесів й інтересів, оскільки як 

предметний зміст стереотипу, так і результати його визначення зазнають 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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впливу, і, з іншого боку, задовольняють усю наявну потребу у поясненні й 

мотивації [333, с. 155]. 

На думку деяких дослідників (В. Дем’янков, С. Філюшкіна, 

Г. Хакімова, О. Хрістофорова, Т. Хрульова тощо) однією з найважливійших 

особливостей стереотипів є їхній емоційно-оцінний зміст [62, с. 177], [203, 

с. 126]. В. Телія пояснюює це явище так: оцінювання того, що існує або 

відбувається у світі, є невід’ємним атрибутом діяльності людини, тому при 

практичному засвоєнні дійсності суб’єкт, який познає, надає оцінку об’єктам 

пізнання [197, с. 40; 198, с. 181]. У зв’язку з цим стереотипи не є аксіологічно 

нейтральними. Однак стереотипи не позбавлені логічних основ. Більше того, 

сьогодні все більшого визнання набуває висунута О. Клайнбергом гіпотеза 

про “зерно істини” в стереотипі, відповідності до якої загальний об’єм 

істинних значень у ньому перебільшує обсяг помилкових [105, с. 390]. 

О. Бєлова дала визначення стереотипам як “встановленим конвенційно 

семантичним і/або формальним конструкціям, що формують культурно-

мовний образ об’єкта” [21, с. 3]. Таким чином, стереотип у межах 

лінгвістичного підходу може належати двом різним аспектам мови – 

формальному й семантичному. У свою чергу, формальний аспект включає 

фразеологію, мовні кліше, принципи сполучуваності в межах мовних 

конструкцій тощо, а семантичний – смислові конотації мовних одиниць, 

супутні основному/первинному значенню [21, с. 3]. 

М. Шутова запропонувала лінгво- та етнокогнітивно орієнтоване 

визначення поняття стереотип: “Стереотип – це, по-перше, відносно стійке, 

узагальнене уявлення про світ або низка характеристик (зокрема і хибних), 

які, на думку більшості людей, властиві представникам свого власного 

культурного й мовного простору; по-друге, таке культурно-детерміноване 

уявлення про світ, яке формується у свідомості носіїв мови як ментальний 

образ і має вербальну оболонку, тобто це процес абстрактного уявлення про 

певну стереотипну ситуацію й результат комунікації (поведінки) відповідно 

до певних семіотичних моделей; по-третє, це родове поняття – інваріант, 
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який включає стандарт (немовний варіант) і норму, що існує на мовному 

рівні (мовний варіант); це уявлення одного етносу, однієї нації про культуру 

іншої нації в цілому: загальні поняття, норми мовної поведінки, категорії, 

розумові аналогії, упередження, моральні та етикетні норми, традиції, звичаї, 

обрядодії, діловий етикет тощо” [239, с. 23]. 

Дослідниця стверджує, що такий підхід до інтерпретації стереотипу 

“зумовив його вивчення в лінгвокультурології у ширшому розумінні як 

фрагменту чи образу картини світу, що існує у свідомості носіїв мови” [239, 

с. 9]. 

Відповідно до лінгвістичного спектру дослідження стереотипу 

Є. Бартмінський стверджує, що мовними показниками стереотипізації є 

повторюваність характеристики предмета в різних висловлюваннях, а також 

закріплення цієї характеристики в мові, насамперед, у значеннях слів. Про це 

свідчить аналіз словотворчих дериватів, метафор, фразеології, прислів’їв, а 

також правил побудови зв’язного тексту [17, с. 169]. Для більш повноцінного 

розуміння поняття стереотип вчений розглядає план змісту стереотипу, який 

містить такі компоненти: “засоби номінації предметів і внутрішня форма їх 

назв; переносні значення слів, які подаються у словниках; значення деяких 

дериватів, наприклад, деяких прикметників та дієприкметників; 

фразеологізми; прислів’я; семантичну структуру складних речень” [17, 

с. 170]. 

Поняття ґендерні стереотипи є важливим для цього дослідження, 

оскільки ґендерні стереотипи – це один з основних видів соціальних 

стереотипів, що стосуються взаємин двох груп – чоловіків і жінок. Слід 

зазначити, що історично нині усталені ґендерні стереотипи вироблялися на 

основі положення, при якому “статеві відмінності переважали індивідуальні, 

якісні відмінності в особистості чоловіка та жінки” [200, с. 6]. 

Ґендерні стереотипи “формуються у процесі суспільної комунікації, 

інтеріоризуються індивідом у процесі соціалізації та відіграють важливу роль 

у підтримці наявних ґендерних практик” [174, с. 5]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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О. Ткачик пропонує соціально орієнтоване визначення ґендерного 

стереотипу: “Це історично зумовлене типізоване в колективні свідомості 

певного лінгвокультурного соціуму уявлення про фізіологічні, емотивні, 

психологічні та соціокультурні атрибути, що властиві індивіду, якого соціум 

характеризує як чоловіка або жінку. Стереотипізація ґендерних особливостей 

є складовою явища категоризації дійсності у відповідно до глобальної 

когнітивної моделі, що спрямовує інтерпретаційні процеси в русло 

аксіологічних орієнтирів лінгвокультури” [200, с. 5]. 

В українському мовознавстві дослідження ґендерної ідентичності та 

соціалізації особистості, традиційних і модерних ґендерних ролей, норм 

поведінки, стереотипів, уявлень щодо маскулінності/фемінності 

представляють праці Т. Братусь [30], Н. Клименко [91], Т. Лук’янової [122], 

Е. Мінаєвої [135], К. Піщікової [153], О. Ткачик [200]. 

Сьогодні є підстави стверджувати, що інтернет-комунікація значною 

мірою впливає на формування ґендерних стереотипів, зокрема девіантних. В 

інтернеті відображені соціальні та, як їх різновид, ґендерні стереотипи, що 

постійно формують образи чоловіка й жінки в більшості користувачів [56, 

с. 357-358], маніпулятивний вплив, що активно здійснюється в соціальних 

мережах [282], може розмивати поняття чоловічого та жіночого.  

На Заході у 80-і роки минулого століття надзвичайну популярність 

набули ідеї, сформульовані D. Haraway у відомому “Маніфесті кіборгів”. У 

ньому йшлося про майбутнє зникнення ґендерних відмінностей, до яких із 

неминучістю призведе опосередковане комп’ютером спілкування [282]. 

Цю ж саму ідею позиціонувала K. Hall. У статті “Кіберфемінізм” [279] 

дослідниця проаналізувала різні ґендерно орієнтовані дискурсивні практики 

в англійськомовному інтернеті та прийшла до висновку, що віртуальне 

середовище не тільки не призвело до зникнення ґендеру, але й зумовило 

виникнення більш жорсткого, ніж у реальній дійсності, розподіл 

віртуального співтовариства на основі ґендерних ознак. Феміністки ще більш 

радикалізували свою позицію замість прагнення до нейтралізації ґендеру. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Підтвердженням цього твердження є виникнення в інтернеті ґендерного 

расизму у форумах “For women only” [279, с. 147]. 

K. Hall значила два основних напрями в ґендерній проблематиці 

інтернету: ліберальний та радикальний кіберфемінізм. Радикальний напрям 

кіберфемінізму зосереджується на дослідженнях жіночої суб’єктивності та 

репрезентації в інтернеті. Методологією цього напряму слугує феміністська 

критика та теорія реконструкції: ідеї французького психоаналітичного та 

постмодерністського фемінізму розвиваються на матеріалі кібертехнологій і 

жіночих репрезентацій в інтернеті. Ліберальний фемінізм поєднує 

дискурсивні практики тих комуникантів, для яких ґендер не є ревалентним 

для їх самоідентифікації та які визначають себе в мережі як “humanist, not 

feminist, queer, not lesbian” і прагнуть до віртуального звільнення від 

фізичних ґендерних ознак. Представниці цього напряму діють для 

встановлення інтер- і транснаціональних контактів між жіночими та 

феміністськими групами різних країн і континентів завдяки інтернету, 

виступають ініціаторами проектів, спрямованих на підвищення рівня освіти, 

свободи, солідарності жінок, покращання їх взаєморозуміння, боротьби із 

сексизмом, порнографією та насильством у мережі. Сюди також можна 

віднести учасників так званого “cross-expressing”, які використовують 

анонімну природу комп’ютерних технологій для того, щоб перевтілитися в 

роль іншої персони та “примірити на себе” інші ролі – аж до зміни статі, 

сексуальної орієнтації, сексуальної поведінки, звичок [279, с.152-156]. 

K. Hall також стверджує, що фізична анонімність стала причиною 

посилення ґендерної ворожості у мережі, прогнози про нейтралізацію 

ґендеру в умовах віртуального простору не виправдалися, навпаки, 

електронні засоби комунікації лише ускладнили процес ґендерної 

диференціації. До ознак, характерних для чоловічого інтернет-дискурсу, 

відносять прагнення домінувати в інтеракції (ігнорування тем, що 

пропонують жінки, або відповідей жінок як іррелевантних), також чоловіки 

часто вдаються до сексуальних домагань, що виявляються як у особистому 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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листуванні, так і у форумах та в онлайн спілкуванні, що, в свою чергу, 

викликає різку реакцію з боку жінок. Повна безкарність, як наслідок 

анонімності, призвела до активізації мережевої ворожості. У відповідь на 

зростання агресивності чоловічого дискурсу жінки створили свої власні 

форми та чати. Як суттєві відмінності цих просторів визначено такі 

показники: суворі вимоги фемінно-ґендерного етикету, а також заяви про 

повну нетолерантність щодо чоловіків. Це ще більше посилює ґендерну 

ворожість у інтернет-просторі та призводить до протестів з боку чоловіків 

[279, с. 166-167].  

Дослідження в цьому напрямку ведуться і в російськомовному 

інтернеті. І. Чикалова зазначає, що інтернет культивує ідеологему про “жінку 

як берегиню домашнього вогнища”, інституалізує ідею про “репродуктивний 

інстинкт” жінки через експлуатацію політично ангажованих міфів про 

материнство як основи соціального статусу жінки. Інтернет транслює 

уявлення про творчу обмеженість жінок, їхню професійну неспроможність та 

побоювання успіху, так само як і про те, що жінки далекі від інформаційних 

технологій [233, с. 194-202]. 

Є підстави казати, що кіберфемінізм з’явився як виклик соціальним 

міфам про притаманну жінкам технофобію та технологічну 

некомпетентність, його завдання – довести необґрунтованість дихотомій 

“жінка – комп’ютери”, “жінка – високі технології” [133, с. 181]. 

Коректуванню і зміні ґендерних стереотипів сприяє поява таких понять, як 

віртуальний ґендер, кіберіндентичність, кібернасилля. На думку 

І. Чикалової, “кіберфемінізм створює нові жіночі іміджі, мову та віртуальні 

суб’єктивності, стирає межі жіночості та мужності, вводить у культурний 

дискурс нові образи кіборгів і кіборг-герлз, стверджуючи цим самим нові 

перспективи для розвитку жіночої індивідуальності та роблячи її менш 

фіксованою. Крім того, він укорінює у свідомості ідею простору (нехай 

тільки кіберпростору), вільного від віку, ґендеру, раси, фізичного стану та 

майнового статусу” [233, с. 196]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Отже, мова є не лише засобом об’єктивізації стереотипів, але й 

інструментом, що відновлює стереотипи. В інтернет-комунікації, з одного 

боку, відбувається позиціювання стереотипів та цінностей, які характерні 

патріархальній свідомості, з іншого – деконстрування традиційних ґендерних 

стереотипів. Саме тому особливої актуальності набуває дослідження 

концепту ЖІНКА в мережевій комунікації, що позиціонує загальносвітові та 

національні цінності носіїв лінгвокультур, що досліджуються. 

 

1.4 Інтернет-комунікація як новий мовленнєвий простір 

 

1.4.1 Інтернет -комунікац ія :  когнітивно -прагматичні  

ознаки.  Із виникненням інтернету розуміння поняття комунікація 

змінилося, воно набуло соціокультурного змісту. Інформаційне суспільство, 

що формується, вирізняється не тільки і не стільки можливостями, які 

поширюються,зокрема накопичення та перероблення інформації, скільки 

новими формами комунікації та їх перебігом в особливому соціальному 

просторі [56, с. 14]. 

Поява нового виду комунікації дає підстави стверджувати про 

формування особливого комунікативного простору, якому властиві певні 

“специфічні та недоступні в актуальній реальності умови спілкування” [14, 

с. 18]. Цей простір – “не що інше, як реальне людське мислення, що 

втілюється у вигляді тексту в його новому образі, яке поєднує в собі не 

тільки словесне висловлювання, але й колір, звук, графіку та анімацію” [201, 

с. 42-43].  

Переважна більшість дослідників інтернет-комунікації (О. Горошко, 

Л. Компанцева, Н. Мечковська, І. Розіна, М. Сидорова, О. Сотнікова, 

І. Пожидаєва, Л. Щипіцина, L. Adrianson, S. Barnes, J. O’Brien, L. Cherny, 

D. Crystal, A. Colley, K. Crowston, B. Danet, K. Hillis, S. Herring, E. Kammerer, 

C. Marshall, M. Rodino, V. Savicki, J. Suler, R. Thomson тощо) наголошує на 

створенні, існуванні та постійному вдосконаленні мови інтернету як 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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унікального явища. Адже, “стимулюючи візуальні контакти, ресурси мови в 

інтернеті набувають особливої значущості” [5], інтернет створює особливе 

комунікативне середовище – місце реалізації мови, якому не було аналогів у 

минулому [56, с. 5].  

Аналіз праць з інтернет-комунікації (А. Атабекова, Н. Асмус, 

М. Бергельсон, І. Вакулик, А. Войскунський, О. Горошко, А. Жичкіна, 

Е. Зайцев, О. Косович, Г. Лук’янець, О. Малая, Є. Мовчун, К. Сіріньок-

Долгарьова, Н. Фурманкевич , S. Barnes, D. Brenda, K. Crowston, S. Katzman, 

J. Kim, A. Newlands, N. Sussman, J. Trias, Sh. Turkle, D. Witmer тощо) 

свідчить, що лінгвістичних параметрів цього явища нараховується більше 

п’ятидесяти. Для цього дослідження актуальними є такі характеристи 

інтернет-комунікації: 

  інтернет-комунікація будується на принципах актуальності, 

відкритості, інтерактивності, автономності, інтертекстуальності [99, с. 13-14], 

що дає можливості для конструювання і трансляції ґендеру шляхом вибору 

чоловіками та жінками цілей, установок, стратегій і тактик особистості в 

інтернет-комунікації та їх впливу на словотворчі, лексико-семантичні, 

граматичні складники мови мережі; 

  в інтернет-комунікації вибудувалася нова форма мови – писемно-

усна [99, с. 13-14]. Аналіз мовних аспектів інтернет-комунікації дав змогу 

дослідникам (М. Бергельсон, Ю. Карасик, Д. Валіахметова, Л. Іванов, 

О. Леонтович, І. Пожидаєва) дійти висновку, що усна мова суттєво впливає 

на писемну форму комунікації та позбавляє її багатьох, досі невід’ємних, рис. 

Відзначається поява таких характерних особливостей: відсутність труднощів 

зворотного зв’язку (адресант та адресат постійно міняються ролями), 

відсутність перерваності моделі комунікації (учасники спілкування, особливо 

в синхронних жанрах, взаємодіють протягом одного й того ж моменту часу), 

порушення закінченості форми окремого мовленнєвого акту (спонтанність 

мови є причиною неповноти, незв’язністю висловлень), перевага елементу 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9D$
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неофіційності, що зумовлено ілокутивними настановами користувачів мережі 

на “живе”, неформальне спілкування.  

Поява нових мовних засобів комунікації та трансформація старих 

спричинили відродження епістолярного жанру у вигляді електронного 

листування, яке має свою мовну специфіку: сленг, який створений 

користувачами інтернету, переходить у загальнокористувальну лексику; 

ігрові умови віртуального простору сприяють наближенню комунікації до 

гри, що на рівні мови виявляється в тяжінні до манери усного розмовного 

мовлення. І. Пожидаєва зазначає, що “інтернет-середовище продукує зміни 

системи дискурсивного обмеження, розширюючи, а часом зміюючи 

параметри дискурсу” [158; с. 72]. Але негативна сторона зміни специфіки 

стилю спілкування (знижена загальна грамотність, тенденція до 

демократичності та спрощення комунікацій, розкріпачення особистості та 

ліквідація психологічних бар’єрів) приводить до занижених вимог до 

етикету, невміння відрізняти жанрову та стилістичну доречність мовних 

засобів [39; 118]. Синтаксична організація інтернет-комунікації тяжіє до 

використання таких засобів: повтори; часткове використання прийомів 

зворотного цитування, питальних та окличних речень; інтенсивне 

застосування паралінгвістичних засобів для вираження й описання емоційної 

складової мовлення. Ці засоби виконують “компенсаторні функції – 

нівелюють певним чином дистантність електронного спілкування та 

відсутність візуального контакту, а також надають йому за допомогою 

засобів, що є у наявності, виразності, емоційності й насиченості, яких воно 

позбавлено завдяки його опосередкуванню електронним каналом зв’язку” 

[147, с. 93].  

Дослідження мовних аспектів інтернет-комунікації свідчить про 

ґендерну спрямованість мережевого словотворення: “Ґендерна семантика в 

інтернеті долає словотворчу індиферентність, розхитує кодифікаційні норми; 

ґендерні словотворчі лакуни заповнюються новими номінаціями, що містять 

інформацію про статеву ідентифікацію особистості” [97, с. 12]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Таким чином, інтернет-комунікація надає можливості для 

конструювання та маніфестації ґендеру шляхом мовної й загалом 

комунікативної поведінки. Чоловіки та жінки обирають ґендерно специфічні 

одиниці лексикону, синтаксичні конструкції, типові стратегії й тактики, 

способи досягнення успіху в комунікації тощо; 

  інтернет-комунікація відбувається в новому інформаційному 

середовищі, що відрізняється різноманіттям суб’єктів мовлення, різних 

жанрів, стилів, типів та видів мовлення [34; 99, с. 13-14]. Жанри інтернет-

комунікації відрізняються від відомих жанрів природної мови (за метою, 

структурою, проявом автора та адресата тощо). Оскільки мова – це “система, 

яка перебуває в постійному й безперервному становленні” [78], “бурхливий 

розвиток інтернет-комунікації призвів до модифікації низки мовних жанрів, 

що свідчить про зміну прагматичних настанов та цілей учасників цього виду 

комунікації, актуалізації феномену мовної особистості, яка через систему 

мовного жанру презентує себе у віртуальному дискурсі” [97, с. 174]. Це 

забеспечує можливості для конструювання і трансляції ґендеру в різних 

мережевих жанрах засобами різних семіотичних систем; 

  поява кроскультурної взаємодії, яка коригує цiннісні орiєнтири, 

моделі поведінки і способи життя, як результат, “суб’єкт інтернет-

комунікації виконує чимало ролей, одночасно опиняється в різноманітті 

реальностей. Комунікація набуває трансформаційного, кроскультурного 

характеру” [99, с. 13-14].  

Розглядаючи трансформаційний і кроскультурний характер інтернет-

комунікації, слід враховувати, що інформаційні та комунікативні технології 

активізують прагнення жінок до розвитку соціальної, політичної, 

економічної самостійності і цим сприяють ґендерній рівноправності. 

Інтернет-комунікація транслює соціально й культурно зумовлені ґендерні 

ролі і взаємини, дає можливість апробації ґендерно зумовлених ролей, 

стартегій і тактик; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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  прагматична організація інтернет-комунікації передбачає 

використання гіперодиниць (гіпертекст, віртуальний дискурс, жанровий 

формат) [99, с. 13-14]. Традиційний писемний текст, потрапляючи в 

мережевий простір, змінюється – набуває гіпертекстової форми. 

“Невід’ємною частиною текстів такого роду стають так звані гіперпосилання, 

що забезпечують миттєвий зв’язок між асоціативно залежними один від 

одного різними документами (текстами, їх групами або частинами), які 

перебувають у різних місцях (сайтах) мережі. Таким чином, формується 

такий собі гіпертекст, що об’єднує мільйони документів, які містяться в 

електронних мережах” [88].  

Гіпертекст розпочинає функціонувати подібно до соціальних об’єктів. 

Він належить і світу людей, і світу знаків. С. Орехов зазначає: “Як реальність 

він включає певні інститути (наприклад, автора або авторів у 

гіпертекстовому романі, засоби збереження, оформлення, градації, передачі 

текстів), які дають змогу, якщо не регулювати, то змінювати спрямованість 

руху як по гіпертексту, так і самого гіпертексту” [145, с. 44]. 

Інтернет-комунікація сприяє для маніфестації ґендеру через 

“презентацію особистісного начала в гіпертексті, оскільки самопрезентація, 

самопредставленість і самопізнання – найважливіші мотиви перебування 

особистості в мережі” [97, с. 12]. Конструювання і трансляція ґендеру також 

відбуваються шляхом експлуатації ґендерних стереотипів та відповідних 

типів віртуальних мовних особистостей для впливу на адресата. 

Отже, в мережі спостерігається створення, існування та постійне 

вдосконалення мови як унікального явища, що різкриває великі можливості 

для конструювання і трансляції ґендеру шляхом мовної й загалом 

комунікативної поведінки, коли чоловіки та жінки обирають ґендерно 

специфічні одиниці лексикону, синтаксичні конструкції, типові стратегії й 

тактики тощо. У мережі актуалізується прагнення жінок до розвитку 

соціальної, політичної, економічної самостійності, що сприяє ґендерній 

рівноправності.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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1.4.2 Лінгвоґендерологічн і  особливості орган ізаці ї  

інтернет -комунікаці ї.  Ґендерні аспекти інтернет-комунікації є 

надзвичайно актуальною науковою проблемою, без розв’язання якої 

“неможливе виявлення глибинних впливів на загальний перебіг сучасних 

цивілізаційних трансформацій, суттєвого розширювання можливостей 

розуміння й прогнозування соціальних наслідків розвитку та поширення 

інтернет-комунікацій в українському сьогоденні” [57, с. 3]. 

Л. Компанцева зазначає, що “ґендерний параметр інтернет-комунікації 

вчені досліджують із різних дисциплінарних позицій і теоретичних парадигм, 

зокрема вивчають: ґендерні ресурси інтернету; віртуальні типажі й 

стереотипи; особливості у виборі й пошуку інформації в інтернеті; мовні 

способи конструювання й трансформації віртуальної ідентичності [99, 

с. 170]. Вчена пропонує лінгвоґендерологічні дослідження інтернет-

комунікації розподілити за такими напрямами [99, с. 171]:  

  асоціативний тезаурус чоловіків і жінок в інтернет-комунікації, 

психологічні установки й переваги (Ю. Алешина, О. Бєлінська, А. Волович, 

О. Войскунський, Н. Чеботарьова, S. Turkle). Найбільш дослідженим у цій 

галузі стало англійськомовне електронне спілкування в його всіляких 

різновидах (K. Blum, D. Brenda, J. O’Brien, D. Cameron, A. Colley&Z. Todd, 

M. Corney, S. Herring, S. Horn, D. Kulick, H. Rheingold, M. Rodino, P. Rosetti, 

N. Palomares, V. Savicki, J. Trias). 

І. Якоба у своїх роботах довела, що мовні засоби фестивалізації (зміни 

ідентичності) інтернет-комунікації виявляються на всіх мовних рівнях у 

семантиці, прагматиці, синтаксисі, морфології, пунктуації, фонетиці, графіці 

та орфографії, у текстових характеристиках тощо [244; 245]. У цьому 

напрямку працює Т. Захарова [74], М. Школова [238]. 

У відчизняному мовознавстві дослідження лінгвоґендерологічних 

особливостей інтернет-комунікації проводила О. Христенко [227], яка 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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проаналізувала ґендерні особливості німецького молодіжного сленгу на 

матеріалах інтернет-формумів і чатів; 

  ДА поведінки чоловіків і жінок у мережі (А. Жичкіна, І. Романов, 

І. Остапенко). Ґрунтуючись на теоретичному аналізі та емпіричному вивченні 

ролі структури і змісту ідентичності в регуляції поведінки в інтернеті, 

специфіці впливу інтернет-середовища на чоловіків та жінок, І. Романов 

[171] довів, що перебування в “інформаційних” і “віртуальних” спільнотах 

має в більшості випадків суперечливі тенденції для чоловіків та жінок. 

І. Остапенко [147] здійснила аналіз нормативного характеру ґендерної 

ідентичності (норм і стереотипів), що виражають ґендерну нерівність 

чоловіків та жінок; 

  комунікативно-прагматичні основи моделювання віртуальної мовної 

особистості як бажаної ґендерної моделі мовленнєвої поведінки 

(Л. Діасамідзе, Г. Напреєнко). Л. Діасамідзе [63] виявила особистісні й 

ситуативні параметри комунікації в інтернет-середовищі в їх ґендерному 

аспекті і провела зіставлення маніфестацій даних параметрів в англійській і 

російській мовах. Г. Напреєнко [139] на матеріалі російськомовних інтернет-

щоденників розробила спеціально орієнтований метод ідентифікаційного 

моделювання мовної особистості через систему слів, пов’язаних із 

синонімічними відношеннями; 

Аналіз сучасних наукових робіт з означеної тематики засвідчує, що на 

даному етапі ґендерні параметри інтернет-комунікації мають такі основні 

риси: 

  комунікація в інтернеті здебільшого відбувається опосередковано без 

візуального контакту. “Відсутність чіткої ґендерної позиції часто є причиною 

провалу або неуспіху комунікації, тому що існують певні норми спілкування 

між чоловіком та жінкою – те, що допустимо стосовно співрозмовника своєї 

статі, може стати неприйнятним для людини протилежної статі та навпаки” 

[246, с. 305]; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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  у країнах, що розвиваються, не лише спостерігається поглиблення 

ґендерної нерівності в соціальному просторі інтернету, а також існують 

значні відмінності між прошарками населення з допуску до інформаційних 

ресурсів та технологій. Це явище отримало в західній соціальній науці 

спеціальний термін ґендерний розрив у цифрових технологіях (англ. Gender 

Digital Gap), який означає переважне домінування чоловіків у дискусійних 

групах, що формуються під час комп’ютерного зв’язку, в певній 

напористості у стилі спілкування, в орієнтованості програмного обладнання 

на чоловічі образи тощо [53, с. 220-221]; 

  залежність ступеня вияву ґендерних відмінностей від самої мови 

(“ступінь андроцентризму” за формулюванням А. Кириліної [90]). У різних 

мовах ступінь андроцентризму є різним і залежить від набору мовних 

засобів, звичайних та прийнятих у конкретній культурі. Мовна поведінка 

жінки, як зауважує K. Borgmann, має такі особливості: жінки формулюють 

свої думки обережно, замість конкретних фактів та аргументів 

використовують непрямі вказівки, ставять багато питань, у тому числі 

риторичних, уточнювальних, жіночий стиль говоріння різниться відсутністю 

почуття гумору та гіперкоректністю, а також пасивністю і вербальною 

неагресивністю [254]. О. Горошко зазначає, що у спілкуванні в інтернеті 

жінки займають погоджувальну та підпорядковану роль. Чоловіки домінують 

у цьому спілкуванні й частіше є ініціаторами нових тем для обговорення. 

При цьому, як у і звичайному спілкуванні, жіноча мовна поведінка більш 

емоційна, тільки для вираження емоцій у віртуальному просторі 

використовуються інші засоби: емограми, акроніми, інфлікетиви, 

ономатопоетизми, гра зі світлом, розміром та кількістю літерів і знаків 

пунктуації [53]; 

  вплив ґендерних стереотипів, які пов’язані з особистісними й 

соціальними нормами та виражають ґендерну нерівність чоловіків і жінок; 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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  навмисна “зміна статі” при комп’ютерному спілкуванні (наприклад, у 

чатах), що отримала назви в зарубіжних дослідженнях gender 

switching/gender swapping/cross-dressing, а у вітчизняних – ігри з 

ідентичністю, карнавалізація. M. Beißwenger зазначає, що специфічна 

привабливість мережі полягає саме в можливості експериментування з 

власною ідентичністю [252, с. 19]. У результаті анонімності та невидимості, 

що є наслідком відсутності візуального ряду в мережевих комунікаціях, 

“людина зазвичай створює собі віртуальний образ відповідно до своїх бажань 

та можливостей [141]. Популяризацію в інтернет-комунікації ігор з 

ідентичністю відзначають також О. Митіна та О. Войскунський, які 

підкреслюють, що цей феномен може бути “зумовлений виявами або 

негативної ідентичності, або рольовими експериментами з відходом від 

реального “Я” до більш динамічного й ідеального. За їх словами, “в інтернет-

просторі здійснюється нібито постійне програвання соціальних ролей, котрі в 

реальному житті за певних причин не набувають бажаного розвитку” [134, 

с. 56]. 

Саме в інтернеті деякі ґендерні особливості комунікації можуть 

виявлятися інакше або ж нейтралізуватися, або виникають нові форми, що не 

фіксуються у звичайному спілкуванні. Однак “усі ці особливості мають 

вірогідний, а не інвентарний характер, і за певних умовах вони можуть зовсім 

зникати чи видозмінюватися, що дає підстави визначати ґендер як 

нестабільний параметр” [245, с. 367]. 

Ґендер стає не стільки таким, що конструюється, скільки таким, який 

розігрується та відтворюється, й саме це сприяє поширенню явища 

мультиґендерної позиції, коли людина може репрезентувати себе в інтернет-

комунікації почергово як носія будь-якого ґендерного типу, маскулінного, 

фемінінного або андрогенного. У працях Sh. Turkle віртуальний простір 

позначається як “identity workshop”. Це означає майстерню, де можна по-

новому поглянути на традиційне розуміння ідентичності як позитивного 

явища [342; 343]; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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  когнітивно-прагматичні установки жінок мають сильний 

компенсаційний комунікативний компонент [10]. Жінки частіше, ніж 

чоловіки, відзначають мотив інтелектуальної і творчої самореалізації, мотив 

подолання комунікативного дефіциту. Для жінок в інтернеті цікаві 

імпровізація та гра, отримання нових знань і особистісне зростання; 

  жінки та чоловіки відпрацьовують в інтернеті моделі поведінки, які 

їм непритаманні, але бажані в реальному житті. Л. Компанцева зазначає, що 

причинами, які слугують основою формування нового інтернет-образу та 

інтернет-поведінки, є невпевненість у собі, незадоволеність собою, занижена 

самооцінка, бажання вирватися з екзистенціального та соціального вакууму 

[99, с. 190]; 

  на відміну від звичайного середовища на прояв ґендерного параметра 

в інтернет-комунікації впливає формат (жанр) спілкування (електронна 

пошта, чат, конференція тощо), режими оффлайн або онлайн, спрямованість 

та інше.  

Отже, лінгвоґендерологічні особливості інтернет-комунікації 

зумовлюють не лише її оформлення за всіма рівнями (граматичний, 

дискурсивний, концептуальний тощо), але й забезпечують реалізацію 

ціннісних систем і картин світу, носіїв мов, що досліджуються.  

 

1.5 Індикатори поточного стану як феномен соціальних мереж 

 

Одним із найбільш важливих комунікативних засобів інформаційно-

комунікативної культури, що забезпечують здійснення різноманітних 

реальних і віртуальних соціальних практик, є соціальні мережі. 

На сучасному етапі соціальна мережа розглядається як інтерактивний 

багатокористувацький веб-сервіс (електронна пошта, сайти знайомств, 

мережеві ігри, блоги, форуми, чати, іміджборди; ресурси, що забезпечують 

спілкування користувачів через мережу в режимі реального часу (Skype, ICQ, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Jabber); ресурси, призначені для розміщення, зберігання, обміну та перегляду 

створених користувачами фото- й відеоматеріалів (YouTube, Flickr). 

Соціальні мережі служать для побудови та організації соціальних зв’язків і 

взаємин у віртуальному просторі. За своєю суттю соціальні мережі 

становлять собою віртуальне соціальне середовище, яке дає змогу 

здійснювати міжособистісну і групову комунікацію [24, с. 279].  

На думку С. Гримова, соціальні мережі – “вагомий соціокультурний 

феномен, що визначає значний потенціал різноманітних видів і форм 

інформаційно-комунікативної діяльності у просторі інформаційно-

комунікативної культури й репрезентує новітні структурно-онтологічні 

основи особистості в сучасному світі” [60, с. 47-48]. 

Соціальні мережі дають унікальну можливість скласти узагальнений 

портрет користувачки і визначити сутність концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації. Показовим матеріалом вважаємо дискурс статусів – коротких 

публічних повідомлень у соціальній мережі. Спочатку статуси з’явилися в 

чат-програмах, зокрема в ICQ, і позначалися картинками, які мали значення 

“Зайнятий”, “У мережі”, “Вільний для розмови” тощо. Короткі повідомлення 

(фрази, цитати, афоризми), які відображали емоційний стан людини, 

характеризували її життєву позицію або професійну діяльність, та які можна 

було додати у профіль, мали назву “індикатор настрою” або “індикатор 

поточного стану”. Сьогодні ці два поняття використовуються як синоніми зі 

значенням “короткі заголовки”, що виконують функцію на позначення 

важливої для користувача інформації, та можуть бути розглянуті і 

прокоментовані як будь-яким відвідувачем мережі (відкриті комунікації), так 

і представниками обмеженого кола, визначеного автором ІПС (закриті 

комунікації). 

Аналіз праць, присвячених комунікативим особливостям соціальних 

мереж (С. Грімов, Ю. Шічаніна, М. Лаппо, Е. Малов, N. Baron, D. Boyd, 

N. Ellison, C. Pérez-Sabater, S. Yates, C. Werry), дав змогу визначити основні 

характеристики ІПС соціальних мереж: 

mailto:cperezs@idm.upv.es
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   ІПС є засобом динамічної самопрезентації особистості як практики 

перманентної самозміни. Інформація, яка надана в статусах, відображає 

психоемоційний стан користувача соціальної мережі, тому визначення 

“статус” часто замінюється на “індикатор поточного стану”; 

  ІПС – лаконічні тексти, афористичність яких є ознакою 

комунікативної культури, тому автори намагаються творчо підходити до 

їхнього створення; 

  ІПС дають можливість задля дискурсивного самоконструювання 

автором власної віртуальної особистості; 

  особистість у дискурсі ІПС відтворює бажаний імідж і стиль 

комунікативної поведінки; 

  дискурс ІПС є діалогічним, оскільки орієнтований на спільну 

комунікативну діяльність з іншими відвідувачами соціальної мережі; 

  задля створення ІПС можуть використовуватися лінгвосугестивні 

засоби, оскільки повідомляючи про себе, користувач прагне до максимально 

успішного маніпулювання враженнями;  

  однією з ілокутивних установок авторів ІПС є формування або 

перетворення інформаційно-комунікативного середовища – як особистісного, 

так і соціального (наприклад, створення закритих груп або спільнот); 

  у дискурсі ІПС розмиваються межі публічного і приватного. Цінності 

й норми культури соціальної мережі можуть доповнюватися або змінюватися 

у процесі комунікації її відвідувачів. Ілокутивними установками авторів ІПС 

є як інформування інших про себе, так і спонтанна відвертість, яка в певних 

випадках можлива зі сторонньою людиною при разовому контакті. Саме з 

цих причин модератори переважної більшості соціальних мереж закликають 

відвідувачів до надання справжніх особистісних даних, як результат – 

анонімність стала сприйматися як ознака нечистої совісті;  
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  комунікативна стратегія відкритості є підґрунтям подальшої 

комунікації авторів ІПС, оскільки інформація ІПС призначена для широкого 

кола користувачів соціальних мереж;  

  ІПС тяжіють до різноаспектних підходів в оцінюванні явищ і 

“відображають практично все, що оточує людину в реальному житті” [56, 

с. 150]; 

 ІПС виконують низку комунікативних функцій в організації 

дискурсів соціальних мереж, а саме: 

 соціокультурної інтеграції особистості в соціальну мережу;  

 соціалізації; ІПС позиціонують норми й цінності, важливі для 

особистості як когнітивне підгрунтя її наступних комунікацій;  

 пошуку, розвитку і підтримки соціальних контактів; 

 рефлексії; необхідність підтримування соціальних взаємин у 

мережі зумовлює автодіалогічність і рефлексивність особистості. 

Рефлексивність визначає попередній відбір мовних засобів в комунікації (як 

міжособистісної, так і в публічних записах – наприклад, мікроблозі) і сприяє 

творчому розвитку особистості [60, с. 64-66];  

 психотерапевтичної; цю функцію виконують, як правило, ІПС, 

які мають мотивуючий характер. У комунікативно комфортних спільнотах 

індивід може отримати відчуття власної значущості завдяки обміну досвідом 

і життєстверджуючому характеру публікованих матеріалів;  

 розваги; цю функцію виконують ІПС, які побудовані на 

інтелектуальній та мовній грі;  

 самоконструювання; ІПС презентують цілісний комплекс 

статичних і діяльнісно-поведінкових (динамічних) характеристик та 

властивостей, які репрезентують індивіда в комунікативних практиках 

соціальної мережі. Детермінантами самоконструювання виступають: 

ціннісно-цільові інтенції особистості, інформаційно-комунікативна культура 

як сукупність трансльованих культурних патернів і зразків, а також творчий 
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потенціал особистості, який “пов’язує” особистісні інтенції й механізми 

середовища на рівні безпосередньої реалізації соціокультурних практик [60, 

с. 64-74]; 

  самоідентифікування; ця функція реалізується під час 

процесу усвідомлення й маркування належності суб’єкта до певної 

соціальної групи/категорії/класу. Різновидом цього процесу є рефлексивне 

самоідентифікування – опис власної ідентичності, номінативна стратегія 

зарахування себе до певної соціальної групи/категорії/класу [115, с. 74];  

  самопрезентації, тобто “управління враженням адресата про 

адресанта, формування думки про себе за допомогою вербальних і 

паравербальних засобів. Найчастіше мова йдеться про позитивну 

самопрезентацію, проте не виключена й мета створення несприятливої думки 

про адресанта, якщо, скажімо, йому необхідно ухилитися від будь-якої 

діяльності, яку нав’язує адресат” [115, с. 74].  

Отже, дискурс ІПС відображає соціокультурні цінності користувача, 

його ілокутивні установки, певні аспекти картини світу. У сукупності з 

коментарями учасників мережевих комунікацій ІПС надають 

репрезентативний матеріал для аналізу значущих національних та 

загальнокультурних концептів.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Традиційні напрями лінгвоґендерологічних досліджень 

(соціолінгвістичний, психолінгвістичний, когнітивний) останніми роками 

було доповнено дискурсивним, який, зокрема, спрямований на вивчення 

дискурсивних практик позиціювання особистості через категорію ґендеру в 

інтернеті.  

Дана праця спрямована на лінгвокультурне визначення, аналіз та опис 

спільних і відмінних ознак концепту. З огляду на це концепт ЖІНКА 

розглядається як культурологічний і відноситься до абстракцій середнього 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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рівня соціологічної групи, і визначаючи його як непараметричний, 

регулятивний та універсальний.  

Інтернет-комунікація формує простір для дискурсивних експериментів 

із власною ідентичністю: відвідувачі отримують можливість анонімного 

програвання соціальних ролей у віртуальній реальності, керигування 

поведінки у справжньому житті, відпрацювання ґендерних норм спілкування. 

Крім того, в інтернеті відбувається часткове переформатування 

загальнокультурних та національних концептів, що зумовлено глобальністю, 

гіпердискурсивністю і транснаціональністю мережевих комунікацій. Концепт 

ЖІНКА набуває дещо нових ознак порівняно з його презентацією в 

дискурсах реального світу. Можна спрогнозувати як його певні модифікації, 

так і наступний вплив на національну концептуальну парадигму ЧОЛОВІК – 

ЖІНКА.  

Ключовими поняттями для цього дослідження є ґендерні стереотипи 

та індикатори поточного стану (статуси). В інтернет-комунікації ґендерні 

стереотипи формуються в умовах певного когнітивного дисонансу: з одного 

боку, позиціюються традиційні національні стереотипи (андроцентричність, 

патріархальність, залежність жінки від чоловіка тощо), з іншого – ґендерні 

стереотипи деконструюються, оскільки анонімність і віртуальність дають 

змогу для вибору граматичних, комунікативних, прагматичних засобів 

трансляції ґендеру. Інформаційно-комунікативні технології реалізують 

можливості для жінок і чоловіків на однакових правах брати участь у 

комунікаціях різного плану (від міжособистісних до загальнодержавних), 

вибудовувати бажану комунікативну поведінку. У мережі прагнення жінок 

до розвитку соціальної, політичної, економічної самостійності набуває 

дискурсивного підтвердження. Конструювання і трансляція ґендеру 

відбуваються шляхом експлуатації ґендерних стереотипів та відповідних 

типів віртуальних мовних особистостей для впливу на адресата. 

Під ІПС розуміємо короткі публічні повідомлення в соціальній мережі, 

що виконують функцію “коротких заголовків” на позначення важливої для 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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користувача інформації та можуть бути розглянуті і прокоментовані як будь-

яким відвідувачем мережі (відкриті комунікації), так і представниками 

обмеженого кола, визначеного автором ІПС (закриті комунікації). 

Афористичність, діалогічність, сугестивність, відкритість, 

багатофункціональність роблять дискурс ІПС відкритим для 

самоконструювання, самопрезентації, самопозиціювання, соціокультурної 

інтеграції, рефлексії особистості. Саме з цих причин дискурс ІПС є 

репрезентативним матеріалом для аналізу значущих національних та 

загальнокультурних концептів.  

Основні положення розділу відображено у відповідних публікаціях 

авторки: [208; 210; 211; 212; 217; 296; 298]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА 

В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

 

2.1 Метод концептуального аналізу у вивченні констант мережі 

 

2.1.1 Принципи,  мета  й  завдання концептуально го анал ізу.  

Методики КА широко представлені в сучасній лінгвістиці, деякі з них, 

зокрема методики Є. Бартмінського, А. Вежбицької, Т. Вільчинської, 

C. Жаботинської, В. Карасика, О. Селіванової, Н. Слухай, Ю. Степанова, 

Т. Радзієвської, В. Телії, В. Маслової тощо, увійшли до класичного 

методологічного апарату загального мовознавства, що дає змогу визначити 

загальні принципи дослідження концептів: 1) композиційність: необхідно 

враховувати і співвідносити під час аналізу всі значеннєві елементи у складі 

певної концептуальної одиниці [2; 26; 91; 162; 191; 202]; 2) спрямованість 

КА від одиниці смислу до мовних форм її вираження, на відміну від 

семантичного аналізу, який передбачає рух від одиниці мовної форми до 

семантичного змісту. Значення одиниць аналізу зумовлюється 

лінгвокультурною та лінгвонаціональною специфікою, а тому результати 

дослідження одного й того самого концепту можуть відрізняться для різних 

лінгвокультур [110, 142; 170; 197]; 3) високий ступінь абстракції понятійних 

одиниць, що використовуються в КА, у порівнянні з тими, що фігурують у 

семантичному аналізі [26; 202]; 4) соціокультурна зумовленість результатів 

КА, його результати можуть відрізняться у різних часових та соціально 

просторових вимірах [36; 142; 170; 192]; аранжування компонентів, які були 

виокремлені під час аналізу у складі певної концептуальної структури [26; 

68; 91; 162]. 

На думку О. Селіванової, метою КА є “реконструкція когнітивних 

механізмів індивідуальної чи колективної свідомості, які опосередковують 

формування й упорядкування знань про об’єкти дійсності та результати 
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внутрішнього рефлексивного досвіду” [178, с. 7]. Вчена вважає, що 

ідеальною моделлю реалізації КА постає ментально-психонетичний 

комплекс, що ґрунтується на синергетичній суперсистемі свідомості, на 

конекційній та енграмній природі пам’яті, квантово-хвильовій здатності 

кодування й перекодування інформації людським мозком [179, с. 197]. 

Л. Мунтян стверджує, що КА спрямований на “встановлення 

закономірностей внутрішньої організації концепту, виявлення його елементів 

і встановлення зв’язків між ними” [137, с. 104]. Кінцевою метою КА 

вважається побудова “концептуальної моделі того інформаційного 

фрагмента, який фіксується знаком. Для цього елементи значення мають бути 

особливим чином угруповані, впорядковані та взаємопов’язані. З цією метою 

використовуються концептуальні структури: пропозиції, фрейми, сітки, 

прототипні моделі тощо” [137, с. 104]. 

Л. Чернейко розглядає мету КА в “установленні глибинних 

підсвідомих, асоціативних зв’язків слів у мовній свідомості як індивіда, так і 

колективу та розкриття глибинних проекцій абстрактної сутності на 

зовнішній світ, а також пізнання й розуміння того, що стоїть за абстрактним 

іменем фрагменту обмеженої дійсності і в кінцевому результаті – самої 

мовної свідомості” [230, с. 76]. В. Телія стверджує, що мета КА полягає в 

тому, щоб “простежити шлях пізнання смислу концепту та записати 

результат у формалізованій семантичній мові” [198, с. 97].  

О. Гофман окреслив цілі КА, виокремлюючи структурування, 

схематизацію концепту та культурологічне описання його складових: “Для 

створення культурно-лінгвістичного портрету слова варто не просто 

описувати історію його використання та інтерпретації. З одного боку, 

зіставлення етимологічного значення, семантики і прагматики слова має 

розкрити глибинні процеси, що відбуваються всередині нього; з іншого боку, 

зіставлення “розкритого” механізму породження слова з реальними 

значеннями, словотлумаченнями дає можливість простежити особливості 

мислення, світовідчуття людини, народу, особливості формування та 
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розвитку культури” [58, с. 214]. Так, Н. Слухай запропоновала метод логіко-

семіотичної рамки, за якого можливість на тлі етнічного міфу художних 

твіров встановлюються співвідношення концепту з міфами та архетипами 

[187]. І. Пожидаєва зазначає, що “цей метод дає змогу глибше проникнути в 

семантику концепту-образу, зокрема того, що актуалізується в поетичних 

текстах як частина художнього світу письменника” [157, с. 66]. 

Н. Венжинович, розглядаючи КА як один з основних дослідницьких 

методів когнітивної лінгвістики, зазначає, що під час розкриття складного 

змісту концептів та їхнього місця в концептосферах, ролі в культурі й 

міжкультурному спілкуванні аналізувати необхідно “… і узуальну, й 

оказіональну сполучуваність іменників з дієсловами (описовими) та 

прикметниками (дескриптивними), оскільки тільки на основі поєднання 

можна вивести імпліцитний образ (гештальт). Під час КА поряд із 

дослідженням сполучуваності для розуміння концепту слід також звернутися 

і до аналізу широкого контексту, до типології культури при номінуванні 

концепту” [37, с. 56]. На думку вченої, КА повинен також поширюватися на 

невербальні складові, оскільки вони також розкривають те, що знає інтуїція. 

Н. Венжинович зазначає, що пізнання та мислення індивідуальні за своєю 

природою, тому надають особливої ролі у КА вивченню не лише суспільного 

знання, але й індивідуального: “Тільки частина результатів вихідного 

суб’єктивного пізнання індивідуальних образів навколишнього світу та 

смислів, що формуються співрозмовниками, закріплюється соціальною 

практикою та стає здобутком всього суспільства, колективним знанням або 

мовними значеннями, які зберігаються у свідомості співрозмовників. 

Аналізуючи той чи інший концепт, у його структурі виокремлюють 

загальнонаціональний та індивідуальний компоненти, тобто ті 

характеристики, які вкладає в цьому концепті кожна конкретна людина. 

Завдяки репрезентації в мові такі індивідуальні концептуальні ознаки стають 

доступними для інших людей, фіксуються колективною свідомістю” [37, 

с. 56-57].  
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Ж. Краснобаєва-Чорна  вважає доцільним використовувати КА для 

“найбільш повного та об’єктивного виявлення істотних, асоціативно-

образних експліцитних і імпліцитних характеристик концепту” [108, с. 51], 

тобто його національно-культурної специфіки. Запропонована модель КА 

містить такі складові: “фразема – семантична підгрупа – семантична група  – 

семантичне поле – тематична група” [108, с. 46]. 

Отже, в цьому дослідженні КА посприяв визначенню репрезентації в 

інтернет-комунікації загальнонаціональних ознак концепту ЖІНКА, що 

зафіксовані в когнітивній картині світу відвідувачів мережі. 

 

2 .1 .2 Методики дослідження концептів .  У сучасній лінгвістиці 

розроблено значну кількість авторських методик КА, певні з яких набули 

широкого наукового узагальнення та використання. 

Вчені дискутують щодо чисельності типів КА. Так, Т. Вільчинська, 

Л. Компанцева, Ж. Краснобаєва-Чорна О. Рудакова, О. Селіванова, 

В. Старко, М. Скаб, Р. Фрумкіна розглядають КА як спільну назву для цілої 

групи лінгвістичних методів дослідження структур репрезентації знань. 

Т. Вільчинська зазначає, що різні прийоми й методики КА “зорієнтовані не 

тільки на розкриття та адекватний опис змістових особливостей 

концептуальних структур, але й на визначення їх оцінних параметрів у 

колективній та індивідуальній свідомості, на з’ясування парадигматичних і 

синтагматичних відношень, внутрішньотекстових й інтертекстуальних 

зв’язків між вербальними репрезентантами концептів” [38, с. 103]. 

Р. Фрумкіна виокремлює чотири типи КА. Концептуальний аналіз 

першого типу здійснюється на матеріалах різних творів, причому для 

інтерпретації смислів залучається власний досвід автора як носія певних 

культурних та філософських традицій. Центр уваги КА другого типу – 

інтерпретація значення. Об’єктом дослідження КА третього типу є будь-яка 

лексика без широкого контексту з використанням методу аналізу 

інтроспекції дослідника, де результатом вважається запис тлумачення 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%96$
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концептів формалізованою семантичною мовою. КА четвертого типу 

поєднує роботи лінгвокультурного, філософського або соціологічного планів 

[204, c. 4-5]. Таким чином, модель КА залежить від матеріалу, мети та 

завдань дослідження. На думку О. Рудакової, підсумком КА має стати 

“когнітивна інтерпретація отриманих лінгвістичних результатів, яка 

передбачає моделювання структури концепту за результатами описання 

засобів його мовної об’єктивації. Результатами когнітивної інтерпретації є 

характеристика структури концепту, тобто когнітивних шарів, що 

виокремлюють у них когнітивні сектори та формують їх ознаки; ядерно-

периферійне упорядкування шарів концепту; описання інтерпретаційного 

поля як сукупності концептуальних (ментальних та оцінних) стереотипів, 

тверджень, що випливають із розуміння й інтерпретації концепту свідомістю 

народу” [172, c. 68-69]. 

У дослідженнях, проведених представниками вітчизняних і зарубіжних 

лінгвоконцептологічних шкіл (Т. Вільчинська, Є. Бартмінський, 

А. Вежбицька, C. Жаботинська, Л. Компанцева, О. Селіванова, 

Т. Радзієвська, І. Пожидаєва, Ю. Прохоров, R. Abelson, R. Langacker, 

A. Mikołajchuk, L. Nepop-Ajdaczyć, S. Niebrzegowska, B. Rudzka-Ostyn, 

A. Pajdzińska, R. Schank, R. Jackendoff тощо), існують відмінності щодо  

переліку методів та прийомів дослідження концептів. Були розроблені такі 

підходи КА: концепція метафоричної сполучуваності імені концепту 

(В. Телія, О. Кондратьєва), теорія профілювання (Є. Бартмінський), методика 

ключових слів (В. Маслова), методика вивчення культурних домінант 

(В. Карасик, С. Нікітіна), методи семантико-аксіологічного поля 

(Т. Радзієвська) й логіко-семіотичної рамки (Н. Слухай), фреймовий підхід 

(С. Жаботинська), польовий підхід (Й. Стернін), теорія імен-гештальтів 

(Л. Чернейко), теорія вертикального контексту (О. Ахманова), етноцентрична 

концепція (А. Вежбицька). В українському мовознавстві активно 

розробляються синергетичні методики дослідження концептів, що 

передбачає одночасне вивчення “проблем співвідношення мови та 
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свідомості, системності мови, психологічного підґрунтя мовленнєвої 

діяльності, онтологічної та гносеологічної природи мовного знака, значення 

та смислу, мовних змін, мовної варіативності, зв’язків мови й суспільства, 

мови й мовлення (мовленнєвої діяльності), інтерактивної взаємодії у процесі 

комунікації, синергетичної природи мови, тексту й дискурсу тощо” [178, 

с. 14]. 

Т. Вільчинська запропонувала метод семантико-аксіологічного поля, 

що дало змогу дослідниці здійснити адекватне моделювання ядерних 

сакральних концептів “Бог”, “Богородиця” та “чорт”, на аксіологічні 

параметри яких суттєво впливає конотація. Метод семантико-аксіологічного 

поля передбачає такі кроки: “визначення етимології слів-репрезентантів 

концепту, їхньої внутрішньої форми; лексико-семантичну актуалізацію 

концептів на рівні наукового узусу, а також їхню індивідуально-авторську 

інтерпретацію в художніх текстах; встановлення мовних механізмів 

реалізації оцінної складової концепту, співвідносної з національним 

менталітетом, що виявляється як у лексикографічних значеннях слів-

репрезентантів, так і в авторських тлумаченнях; виявлення дистрибутивних 

відношень як свідчення індивідуально-авторського світобачення; 

словотвірний аналіз, особливо з огляду на великий словотвірний потенціал 

слів-репрезентантів концептів; визначення місця й ролі концептів в 

авторських картинах світу, що експлікують національну мовно-

концептуальну картину світу українського етносу” [38, с. 103]. 

Спираючись на застосовану в праці теорію когнітивних моделей, 

основним постулатом якої є володіння мовцем особливим чином ієрархічно 

побудованою системою знань, І. Андрусяк об’єднала нові структури 

мислення та відповідні їм лінгвістичні одиниці у складі когнітивних 

категорій і моделей-секторів та використала методику виділення і 

класифікації нових структурних типів знань [6].  

Т. Кузнєцова запропонувала авторську методику КА медіатексту, що 

дає можливість визначити його аксіологічну сутність. На відміну від наявних 
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методик, спрямованих передусім на дослідження концепту як об’єкта 

аналізу, запропонований вченою КА поєднує як дослідження за допомогою 

концепту, так і вивчення самого концепту. Концепт одночасно є основною 

одиницею та інструментом дослідження [113, с. 15]. 

У. Марчук обґрунтувала модель КА, яка складається з таких етапів: 

дослідження словникових дефініцій найточнішого вербального 

репрезентанта концепту за допомогою його лексичних значень; виявлення 

значеннєвості лексеми, що вербалізує концепт; опис способів категоризації 

концепту в мовній картині світу за допомогою аналізу паремійного фонду 

мови; виявлення універсальних та національно-культурних елементів у змісті 

концепту в сучасному мовомисленні шляхом міжмовного порівняння 

“семантичних гештальтів” у структурі асоціативних полів концепту в різних 

мовах. Учена запропонувала побудову асоціативних полів навколо ключових 

лексем-репрезентантів концепту в текстах прислів’їв та приказок, які вона 

трактує як фрейми або згущені, конденсовані культурні сценарії [128]. 

Т. Семегин, окрім методики компонентного аналізу для встановлення 

семантичних ознак лексем-вербалізаторів бінарних концептів, пропонує 

процедуру кількісних підрахунків – для зіставлення кількісних параметрів 

лексем і фразеологічних одиниць, які актуалізуються в семантичній структурі 

досліджуваних концептів [182]. 

О. Шишигина з метою комплексного аналізу концепту ЖІНКА й 

реконструкції когнітивних моделей, що сформовані в англійськомовної 

свідомості, звернулася до методики, розробленої в межах 

етногерменевтичної концепції М. Піменова і К. Піменової [237]. Для 

виявлення етнокультурної специфіки концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в 

українській фразеології Т. Рудюк застосувала методику етнопрагматичного 

аналізу [174]. Як метод дослідження для проведення ідеографічної 

параметризації концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА Ю. Абрамова залучає 

фреймове моделювання [1]. У дослідженні Т. Сукаленко увагу зосереджено 

на когнітивно-ономасіологічному та семасіологічному підходах до КА 
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концепту ЖІНКА в українській мові, “з’ясовано походження та механізми 

творення метафоричного значення, змістове навантаження уподібнення в цих 

процесах, семантичне співвідношення прямого й переносного значень, 

джерела оцінного змісту в метафорі, роль образно-мотиваційних компонентів 

у метафоричному найменуванні осіб жіночої статі, архетипність, 

міфологічність метафоричних фемінітивів” [195, с. 8]. Застосування 

А. Архангельською методики когнітивно-прагматичної інтерпретації смислу 

висловлювань дало змогу виявити випадки ґендерної асиметрії 

(андроцентризм) в мові [12]. 

Отже, запропонована в цьому дослідженні методика КА сприятиме 

вивченню ґендерних концептів, реалізація яких в інтернет-дискурсі дасть 

можливість простежити формування (а)симетрії ґендерних відносин у 

лінгвокультурах, що вивчаються, та їхню трансформацію у глобальних 

комунікаціях.  

 

2 .1 .3 Досвід  дослідження концептів інтернет -комунікац і ї.  

Виникнення інтернету як нового комунікативного середовища призвело до 

певних змін у дослідницьких методологіях (М. Конобеєва, І. Лебедєва, 

К. Чередникова, Д. Бородько, Н. Кадуріна, О. Кирилова, Ж. Фоміна). 

Широкого використання у вивченні концептів інтернет-комунікації 

набув метод фреймової когнітивної категоризації, який дав можливість 

науковцям (І. Лебедєва, К. Чередникова) представити досліджуваний концепт 

у статиці та запропонувати його сценарну організацію, яка відображає 

динамічність концептуальної структури. І. Лебедєва, досліджуючи концепт 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ У США на матеріалі інтернет-ресурсів, поєднала 

фреймовий та КА, що посприяло виявленню національно-культурної 

специфіки і ціннісної орієнтації як самого концепту, так і американського 

суспільства загалом [116]. К. Чередникова [231], в свою чергу, поєднала 

фреймовий аналіз із методикою лінгво-аксіологічної ієрархічної структури 

побудови словника культури. Це дало змогу дослідниці розрізнити 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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екстралінгвістичний зміст аналізованої понятійної категорії в культурі та 

змістове наповнення відповідного концепту в інтернет-комунікації, також 

розглянути концепт як багатовимірний лінгвокультурний феномен, що 

відображає культурно-історичний досвід народу й особливості його 

світосприйняття. 

М. Бец [23] вважає доцільним досліджувати концепти інтернет-

комунікації з погляду їх структурної організації, до складу якої входять 

ядерні компоненти, а також периферійні, що допомагає скласти більш повне 

уявлення про певний концепт, який має конкретне ім’я й лексичну 

вербалізацію. Д. Бородько вважає, що вивчення концептів інтернет-

комунікації потребує комплексного підходу, та пропонує поєднати метод 

польового структурування з комплексом суто лінгвістичних методів 

дослідження (методом суцільної вибірки, методом кількісного та жанрового 

аналізу, методом концептуального й контекстуального аналізу, аналізу 

словникових дефініцій та актуального значення лексем тощо) [29]. В 

українському мовознавстві застосовує комплексний підхід О. Христенко, 

поєднуючи метод польового структурування концепту із методикою 

ненаправленого асоціативного експерименту для дослідження концепту 

ORDNUNG в інтернет-формумах і чатах [227]. 

Деякі дослідники (Д. Бородько, Н. Рудніченко, А. Ненашев, 

В. Проходцев, О. Орлова) стверджують, що для аналізу концептів інтернет-

комунікації доцільно спиратися на дискурсивний підхід. В. Проходцев 

використовує методику опису концептів на основі аналізу мовних даних, що 

було запропоновано Н. Арутюновою. Етапами цієї методики є вибір 

ключового слова (тобто імені заданого концепту) і виявлення лексичної 

сполучуваності цього слова й інших репрезентантів концепту. В. Проходцев 

вважає, що важлива не стільки лексична сполучуваність конкретних 

репрезентантів концепту, скільки їхня семантика в конкретних, найбільш 

частотних, випадках вживання. Дієвість цієї методики вчений демонструє під 
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час вивчення концепту ПРОСТІР у німецькомовному комп’ютерному 

дискурсі [156]. 

Вагомий внесок у розроблення методик дослідження інтернет-

комунікації зробили українські лінгвісти. Так, Л. Компанцева запропонувала 

методику аналізу концептів мережі, що містить такі кроки: семантичний 

аналіз ключового слова, який номінує цей концепт; лексико-семантичний 

аналіз системних зв’язків: синонімії й антонімії; етимологічний аналіз 

ключового слова й деяких лексем із синонімічного ряду; семантичний аналіз 

прямих (слово в прямому значенні) й непрямих номінацій (слово в 

переносному значенні); визначення семантичних відношень концептів з 

іншими поняттями віртуальної культури; інтерпретаційний семантичний 

аналіз концептів, у яких уживаються концепти віртуальної реальності; 

інтерпретаційний аналіз асоціацій, пов’язаних із концептом, що 

розглядається; аналіз ключових ідей, котрі визначають концепт, який 

розглядається, і значущих для формування концептосфери віртуального 

простору [99, с. 135-136]. 

Метод ДА був використаний Н. Рудніченко [173] в дослідженні 

динаміки формування нового національно маркованого атрибутивного 

концепту ПОМАРАНЧЕВИЙ/ОРАНЖЕВЫЙ / ОRANGE, вербалізованого в 

текстах електронних суспільно-політичних видань та мовних матеріалах 

учасників спрямованого асоціативного експерименту. Одним із завдань, що 

поставила перед собою дослідниця, було не описування, а саме пояснення 

світоглядних процесів.  

І. Пожидаєва звернулася до триангуляційного підходу у дослідженні 

концепту ПАТРІОТИЗМ, позиціонованого в дискурсі блогів, що передбачало 

залучення даних різних підходів і використання кількох методів у межах 

одного дослідження [157, с. 5]. Доцільним звернення до триангуляційного 

підходу вважає також О. Селіванова: “Чимало методів і методик сучасної 

лінгвістики є комплексними й комбінують процедури багатьох базових 

методів і методик маргінальних галузей. Приміром, КА містить 
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етимологічний, компонентний, дистрибутивний, валентнісний, 

контекстологічний, текстово-інтерпретаційний аналіз, процедури 

конструктивного методу, методику асоціативного експерименту, можливо, 

опитування, анкетування, спостереження тощо” [178, с. 52]. 

Прихильники психолінгвістичних методів дослідження (А. Гетман, 

А. Качмазова Л. Компанцева, О. Лутовинова, О. Христенко, Ж. Фоміна) 

звертаються до експериментальних методик (анкетування та опитування, 

включаючи короткі / розгорнуті відповіді на запитання, метод вільних 

асоціацій, написання міні-творів, вибір із числа заданих критеріїв та/або їхню 

градацію тощо). 

Отже, глобалізованість комунікативного простору позиціювання 

концептів передбачає використання комплексних методик їхнього 

дослідження, що дають змогу отримати більш вирогідні результати і 

простежити як формування, так й розмивання національних концептів під 

впливом загальносвітових факторів.  

 

2.2 Дослідження концепту в системі дискурс-аналізу 

 

Транспарадигмальність, що притаманна сучасній лінгвістиці, зумовила 

виникнення так званих “постнекласичних” наук, для яких характерне 

діалектичне об’єднання концепцій, підходів та методів класичних 

монодисциплінарних наук. До них належить і теорія ДА. Для цієї праці 

особливої актуальності набуває соціально орієнтований підхід до ДА, 

оскільки “сучасна наука визначає ґендер як соціальний конструкт” і 

“включення ґендерного параметру в лінгвістичні дослідження дає змогу 

істотно розширити уявлення про мову як засіб конструювання соціального 

світу” [61, с. 3].  

На думку L. Wood, R. Kroger, “дискурс-аналіз виступає не просто 

методом, він є підходом до вивчення природи мови у зв’язку із центральними 

концептами соціальних наук, який слід розглядати як сукупність 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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взаємопов’язаних підходів, що передбачають не тільки збірання та 

оброблення інформації, але й низку теоретичних припущень, а також систему 

принципів та методів дослідження” [354, с. 10]. Визначаючи ДА як низку 

підходів у соціальних науках, M. Jorgensen і L. Phillips окреслюють основне 

його завдання як аналіз співвідношення сил у суспільстві, який спрямований 

на формування нормативного підходу, з позиції якого можна критично 

проаналізувати ці співвідношення у зв’язку із соціальними змінами [83, 

с. 19]. О. Акульшин визначає ДА як “галузь міждисциплінарних досліджень, 

механізм дослідження соціальної повединки як окремих індивідуумів, так і 

соціуму загалом” [82, с. 163]. 

Оскільки “сучасні тенденції розвитку дискурс-аналізу пропонують 

різні принципи, методи та підходи аналізу тексту й дискурсу” [82, с. 165], в 

гуманітарних науках дискурс розглядається як багатозначний феномен, для 

аналізу якого використовуються різноманітні підходи: прагматичний, 

етнографічний, когнітивний, критичний дискурсивний аналіз, 

наратологічний і функціональний [144, с. 99]. 

Найбільш перспективним для всебічного дослідження концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації вважаємо КДА, представниками якого є 

P. Bourdieu [255], T. Van Dijk [343; 344], R. Wodak [351; 352; 353], G. Kress 

[290], R. Fowler [276], N. Fairclough [270; 271], R. Hodge [290]. “Критичний 

дискурс-аналіз не досліджує мовний знак як такий, а вивчає соціальні явища, 

які неодмінно виступають комплексними, й таким чином потребують 

мультидисциплінарного і мультиметодологічного підходу” [352, с. 3]. 

Представник КДА N. Fairclough розробив комплексну систему для 

аналізу відношень між використанням мови й соціальними практиками, що 

отримала втілення в тривимірній моделі ДА, яка характеризується 

послідовним розташуванням елементів: текст – дискурсивна практика – 

соціальна практика [270, с. 73]. Першим напрямком дослідження в межах 

тривимірної моделі N. Fairclough є процес продукування і сприйняття тексту. 

Інший напрямок аналізу становить соціальна практика, вивчення якої 
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передбачає виявлення соціального контексту, якому належить комунікативна 

подія. Дискурсивна практика при цьому виконує роль медіатора між текстом 

та соціальною практикою [270, с. 73]. Учений наголошує на тому, що 

дискурс виступає важливою формою соціальної практики, яка не лише 

репрезентує, але й змінює знання, ідентичності й соціальні взаємовідношення 

[271, с. 55]. Таким чином, метод тривимірної моделі N. Fairclough дає 

можливість довести багаторівневість ґендерних практик на прикладі 

інтернет-комунікації. 

Серед концепцій КДА на особливу увагу заслуговує 

соціолінгвістичний ДА R. Wodak [352]. Дослідниця визначає цей напрямок 

як “єдину перспективу у здійсненні мовного, семіотичного або 

дискурсивного аналізу” і ставить за мету дослідження як неявних, так і 

прозорих структурних відношень домінування, дискримінації, влади й 

контролю, що виражені в мові або дискурсі [41, с. 286]. R. Wodak пропонує 

визначати такі принципи КДА: орієнтованість на соціальні проблеми; 

відношення влади розглядаються як ті, що безпосередньо стосуються 

дискурсу; суспільство та культура є діалектично взаємопов’язаними із 

дискурсом; використання мови може бути ідеологічним; дискурси мають свій 

історичний характер, їх можна розглядати тільки в контексті; зв’язок між 

текстом та суспільством не є прямим, а опосередкованим соціокогнітивно; 

ДА – інтерпретативний та пояснювальний метод; дискурс – форма соціальної 

поведінки [82, с. 170-171]. 

Таким чином, дослідницька увага представників концепцій КДА 

сфокусована передусім на асиметричності мови суб’єктів внаслідок їх 

соціально-статусної нерівності (за ознаками статі, класовими, етнічними, 

професійними характеристиками тощо). 

Принципи, які близькі до соціолінгвістичного ДА R. Wodak, можна 

простежити в дослідженнях, які проводились О. Гриценко в межах виявлення 

асиметричних відносин ґендерної категоризації. Учена переконливо довела, 

що “ґендерні категорії відіграють важливу роль у соціальних практиках, які 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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підтримують ґендерний порядок, де дихотомія чоловіче/жіноче є 

фундаментальним і завжди ревалентним принципом поділу двох типів 

людей. При цьому вони не просто постулюють відмінності, але і 

підтримують певну соціальну ієрархію: лінгвістичні практики дають безліч 

прикладів андроцентричної асиметрії та соціального ранжування ґендерної 

категоризації, в рамках якої один з класів представлений як неавтономний чи 

менш автономний. У мові це виявляється, зокрема, в маркуванні жіночого 

роду щодо чоловічого” [61, с. 131-132]. 

Концепцією ДА, що актуальна для дослідження ґендерних презентацій 

в інтернет-комунікації, вважаємо соціосеміотичний напрямок КДА, який 

розглядає ДА як інтегральну сферу вивчення мовного спілкування [127, 

с. 19]. Провідна роль у цьому напрямку належить М. Halliday, основні 

положення теорії якого базуються на твердженні, що між граматичною 

системою й соціальними та особистісними потребами існує взаємозв’язок. 

Дослідник відокремив три взаємопов’язаних метафункції мови: ідеаційну, що 

пов’язує мовні структури з досвідом; інтерперсональну, що визначає 

взаємини між учасниками спілкування; текстову, що забезпечує смислову і 

формальну зв’язність текстів [280]. Таким чином, М. Halliday створив модель 

дискурсу, в якій взаємодіють три структурних компоненти: смислове поле, 

тональність та способи реалізації дискурсу [280]. Цінність соціосеміотичного 

підходу М. Halliday для дослідження ґендерних аспектів інтернет-комунікації 

полягає в тому, що така “польова модель” поєднує емпіричний, логічний, 

міжособистісний і контекстуальний рівні аналізу.  

Серед інших представників школи соціальної семіотики слід згадати 

G. Kress [290; 302] і T. Van Leeuwen [345]. G. Kress було досліджено 

використання індивідуумом доступних “ресурсів позначення 

(репрезентацій)”, зокрема у політичній культурі. На думку вченого, ДА 

повинен вивчати дискурс як інструмент влади, контролю та соціального 

конструювання дійсності [302, с. 221].  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Таким чином, залежно від дослідницьких традицій у критичному 

розумінні ДА вчені вказують на різні елементи екстралінгвістичної дійсності, 

які впливають на утворення дискурсу, і трактують мовну діяльність 

насамперед із погляду її соціальної значущості. 

Наступний підхід до визначення ДА, який вважаємо за доцільне 

використовувати в дослідженні ґендерної специфіки інтернет-комунікації – 

прагматичний. Для розуміння ДА в руслі прагматичного підходу будь-яке 

висловлювання “розглядається як продукт діяльності соціальних агентів, 

завжди включених у соціальні взаємодії та структури, конкретну політичну й 

культурно-історичну ситуацію, тобто як соціальна дія” [144, с. 100]. 

Представники французької дискурсивної традиції J.-M. Adam [247], 

Р. Charaudeau [258], R. Montaque [314], Р. Ricoer [325], М. Pecheux [322], 

А. Reboul і J. Moechler [323], І. Girard [278] основними завданнями ДА 

визначили пошук універсальних законів та закономірностей, що 

обґрунтовують існування й розвиток різноманітних мов світу, дослідження 

раціональних, інтелектуальних якостей мови, її зв’язок із логічним 

мисленням [112]. 

На увагу заслуговує напрямок прагматичного підходу до ДА – 

“інтердискурсивний” [9, с. 180], який заснувала французька школа ДА для 

позначення зовнішніх щодо дискурсивної практики позавербальних процесів 

та базується на твердженні, що, виступаючи як соціокультурний та мовний 

контекст дискурсивних актів, позавербальні процеси зумовлюють семантико-

гештальтні характеристики останніх [9]. 

Представник французької школи інтердискурсу P. Henry [9] 

синтаксично описав дискурсний процес інтерсуб’єктності. Його дослідження 

доводить, що інтерпретація висловлювання може залежати від дискурсних 

парафраз. Слід зазначити, що відбитки дискурсних парафраз можна знайти у 

висловленні тільки у вигляді імпліцитних або стертих предикативних 

відношень, але у зв’язку з якими можна відновити ті твердження, які були 

вироблені за межами поточного висловлювання. Спираючись на твердження 
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P. Henry, що парафрастичне ставлення “може функціонувати поза свідомістю 

комуніканта, слухача або читача, і в цьому “забутті” й полягає ілюзія того, 

що сам мовець або слухач є першоджерелом своїх слів і свого дискурсу” [9, 

с. 180], представник школи інтердискурсу M. Pêcheux [321; 322] робить 

висновок, що “будь-яка дискурсна формація приховує за прозорістю сенсу, 

який в ній існує, свою залежність від “складного цілого з домінантою” 

дискурсних формацій, які переплітаються з комплексом ідеологічних 

формацій. Ми пропонуємо назвати інтердискурсом (англ. inter-discours ) 

“складне ціле з домінантою” дискурсної формацій, уточнюючи при цьому, 

що воно також підпорядковується закону нерівності-суперечності-

залежності...” [322, с. 266-267]. Прагматичний аналіз дискурсу може 

відігравати важливу роль у дослідженнях контексту, “до складу якого 

входять ситуація спілкування, ко-текст (мовленнєвий контекст) і загальний 

соціокультурний контекст” [144, с. 100]. 

Отже, методологічні принципи критичного, прагматичного, 

інтердискурсивного підходів є цілком вирогідними для цієї праці, оскільки 

дають змогу дослідити презентації ґендерних концептів у креолізованому 

глобальному дискурсі мережі. 

 

2.3 Алгоритм дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

 

Дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації спирається на 

КА і ДА, які можна визначити як “цілісний комплекс, що містить у собі: 

філософські (онтологічні та епістемологічні) передумови, які стосуються 

ролі мови в соціальних структурах світу; теоретичні моделі та 

методологію того, як обрати підхід для дослідження проблеми; 

специфічні прийоми аналізу” [83, с. 21]. 

Надамо визначення основних понять, якими надалі оперуватимемо.  
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Асиметрія ґендерної категоризації – “уявлення про один із класів 

як неавтономний або менш автономний, що проявляється в мові, зокрема 

в маркуванні жіночого роду відносно чоловічого” [61, c. 132]. 

Існують такі типи асиметричних відносин: “1) асиметрія, що 

виявляється у відсутності одного з категоріальних контрагентів. 

2) розбіжність смислового обсягу категоріальних контрагентів; 

3) асиметрія внутрішнього структурування, що пов’язана з 

використанням різних принципів членування парних ґендерних 

категорій; 4) асиметрія маркованого й немаркованого членів у категоріях 

із помилковими родовими іменами (стирання немаркованої субкатегорії)” 

[61, c. 132]. 

Асоціативне поле – “фрагмент вербальної пам’яті (знань) людини 

крізь призму мови та образів свідомості, мотивів й оцінювання нації” [99, 

c. 171].  

Ґендерна категоризація – “атрибутивна ознака соціальної 

взаємодії, нерефлексоване тло для комунікації в усіх соціальних сферах. 

Якщо біологічна стать визначається через наявність біологічних ознак – 

анатомо-фізіологічних, то в ситуації взаємодії віч-на-віч приписування 

статі відбувається за іншими ознаками. Яким чином конституюється 

категорія приналежності до статі в тому чи іншому контексті, можна 

зрозуміти, лише проаналізувавши механізми роботи тієї чи іншої 

культури. Звідси стає зрозумілим, що ґендерні відносини – це конструкти 

тієї культури, в межах якої вони працюють” [76, c. 161]. 

Ґендерно чутливий дискурс – дискурс, у якому позиціонується гнучка 

система статеворольової ідентифікації, що задовольняє комунікативні 

потреби жінок і чоловіків на основі симетричних ґендерних відносин [130, 

c. 6]. 

Ґендерний концепт – динамічна ментальна одиниця, зміст якої 

безпосередньо співвідноситься зі стереотипними уявленнями про “типово” 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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чоловічі й жіночі ролі та риси характеру, комунікативні моделі поведінки 

чоловіків і жінок у суспільстві [25, с. 23-24]. 

Гіперпосилання – “будь-який елемент тексту, включаючи 

зображення. Але, як правило, в ролі зв’язки двох інформаційних одиниць 

між собою виступають ключові значущі номінативні слова (іменники, 

дієслова), словосполучення, пропозиції тощо. Як правило, зміст 

гіперпосилання готує читача до сприйняття наступної інформаційної 

одиниці гіпертексту. Гіперпосилання встановлює загальне між 

інформаційними одиницями гіпертексту на смисловому, семантичному 

рівні. Воно встановлює “однопорядковість” елементів, на основі якого 

здійснюється їхня сумісність. … гіперпосилання наділяється двома 

вимірами: 1) передає сенс, який закладений безпосередньо в семантиці 

слів, її складових; 2) здійснює зв’язок з іншою інформаційною одиницею 

гіпертексту. У цій функції воно є своєрідним підзаголовком і певним 

чином налаштовує, готує сприйняття читача, дає змогу рецепторам 

передбачити зміст наступної інформаційної одиниці” [77]. 

Дискурсивна особистість – “суб’єкт соціальних дій та інтеракцій, 

здатний поряд із мовним кодом використовувати і трактувати інші 

семіотичні коди залежно від типу дискурсивних відношень” [131, c. 98]. 

Ілокутивна установка – один із параметрів ілокутивної сили 

висловлювання, який спрямовано на певну відповідну реакцію адресата 

[332, с. 3]. 

Інтернет-дискурс – “когнітивно-комунікативний простір 

Глобальної мережі, в якому… здійснюється комунікативна взаємодія, що 

характеризується субституцією реального образу вигаданим. 

Парадигмальні особливості інтернет-дискурсу поділяються на дві групи: 

властивості першого порядку, що характеризують його як когнітивно-

комунікативну реальність особливого типу (електронний канал зв’язку, 

гіпертекстуальність, симулякрність), і породжувані ними властивості 

другого порядку (глобальність, дистанційність, уривчастість заповнення 
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інформаційних лакун, візуалізація, дескриптивність, інтердискурсівність, 

контекстно-ситуативна зумовленість, переважна анонімність і 

добровільність контакту, неоднорідність тимчасового проміжку між 

думкою і її вербалізацією, а також тенденція до оралізації) [175]. 

Комунікативна інтенція – “бажання досягти позамовного ефекту й 

виконати у зв’язку з поставленою метою певні мовленнєві дії” [65, с. 11-

12]. Інтенція зумовлює мовленнєві стратегії й тактики адресанта. 

Комунікативна стратегія – “когнітивний процес у спілкуванні, за 

якого відбувається глобальний рівень усвідомлення ситуації, в якому 

мовець співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним 

вираженням” [368, с. 198].  

Комунікативна тактика – “часткове явище, окремий інструмент 

реалізації загальної стратегії, мовленнєва дія, яка відповідає певному 

етапу в реалізації комунікативної стратегії, одна чи сукупність кількох 

дій, які сприяють реалізації цієї стратегії” [193, с. 56]. 

Конотація – “емоційне, оцінне або стилістичне забарвлення мовної 

одиниці узуального чи оказіонального характеру” [376, с. 236]. Специфіка 

конотації полягає в тому, що вона “вбирає в себе ті мовні факти та явища 

навколишньої дійсності, які виражаються в суб’єктивному ставленні 

мовця до позначуваного, з огляду на комплекс таких екстралінгвальних 

даних, як суспільний статус мовця й адресата, концептуалізація ними 

картини світу та знання комунікантами загальноприйнятих у тому чи 

іншому соціумі норм поведінки” 161, с. 271. 

Тематична група – “одне з парадигматичних угруповань мови. 

Об’єднання лексичних одиниць, які використовуються у спілкуванні на 

певну тему без урахування особливостей і умов акту спілкування. 

Основою інтеграції тематичної групи слугують зв’язки предметів 

реального світу, які є денотатами словесних знаків, що становлять 

тематичну групу” [109, с. 94].  
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Сексизм – “соціальні стереотипи, переконання й вірування, які 

стверджують перевагу однієї статі над іншою, обґрунтовуючи цим 

нерівність чоловіків і жінок” [12, c. 83]. 

Соціальний стереотип – “суспільно важливе утворення свідомості 

і поведінки людей, у якому продукує звичний спосіб їхнього ставлення до 

тієї чи іншої життєвої ситуації. Соціальні стереотипи виступають 

стійкими оціночними уявленнями людей один про одного, що 

формуються в їхніх взаєминах” [20, c. 323]. 

Методика аналізу концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

реалізується такими кроками: на першому етапі на основі зіставно-

типологічного методу визначаються спільні та специфічні риси концепту 

ЖІНКА, описовий метод на цьому етапі сприяє визначенню зв’язків 

вербалізатора жінка із позначеною категорією в досліджуваних мовах. На 

другому етапі на основі етимологічного та лексико-семантичного аналізів 

визначаються особливості формування вербалізатора жінка; за результатами 

інтерпретативного аналізу асоціацій до стимулу жінка (в інтернет-

комунікації) носіїв англійської, португальської, російської та української мов 

та даних рецептивного експерименту визначаються відмінності у сприйнятті 

цього стимулу порівняно зі стимулом жінка (за даними тлумачних, 

синонімічних та асоціативних словників), робиться висновок щодо 

наповненості ТГ, які позиціонують концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації у 

свідомості представників ЛК, що досліджуються.  

На третьому етапі здійснюється дискурс-аналіз гіперпосилань, де 

позиціонується вербалізатор жінка, та ІПС відвідувачок соціальних мереж. 

Дискурс-аналіз спрямований на визначення особливостей подання ґендерно 

спрямованої інформації в гіперпосиланнях та ІПС жінок; ілокутивних 

установок відвідувачок соціальних мереж, стилістичної моделі 

конструювання ґендерного сенсу в ІПС. На основі кількісно-якісного аналізу 

виявляються асиметричні відносини в ґендерній категоризації назв типів 

діяльності в мережі; семантичний аналіз дає змогу дослідити особливості 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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використання метафоричних конструкцій. 

Алгоритм аналізу має такі пункти:  

1. Аналіз концепту ЖІНКА (в інтернет-комунікації) в досліджуваних 

ЛК у порівнянні з концептом ЖІНКА (за даними лексикографічних джерел):  

а) етимологічний та лексико-семантичний аналіз слів, які номінують 

концепт ЖІНКА (за даними лексикографічних джерел); 

б) інтерпретативний аналіз асоціацій сприйняття вербалізатора жінка 

(в інтернет-комунікації) носіями зіставлюваних ЛК у порівнянні з даними 

синонімічних та асоціативних словників (статті до лексеми жінка);  

в) інтерпретативний аналіз даних рецептивного експерименту, 

проведеного серед відвідувачів англійсько-, португальсько-, російсько- та 

українськомовних соціальних мереж. 

2. Аналіз концепту ЖІНКА в дискурсі гіперпосилань:  

а) інтерпретативний аналіз асоціаційних рядів, що 

використовуються в назвах гіперпосилань за темою “жінка в інтернет-

комунікації”; 

б) аналіз дискурсу гіперпосилань щодо виявлення відносин 

симетрії/асиметрії внутрішнього структурування парних категорій. 

3. Дискурс-аналіз індикаторів поточного стану відвідувачок 

соціальних мереж:  

а) прагматичний аналіз особливостей подання інформації в 

індикаторах поточного стану жінок із позиції визначення специфіки їх 

комунікативних функцій; 

б) дискурс-аналіз ілокутивних установок відвідувачок соціальних 

мереж; 

 в) стилістичний аналіз конструювання ґендерного сенсу жінка в 

індикаторах поточного стану; 

г) семантичний аналіз метафоричних конструкцій в індикаторах 

поточного стану користувачок англійсько-, португальсько-, російсько- та 

українськомовних соціальних мереж; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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д) кількісно-якісний аналіз одиниць, що позиціонують 

(а)симетричні відносини в ґендерній категоризації назв типів діяльності в 

мережі. 

Таким чином, дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

проводиться за двома напрямами: дослідження спільних та специфічних 

засобів об’єктивації концепту в традиційному сприйнятті носіїв 

досліджуваних мов (за даними лексикографічних джерел) і реалізацій 

концепту в інтернет-комунікації; вивчення дискурсоутворювальної ролі 

концепту ЖІНКА в ІПС, що акцентує соціальну поведінку як форму 

реалізації дискурсу, а також мотиви та інтенції учасників спілкування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Методологічною основою дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації визначено комплексний підхід, у межах якого поєднуються 

скоординовані методи КА і ДА. Такий підхід дає можливість виявити спільні 

і специфічні риси концепту ЖІНКА як у національних картинах світу носіїв 

мов, які досліджуються, так і реалізацію цього концепту в інтернет-

комунікації, що передбачає певні узагальнення та трансформації значеннєвих 

елементів.  

Дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації здійснюється за 

двома напрямами: виявлення спільних і специфічних засобів об’єктивації 

концепту в традиційному сприйнятті носіїв досліджуваних мов (за 

даними лексикографічних джерел) та вербалізації концепту в інтернет-

комунікації; вивчення дискурсоутворювальної ролі концепту ЖІНКА в 

ІПС, що акцентує соціальну поведінку як форму реалізації дискурсу, а 

також мотиви та інтенції учасників спілкування. 

КА спрямований на дослідження ґендерних концептів, вербалізація  

яких в інтернет-дискурсі дає змогу проаналізувати (а)симетрії ґендерних 

відносин у ЛК, що вивчаються, та їхню трансформацію у глобальних 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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комунікаціях. КА базується на таких положеннях: 1) значеннєві елементи, що 

входять до складу концепту, повинні бути співвіднесені між собою; 2) КА 

йде від одиниці смислу до мовних форм його вираження, тобто слід 

враховувати, що уявлення про зовнішній світ сформовані конкретною 

культурою; 3) КА спирається на дані дискурсивного мислення, що 

визначається соціокультурними факторами. 

Для цієї праці є актуальними підходи критичного, прагматичного 

інтердискурсивного дискурс-аналізів, оскільки вони пропонують механізми 

аналізу вербалізацій ґендерних концептів у креолізованому інтернетному 

дискурсі. 

КДА забезпечує можливість дослідити концепт ЖІНКА в інтернет-

комунікації як комплексне соціальне явище, а формування відносин 

ґендерної (а)симетрії в комунікаціях соціальних мереж – як результат 

глобалізованих соціальних практик, що забезпечує дослідження дискурсів 

соціальних мереж у парадигмі ситуація спілкування – мовленнєвий контекст 

– загальний соціокультурний контекст.  

Таким чином, у дослідженні концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

застосовано когнітивно та прагматично орієнтовані методики дискурсивного 

аналізу, які спрямовані на вивчення дискурсу як фрагменту ментального 

світу і продукту соціальної поведінки. 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях авторки [209; 

213; 216; 219; 297]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТ ЖІНКА (В ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ) 

 В КОНЦЕПТУАЛЬНИХ КАРТИНАХ СВІТУ ВІДВІДУВАЧІВ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ-НОСІЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ, ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ, 

РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ 

 

3.1 Етимологічний і лексико-семантичний аналіз вербалізатора 

жінка в англійській, португальській, російській та українській 

лінгвокультурах 

 

3.1.1 Етимологічний аналіз  лексем 

woman/mulher /женщина/жінка . Етимологічний аналіз вербалізатора 

жінка спрямований на визначення спільних та відмінних особливостей 

картин світу носіїв лінгвокультур, що досліджуються, в діахронному зрізі. Це 

сприятиме виявленню лінгвокультурних закономірностей позиціонування 

концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації. 

Детальний етимологічний аналіз слова women в англійській мові 

запропонував М. Маковський [123], який вказує на його індоєвропейське 

походження: за археологічними даними, на ранньому етапі існування 

індоєвропейців, жінки не тільки брали участь у боях, але їх ховали згідно із 

звичаями воєнного стану. “Сарматські жінки зберігають свої старожитні 

звичаї: разом із чоловіками й навіть без них вони верхи виїжджають на 

полювання, виступають у похід і носять чоловічий одяг. ... Що стосується 

шлюбних звичаїв, то вони ось які: дівчина не виходить заміж, поки не вб’є 

ворога. Деякі вмирають так і не вийшовши заміж, бо не в змозі виконати 

звичай” [49, с. 116-117]. 

М. Маковський довів, що вербалізатори woman і war в 

індоєвропейських мовах мали спільну сему `войовничість`. Про це свідчать 

такі дані: англійську лексему girl можна співвіднести з такими словами із 

стародавньої індійської, англійської, германської, латинської мов: ghrs 
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(змагатися); gerare (битися); gr (штовхати); girel (військовий одяг, лати); 

gearu (озброєний); ger (метальна зброя); gar (змушувати), gдren (швидко і 

безладно рухатися, воювати); groll (гнів, злість), grilen (злитися); tо hir(r) 

(гнати звіра, нападати). Спочатку поняття війна співвідносилося зі способом 

добування їжі людиною та споживанням цієї їжі (співвідношення значень 

`хотіти`, `бажати`, `жадати`, `схопити`, `отримати за допомогою полювання`). 

У цьому зв’язку цікаво залучити для порівняння лексеми gier (бажання, 

жадібність), gyryn (народжувати, бо в давнину народження розумілося як 

боротьба); ghrs (ковтати) [123, с. 149-150]. Наведення співвідношення дали 

змогу М. Маковському провести паралелі із лексемами wip (жінка) і waren 

(зброя); vorр (жінка) і sword (меч); Өήγυς (жіночий) і telum (метальний 

снаряд); brudr (жінка) і trudan (бити, ламати, знищувати); dubba (жінка) і 

dubbian (бити, ламати, знищувати). 

Учений вважає за необхідне взяти до уваги такі слова: gir (військовий 

вигук, клич); girti (голосно хвалити); gir (хвала, нагорода). Типологічно 

також можна порівняти kat (боротьба) та hatan (видавати звуки); guth (голос) 

та guр (війна, боротьба); ker (видавати звуки) та karas (війна); bhak-sо 

(видавати звуки) та baga (боротьба) [123, с. 149-150]. Звернувшись до 

етимології лексем жінка, жіночий у германській групі мов, зокрема в 

англійській, М. Маковський зазначає, що “написання слова жінка 

прогресувало за минуле тисячоліття від wīfmann (wumman) до сучасного 

правопису – woman, яке як у давньоанглійській, так і в сучасній англійській 

мові означає `жінка чоловіка`” [123, с. 149-150].  

Англійський етимологічний словник зазначає, що хоча більшість 

англійських слів запозичені з інших мов, слово woman не має споріднених у 

сучасних або стародавніх іноземних мовах, що робить його однією з 

небагатьох винятково англійських одиниць. Воно походить від слова wyfman, 

поєднуючи значення `wyf` (дружина) і `man` (людина) [377, c. 465]. Слово 

wyf є спорідненим у кількох мовах, зокрема у стародавній французькій і 

стародавній саксонській [387]. У стародавній англійській мові слово wyf 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwiLuKCTn7DIAhUGEiwKHeGhB6k&url=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dwoman&usg=AFQjCNHPbpBVhnfViIgPbxfgXGHjZsHWXQ&sig2=DOJhn8h2d1SEfYCEjHGB_g
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використовувалося для опису людини жіночої статі на відміну від сучасного 

використання у значенні `заміжня жінка` [387].  

Лексема alduuif з’являється приблизно в 725 році, про що свідчить “The 

Corpus Glossary” [387], лексема wiifa – у 900 році, uif – у 950 році. Після 1175 

року слово wife стали використовувати для позначення заміжньої жінки.  

Зі зміною семантики лексеми wife виникає необхідність появи слова, 

яке було б спроможне реалізувати сему `доросла людина жіночої статі`. Ця 

проблема була тимчасово вирішена за допомогою комбінації слів дружина і 

людина в слові wifman, що буквально означає `жінка чоловіка`. Найперше 

використання слова wifmon відбувається у 893 році, а після 1225 року 

з’являється слово wummon, де відбулося чергування wi / wu, що пов’язано з 

впливом лабіалізованого звука -w на оригінальний голосний -i. Після 1400 

року написання слова жінка набуло сучасного вигляду  – woman [387].  

У лексемах girl, lady, lass, female існує спільна сема `боротьба`, а саме: 

female (народження дітей, що розуміється як боротьба); girl (лат. gerare 

(змагатися); давн. англ. girel (військовий одяг, лати); gearu (озброєний); лат. 

lis – lass (боротьба), lвsya (військовий танець); lady – hlaf (хлібина) та dige 

(що передбачає значення ‘тістоміс’), пов’язане з готським deigan (місити). 

Таким чином, усі ці лексеми (girl, lady, lass, female) діахронно мали спільну 

сему `боротьба` [392]. Під поняттям боротьба, так чи інакше, розуміється не 

тільки участь у воєнних діях, але й народження дітей [132]. 

Лексема mulher у португальській мові походить від латинського слова 

muliere. Є кілька гіпотез пояснення такого походження. Одна з них асоціює 

muliere з двома латинськими словами: дієсловами mulgere (порт. ordenhar 

(доїти) та mulcere (порт. apalpar (мацати, гладити, обмацувати), acariciar 

(пестити), lamber (лизати) [383]. Згідно з цією гіпотезою слово mulher могло 

б використовуватися для визначення жінок загалом (порт. fêmeas), та зокрема 

тих осіб, які виробляють молоко [382, с. 997]. 

Етимологічний аналіз лексеми жінка у слов’янській групі мов, зокрема 

у російській та українській, дає змогу визначити такий факт: давньоруське 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwiLuKCTn7DIAhUGEiwKHeGhB6k&url=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dwoman&usg=AFQjCNHPbpBVhnfViIgPbxfgXGHjZsHWXQ&sig2=DOJhn8h2d1SEfYCEjHGB_g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwiLuKCTn7DIAhUGEiwKHeGhB6k&url=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dwoman&usg=AFQjCNHPbpBVhnfViIgPbxfgXGHjZsHWXQ&sig2=DOJhn8h2d1SEfYCEjHGB_g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADahUKEwiLuKCTn7DIAhUGEiwKHeGhB6k&url=http%3A%2F%2Fwww.etymonline.com%2Findex.php%3Fterm%3Dwoman&usg=AFQjCNHPbpBVhnfViIgPbxfgXGHjZsHWXQ&sig2=DOJhn8h2d1SEfYCEjHGB_g
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слово жена походить від спільнослов’янського gena (українське – жона́, 

жінка; болгарське, сербське та хорватське – жена́, словенське – žéna, чеське, 

словацьке – žena, польське – żona тощо). Ці слова споріднені 

давньоіндійському слову – zna (богиня), давньопруському – genno (жінка), 

грецькому – gynē. Вони мають той самий корінь, що й лексема генетика 

(лат. genus – рід) [362, с. 205-206]; [369, с. 226]; [375, с. 298-299]. 

О. Звукова зазначає, що словотвірне гніздо з домінантою æeha в 

старослов’янській мові представлене невеликою кількістю слів (8 одиниць) 

та у ньому все перебуває в межах двох значень – `жінка` та `дружина`. До 

словотвірного гнізда з домінантою æeha в старослов’янській мові входять 

такі деривати: æehüctbo, æehücêú, æehè//tè, æehèxú, æehètè, oæehètè, 0æehètè , 

æehèxobú.  

У подальшому в давньоросійській мові відбувається розмежування 

лексем жена та женщина, кожна з яких формує самостійне словотвірне 

гніздо. Однак словотвірне гніздо з домінантою жена представлено більшою 

кількістю похідних слів, ніж гніздо з домінантою женщина. На відміну від 

старослов’янської мови, де до словотвірного гнізда входило лише 8 лексем, у 

давньоросійській мові відображено розширення дериваційного гнізда з 

домінантою жена до 21 одиниці, що спричинено впливом як мовних, так 

позамовних чинників. Варто зауважити, що збірний іменник женьство, на 

відміну від старослов’янської мови, є похідним від слова жінка, що 

зумовлено його семантикою [75, с. 13-15]. На думку О. Звукової, було б 

правомірно включити до словотвірчого гнізда з домінантою женщина 

прикметник женский [75, с. 15]. 

Усі відзначені історичні особливості лексеми женщина 

підтверджуються матеріалами словника В. Даля [360, с. 880], який найбільш 

широко представляє лексико-семантичні варіанти лексеми женщина:  

1. Жіноче населення. Це узагальнений іменник, наприклад: женщины, 

бабы, бабье, женство, женский пол. Як диференційна сема виступає `група`. 
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2. Становище щодо чоловіка. Як диференційна сема виступає 

`партнерка`. Словник В. Даля наводить такі приклади: быть женою, 

замужнею, замужем. Лексико-семантичні варіанти характеризують офіційне 

становище жінки в суспільстві. Вказівка на неформальні стосунки, і, як 

результат, зневажливий конотативний компонент, мають такі лексеми: 

невенчанная, сожительница, наложница, или незаконно венчанная, разводка, 

или бранно, негодная жена. 

3. Особа, яка має низький соціальний статус, простолюдинка. 

Диференційною семою є `соціальне становище`. Конкретний варіант: 

дружина і вдова простолюдина: жена и вдова простолюдина: солдатская, 

крестьянская женка. 

4. Жіноча природа. Диференційна сема – `фемінність`, яка часто 

містить негативний і навіть зневажливий конотативний компонент. Словник 

В. Даля наводить такі приклади: Женонеи́стовый, одержимый женобесием. 

Женонра́вный, нравом похожий на женщину. Женообра́зный, видом или 

образом похожий на женщину. Женоподо́бный, женонравный или 

женообразный, или и то, и другое. Женопокори́вый, женопоко́рный, 

женопоко́рчивый, женопоко́рливый, покорный жене, женщинам [360, с. 880-

881]. 

Отже, лексема жінка має низку значень, які відрізняються різним 

ступенем реалізації, проявами єдиного семантичного цілого, або, 

користуючись терміном О. Смирницького, “різними лексико-семантичними 

варіантами слова” [189, с. 4].  

Таким чином, етимологічний аналіз дав змогу розкрити основні етапи 

формування вербалізаторів woman, mulher, женщина, жінка та встановити 

процес об’єктивації цих лексем у свідомості носіїв мов.  

Спільними для всіх досліджуваних ЛК є семантичні компоненти 

лексем woman, mulher, женщина, жінка – `мати`, `людина, що народжує 

дітей, годує їх молоком`, `дружина чоловіка`. Крім того, етимологія лексем 

женщина в РЛК, жінка в УЛК ідентична етимології їхнього португальського 
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корелята mulher, оскільки усі лексеми пов’язані із словами, що мають сему 

`репродуктивна функція жінки`. 

Специфічним для АЛК є збереження в етимології лексеми woman семи 

`боротьба`. 

 

3.1.2 Лексико -семантичний аналіз лексем 

woman/mulher /женщина/жін ка .  Подальшим етапом дослідження стало 

вивчення лексем woman/mulher/женщина/жінка  за даними 

лексикографічних джерел англійської, португальської, російської та 

української мов, оскільки “наявність мовного вираження підтримує концепт 

в стабільному, стійкому стані, робить його загальновідомим і забезпечує його 

поширення, тому що значення слів, за допомогою яких він передається, 

тлумачаться носіями мови і фіксуються в словниках” [163, с. 61]. 

В англійськомовних словниках лексема woman тлумачиться таким 

чином: “аn adult female human being (the context may or may nothave special 

reference to sex or to adult age” [389]; “An adult female person; a grown-up 

female person, as distinguished from a man or a child; sometimes, any female 

person” [384, с. 1646]; “A woman is an adult female human being” [379, с. 1675].  

Англійськомовні словники фіксують такі лексико-семантичні 

компоненти лексеми woman: `ґендерна ідентичність` (фемінність) і `вікова 

ідентичність`, `людська сутність`, `дорослість`. 

Запропоновані тлумачення сприяють вживанню лексеми woman як 

модифікатора: woman friend (приятелька), woman artist (художниця), і як 

опорного слова з модифікатором у словосполученнях, позначаючи при цьому 

особу жіночої статі, яка асоційована з певним місцем, заняттям або 

професією: newspaper woman (журналістка). 

Серед лексико-семантичних варіантів лексеми woman англійськомовні 

словники визначають такі: 

1. Жартівливе або зневажливе звертання: don’t be daft, woman! [389]. 

2. Жіночність, жіноче начало: There is little of the woman in her [389]. 

http://en.academic.ru/dic.nsf/cide/163909/sometimes
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
http://en.academic.ru/contents.nsf/mwc/
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3. Прислуга жіночої статі: a daily woman [389]. 

4. Працівник або службовець жіночої статі: Now that women have broken 

through in the field of medicine, we can expect more women doctors [380, 

с. 1747].  

5. Маркер реляційно-ґендерних відносин суб’єкта жіночої статі до 

представника протилежної статі – дружина, подружка або коханка чоловіка: 

He wondered whether Billy had his woman with him [389]. 

6. Суб’єкт жіночої статі – представник компанії або організації: Yet 

another successful Labour woman took her seat ... [380, с. 1747]. 

Тлумачні португальські словники дають таке визначення жінки – 

“mulher, pessoa adulta do sexo feminino; pessoa adulta do sexo feminino pretence 

à inferior; esposa” [382, с. 997], “Uma mulher (do latim muliere) é um ser humano 

adulto do sexo feminino. Na infância, normalmente é denominada em português 

como “menina” e, na adolescência, como “moça”ou “rapariga”. O termo “mulher” 

é usado para indicar tanto distinções sexuais biológicas quanto distinções nos 

papéis sócio-culturais” [383]. 

Отже, португальські словники містять такі лексико-семантичні 

компоненти лексеми mulher: `ґендерна ідентичність` (фемінність), `вікова 

ідентичність`, `сімейне становище`. 

Подібні тлумачення пропонують і російські лексикографічні джерела. 

“Словник російської мови” С. Ожегова дає таке визначення: “Жінка. 1. Особа 

протилежна чоловіку за статтю; та, яка народжує дітей і годує їх груддю. 

2. Доросла, на відміну від дівчинки, дівчини. 3. Особа жіночої статі, яка 

вступила у шлюбні стосунки” [367, c. 164]. Згідно з “Великим академічним 

словником російської мови” за редакцією К. Горбачевича жінка – “особа 

протилежна за статтю чоловіку; особа жіночої статі як втілення 

властивостей, якостей цієї статі. Особа жіночої статі, яка перебуває або 

перебувала у шлюбі” [358, с. 612]. “Сучасний тлумачний словник російської 

мови” Т. Єфремової пропонує таке визначення жінки: “Особа протилежна за 

статтю чоловіку; особа жіночої статі як втілення властивостей, якостей цієї 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAmea
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolesc%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juventude_(idade)
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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статі; особа жіночої статі, яка перебуває чи перебувала у шлюбі [370]. Згідно 

з “Тлумачним словником російської мови” за редакцією Д. Дмітрієва “жінка 

– особа протилежна за статтю чоловіку; особа жіночої статі, яка розпочала 

статеве життя (на противагу дівчині)” [370]. 

Отже, наведені вище дефініції засвідчують, що російські словники 

визначають такі лексико-семантичні компоненти лексеми женщина: 

`ґендерна ідентичність (фемінність)`, `вікова ідентичність`, `людська 

сутність`, `дорослість`, `сімейне становище`. 

У “Словнику української мови” за редакцією І. Білодіда лексема жінка 

тлумачиться так: “1. Особа жіночої статі; протилежне чоловік. 2. Доросла, на 

відміну від маленької дівчинки. 3. Заміжня особа стосовно до свого чоловіка” 

[356]. “Словник української мови” за редакцією Б. Грінченка пропонує таке 

визначення жінки: “1) Жінка. Жінки довге волосся мають, а розум короткий. 

2) Дружина. Єсть у мене батько і рідная мати, єсть у мене жінки і малії 

діти” [359]. Згідно зі “Словником синонімів української мови” жінка – 

“1. Доросла особа жіночої статі 2. Один із членів шлюбної пари. 3. Одружена 

жінка стосовно свого чоловіка” [371, с. 112]. 

Спільним для російської та української мов є визначення лексеми 

жінка як `особи жіночої статі` (протилежне – чоловік); `дорослої особи, на 

відміну від маленької дівчинки`; `заміжньої особи щодо свого чоловіка`, 

`заміжньої особи жіночої статі`. Однак, у російських словниках увага 

акцентується на біологічних відмінностях між жінкою та дівчиною, а в 

українських словниках основним для визначення лексеми жінка є сімейний 

статус. На відміну від РЛК в УКЛ жінка сприймається як “як один із членів 

шлюбної пари” [371, с. 112], в родині займає становище рівне з чоловіком. 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є асиметрія маркованого й 

немаркованого членів у категоріях із хибними родовими іменами, коли “один 

з класів розглядається як родова альтернативна категорія, яка позбавлена 

дистинктивних ознак, що характеризують іншу, марковану категорію” [61, 

с. 143]. У визначенні жінки як особи, яка протилежна за статтю чоловіку, у 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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словниках проявляється гегемонія “чоловічого” як фонової категорії й норми, 

і є тим випадком у лінгвістичній практиці, коли “поле контрасту 

структурується привативно, тобто в ньому виокремлюються категорія за 

замовчуванням (немаркований член) і маркована категорія, що має ознаки, 

яких немає у першій (фоновій) категорії” [61, с. 143-147]. А. Архангельська 

пов’язує цей факт із тим, що обсяг поняття чоловік корелює з обсягом 

поняття людина взагалі, тоді коли між обсягами понять жінка й людина 

відмінності більш істотні [12, с. 27]. Це визначається феміністською 

критикою мови як прояв андроцентризму і як мовна дискримінація [12, с. 28]. 

Порівняльний аналіз лексикографічних джерел англійської, 

португальської, російської та української мов дає змогу зробити висновок, 

що лексико-семантичні компоненти, які лежать в основі лексем 

woman/mulher/женщина/жінка – `ґендерна ідентичність` (фемінність), 

`вікова ідентичність`, `людська сутність`, `дорослість`, – є спільними для усіх 

досліджуваних мов. Утім, лексема woman має більш широкий спектр значень, 

ніж лексеми mulher/женщина/жінка, а саме: а) жартівливе або зневажливе 

звертання; б) прислуга жіночої статі; в) працівник або службовець жіночої 

статі. У всіх досліджуваних ЛК спостерігається ґендерна асиметрія, оскільки 

“андроцентризм у постпатріархальних мовах має статус універсалії, це 

внутрішня системна властивість мов, яка отримала в різних їхніх підсистемах 

дещо різний розвиток” [12, с. 81]. АЛК є більш андроцентричною порівняно з 

іншими досліджуваними ЛК, специфічним для неї є ранжованість (ціннісна 

асиметрія) у визначенні жінки як прислуги жіночої статі, що відображає 

неоднаковий статус професій (соціальних ролей), а також наявність 

конотативної ціннісної асиметрії, при якій жіноче ім’я стилістично знижено 

при вживанні слова woman як жартівливого або зневажливого звертання. 

 

3.2 Інтерпретативний аналіз рецептивного експерименту щодо 

визначень поняття жінка в інтернет-комунікації відвідувачами 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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англійсько-, португальсько-, російсько- та українськомовних соціальних 

мереж 

 

Дослідження здійснено на матеріалі відповідей, які були отримані в 

соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com), My Space 

(https://www.myspace.com), Tagged (https://www.tagged.com), Ask.fm 

(http://www.ask.fm), Badoo (http://www.badoo.com)э, Google 

(https://www.google.com), LinkedIn (https://www.linkedin.com), Pinterest 

(https://www.pinterest.com), Meetup (http://www.Meetup.com) (додаток A). 

Особливістю рецептивного експерименту в соціальних мережах є 

умовна ідентифікація ґендеру на думку комунікантів. Відвідувачам 

соціальних мереж було запропоновано завершити фразу “Woman on the 

Internet-communication is …” – англійськомовним респондентам, “Mulher em 

Internet-comunicação й …”  – португальськомовним респондентам, “Женщина 

в интернет-коммуникации – это …” – російським респондентам, “Жінка в 

інтернет-комунікації – це…” – українськомовним респондентам. 

Серед англійськомовних респондентів відповіді надали 74 чоловіки та 

62 жінки, португальськомовних – 42 чоловіки та 37 жінок, російськомовних – 

69 чоловіків та 67 жінок, українськомовних – 42 чоловіки та 42 жінки. 

Кількісно-якісний аналіз даних рецептивного експерименту, 

проведеного з метою визначення поняття ЖІНКА (в інтернет-комунікації) 

відвідувачами англійсько-, португальсько-, російсько- та українськомовних 

соціальних мереж, представлений у додатку Б. 

За даними рецептивного експерименту було сформовано ТГ: 

“Жінка в інтернет-комунікації – людина жіночої статі”. Маркерами 

цієї ТГ виступають лексичні сигнали: human, woman, female – англ., girl, lady; 

mulher, o belo sexo, menina, mãe, avó – порт; человек, женщина, девушка – 

рос.; дама, пані, дівчина, жінка, панянка, дівиця, берегиня, Попелюшка – укр. 

У всіх досліджуваних ЛК респонденти не позначають вік жінки- 

учасниці мережевих комунікацій, але позиціювання різних вікових груп 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tagged.com
http://www.ask.fm/ 
https://www.google.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.pinterest.com/
http://www.meetup.com/


97 

 

жінок (молода жінка: girl, lass – англ.; moça, jovem – порт.; девушка– рос.; 

дівчина, дівиця, панянка – укр.; жінка зрілого віку: lady – англ.; senhora – 

порт.; дама – рос.; пані – укр.) свідчить, що користувачкою інтернету може 

бути жінка будь-якої вікової категорії. Таким чином, вік не є визначальним 

маркером для характеристики жінки в інтернет-комунікації.  

Крім нейтральних визначень жінки як людини жіночої статі, що 

пропонують респонденти АЛК, ПЛК, РЛК, слід відзначити уважне ставлення 

українських чоловіків до жінки, яке виявляється у сприйнятті її як “берегині” 

(12 відповідей). “Береги́ня-Ма́ти – у дохристиянських віруваннях – Велика 

Богиня, головна богиня життя, добра й захисту людини від усякого зла, 

покровителька врожаїв; захисниця оселі, малих дітей від лиха, хвороб, 

смерті; зображувалася на білих рушниках (оберегах), що вивішувалися на 

вікнах, дверях і мали захищати людину від чорних сил; образ Берегині – 

ясночолої русалки, дбайливої охоронниці дівочої цноти і подружньої вірності 

можна побачити на кролевецьких рушниках; схематичний образ богині 

(символічна постать жінки з піднятими руками) вишивався на одязі, 

вирізьблювався на деревах, на дверях, віконницях, ґанках; її зображення 

дійшло до нас на збручанському ідолі” [356, с. 158].  

Отже, відповіді українськомовних респондентів відображають 

стереотипні для УЛК уявлення про жінок: “У сучасній українській культурі 

чоловіки здебільшого жінку сприймають як виконавицю двох суспільних 

ролей. Перша – це матір, берегиня, яка уособлює образ нації; друга – окраса – 

жінка, яка прикрашає чоловіка” (povaha.org.ua/obraz-zhinky-u-suchasnij-

kulturi-yak-poboroty-ster...). 

Чисельні визначення позитивної конотації словосполучення жінка в 

інтернет-комунікації під час рецептивного експерименту (дама, пані, 

панянка, представниця прекрасної статі, подруга, берегиня) порівняно з 

даними лексикографічних джерел дає змогу визначити тенденцію до 

поступового нівелювання аксіологічної асиметрії як одного із проявів 

ґендерної асиметрії в українськомовній інтернет-комунікації. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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“Жінка в інтернет-комунікації – член мережевої спільноти, особа, 

яка постійно використовує інтернет для різних цілей (робота, 

відпочинок, знайомства, покупки тощо)”. Ця ТГ представляє жінку в 

інтернет-комунікації як особу, котра витрачає багато часу, використовуючи 

інтернет для різних цілей (робота, відпочинок, знайомства, покупки тощо). 

Ця ТГ містить також визначення жінки в інтернет-комунікації як особи, яка 

має професійні навички роботи з інформаційними технологіями та чиє 

джерело доходів пов’язано з роботою за комп’ютером. Маркерами цієї ТГ 

виступають лексичні сигнали: Internet, network, Web, technology, online, 

screen, global village – англ.; cyber, rede, Internet – порт.; современность, 

Интернет, Сеть, время – рос.; віртуальний, інформаційний бізнес, 

копірайтерша, дизайнер, блогерка, копірайтинг – укр. 

У всіх досліджуваних ЛК відповіді жінок (56/56/57/65%) чисельніші, 

ніж відповіді чоловіків (44/44/43/35%). Цей факт свідчить про ілокутивні 

установки жінок на самовизначення через професійну, політичну, економічну 

діяльність, а також рівний чоловіку статус у сім’ї: Woman on internet-

communication is high time to get your life and learn something new, spend time in 

global village with benefit! – англ.; Mulher na comunicação on-line é uma cyber-

realidade, a verdade da vida – порт.; Женщина в интернет-коммуникации – 

это не миф! Женщина и успех в Сети совместимы! – рос.; Жінка в 

інтернет-комунікації – це те, що ми створюємо в мережі. Жінку слід не 

шукати в інтернеті, а будувати саму себе. Сам процес будівництва змінює 

саму жінку, так і її долю – укр. 

Ілокутивні установки представниць усіх досліджуваних ЛК можуть 

бути узагальнені таким чином: “Сучасна жінка просто зобов’язана розумно 

використовувати всі ті можливості, які надають нам інтернет-технології” 

(boginija.ru/jensina/322-zhenschina-i-internet-v-nashi-dni.html). 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є актуалізація семантичних 

компонентів `трудова діяльність`, `кар’єра`, `професіоналізм`, `успішність` у 

семантиці словосполучення жінка в інтернет-комунікації. Відмінним для 

http://www.robota.biz.ua/biz_infa.html


99 

 

РЛК та УЛК є визначення жінками благополуччя сім’і як результату їхньої 

професійної успішності: свои плюсы и минусы, может быть как потерей для 

семьи, так и неплохой прибавкой к пенсии, а есть уже и миллионерши; 

возможности для улучшения финансового состояния семьи буквально не 

вставая с уютного дивана – рос.; дистанційна робота в інтернеті на дому; 

заробіток в декреті на онлайн аукціонах; вгамувати творчий свербіж і 

дозволити заробити на кишенькові витрати – укр. 

Для УЛК характерною особливістю ТГ “Жінка – член мережевої 

спільноти” є позиціювання професій, які до недавнього часу вважалися суто 

чоловічими, і якими сьогодні оволоділи жінки. На рівні мови цей процес 

виявляється у стиранні ціннісної асиметрії, коли “відображається 

неоднаковий статус професій (соціальних ролей), що позначаються словами 

чоловічого й жіночого роду. Слово чоловічого роду конотує з великою 

владою і престижем, тоді як жіночий термін імплікує підлегле становище або 

менший вияв влади” [61, с. 136]. Незважаючи на те, що жінки, ідентифікуючи 

себе в межах певної професії, віддають перевагу чоловічому родовому імені 

[61, с. 136], в інтернет-комунікації з’являються назви професій, що 

позначаються словами жіночого роду з ідентичною конотацією престижу 

(копірайтерша, блогерка). 

Але у відповідях чоловіків РЛК (6%) та УЛК (5%) спостерігається 

наявність зневажливого конотативного компонента: юзер; девушка, 

типичная “уточка”, которой хочется сказать учи матчасть!; “Как это 

включить?”; зря занятый комп; бомба замедленного действия; киберугроза 

– рос., безцільне плавання по просторах віртуальної мережі; шукачка пригод 

в мережі; самомилування, самозакоханість та нарцисизм; психічне 

захворювання; гіподинамія; дівиця, що шукає пригод – укр. 

Отже, в мовній свідомості чоловіків-носіїв РЛК та УЛК зберігається 

аксіологічна асиметрія як один із проявів ґендерної асиметрії. 

“Жінка в інтернет-комунікації – результат соціальних 

трансформацій”. Маркерами цієї ТГ виступають лексичні сигнали: evolution, 

http://www.robota.biz.ua/na_domu.html
http://www.robota.biz.ua/biz_aukcion.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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fuel, force, energy, technology, future, change, right (a moral or legal entitlement 

to have or do something), ruler, recognition – англ.; energética, progresso, 

modificação, mudança para melhor, moderna, reformar-se – порт., Юлий Цезарь, 

реализоваться, действовать, творчество, перспективная, надежность, 

стабильность, целеустремленность, познать більше – рос., змінювати, 

спонукати, національна ідея, волонтер, жінка України, демократизація, 

зміна, боротьба, лідер, перемога, натхнення, суспільство – укр. 

У всіх досліджуваних ЛК респонденти відзначають роль жінки як 

новатора, що сприяє позитивним змінам у суспільстві. Актуалізація лексеми 

волонтерка при тлумаченні вербалізатора жінка в інтернет комунікації – 

специфічна риса українського інтернет-дискурсу. 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є стирання асиметрії 

внутрішнього структурування парних ґендерних категорій. У відповідях 

респондентів обох статей для позначення жінки в інтернет-комунікації 

використовуються лексеми, що традиційно використовувалися для 

характеристики чоловіків (force, energy, ruler, recognition – англ.; enérgico, 

progresso – порт.; Юлий Цезарь, действовать, целеустремленность, познать 

больше – рос.; змінювати, спонукати, зміна, боротьба, лідер, перемога – 

укр.). 

“Жінка в інтернеті – та сама жінка, що й у реальності”. Маркерами 

цієї ТГ виступають лексичні сигнали: shopping, social, spend, consumer, 

gossip, waste – англ., cultura, educação, suavidade, gentileza – порт., семья, 

логика, домохозяйка, домашнее хозяйство, покупки, дети, рецепт борща, 

хозяйка – рос., партнер, берегиня, краса, панянка, самотність, любов, 

бажання, найкраща, найкрасивіша – укр. 

Відповіді англійськомовних респондентів відображають стереотипні 

уявлення про залежність жінок від чоловіків (lonely skate; heart-broken; 

divorced, separated lady), а також такі негативні якості жіночої природи, як 

марнотратство (waste of time and money) і схильність до пліток (yenta). 

Лексичний сигнал network angel відображає стереотипні уявлення про жінку 

http://www.robota.biz.ua/biz_infa.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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як про ангельське створіння, а force of nature нагадує про зв’язок жінки з 

природою. 

На думку португальськомовних респондентів, засвоєння жінкою 

інтернету не призвело до зникнення таких традиційно приписуваних жінці 

якостей, як ніжність, поступливість, мудрість (Eva moderna, menina, mãe, avó; 

interlocutora agradável; as donas de casa; apoio emocional; cultura, educação, 

suavidade, gentileza, a sabedoria, amor-próprio e respeito pelas pessoas, mulher 

inteligente, representante o sexo bonito). У свідомості португальськомовних 

респондентів жінка в інтернет-комунікації більше співвідноситься з веденням 

домашнього господарства та навчанням (Dona de casa vida feliz, educação de 

crianças, descanso, mulher de espírito inventivo), на відміну від англійсько-, 

російсько- та українськомовних респондентів, які акцентують професійну 

задіяність жінки в інтернет-комунікації (вгамувати творчий свербіж і 

дозволити заробити на кишенькові витрати; жінка, яка працює і якій не 

треба прокидатися за будильником, дистанційна робота в інтернеті вдома; 

заробіток у декреті на онлайн аукціонах; заробіток в інтернет-магазинах; 

можливості заробітку в мережі; не відчувати себе обмеженою, вибитою з 

життя, фінансово незалежною і все встигати). 

Відповіді російсько- та українськомовних респондентів свідчать про 

актуалізацію стереотипних психологічних якостей для визначення жінки в 

інтернет-комунікації (емоційність, романтизм, нераціональне витрачання 

грошей тощо). Респондентки позиціонують позитивні стереотипні якості 

жінки (співчуття, товариськість, хазяйновитість тощо). Про наявність 

ґендерної асиметрії у сприйнятті жінки в інтернеті свідчать відповідні 

висловлювання. Відповіді українськомовних респондентів відображають 

стереотипні уявлення про жінок: “У сучасній українській культурі чоловіки 

здебільшого жінку сприймають як виконавицю двох суспільних ролей. Перша 

– це матір – жінка-берегиня, яка уособлює образ нації; друга – окраса – 

жінка, яка прикрашає чоловіка” (povaha.org.ua/obraz-zhinky-u-suchasnij-

kulturi-yak-poboroty-ster...). 

http://www.robota.biz.ua/na_domu.html
http://www.robota.biz.ua/biz_aukcion.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Таким чином, ТГ “Жінка в інтернеті – та сама жінка, що й в реальності” 

є показовою з погляду асиметрії внутрішнього структурування ґендерних 

категорій та наводить типову сполученість лексеми жінка з лексемами, що 

репрезентують її (shopping, gossip; suavidade, gentileza; семья, домохозяйка, 

домашнее хозяйство, дети; берегиня, краса, любов). 

“Жінка в інтернет-комунікації – рівноправна партнерка у всіх 

сферах суспільного життя”. Ця ТГ характерна тільки для англійської мови, 

де жінка розглядається не тільки як співрозмовник та емоційний партнер, але 

і як партнер у бізнесі (англ.: friend, relationship, connection, partner). Це 

доводить, що в інтернет-комунікації значення лексем friend, relationship, 

connection, partner втрачають семи `дружина`, `коханка`. Сполучуваність 

виразу жінка в інтернет-комунікації з лексемами friend, partner у значенні 

`партнер у бізнесі` наводить приклад стирання “культурно конструйованої 

асиметрії, коли за наявності тієї чи іншої ознаки в обох ґендерних 

контрагентів, відбувається концептуалізація як категорії тільки одного з них” 

[61, с. 133-134]. 

Аналіз даних рецептивного експерименту дав змогу визначити поняття 

жінка в інтернет-комунікації (додаток В): 

Респонденти-чоловіки визначають жінку в інтернет-комунікації як  

члена мережевої спільноти жіночої статі. Наявність в особи відповідних 

соціальних обов’язків стимулює її до активної життєвої позиції. Водночас 

зберігаються обов’язки жінки з виховання дитини, забезпечення сімейного 

побуту та виконання домашньої праці (АЛК); як члена мережевої спільноти 

жіночої статі, яка не втратила жіноче начало, як сучасну людину, спроможну 

реалізуватися в усіх напрямках (ПЛК); як члена мережевої спільноти жіночої 

статі, мета якої – самореалізація, особистісне зрістання й досягнення 

поставлених нею цілей. Однак така жінка завжди щось недодає своїй родині 

(РЛК); як члена мережевої спільноти жіночої статі, що має активну соціальну 

та життєву позицію і зберігає історично притаманні їй якості берегині й 

матері (УЛК). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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Респондентки поняття жінка в інтернет-комунікації визначають так: 

член мережевої спільноти жіночої статі, що ефективно використовує інтернет 

для збереження балансу між кар’єрою та сім’єю й успішно реалізує себе 

одночасно в ролі матері, дружини і бізнес-леді. Прагнення до 

самоактуалізації, реалізації особистісного потенціалу, а також чоловічі риси 

характеру, як бажання домінувати, контролювати, бути діловою жінкою, 

виявляються у професії, в сімейних стосунках, у спілкуванні та стають 

причиною для витіснення істинно жіночих ознак (АЛК); як член мережевої 

спільноти жіночої статі, що має рівні права й можливості поряд із 

чоловіками. Це сучасна, освічена, розвинена жінка, яка реалізувала себе як у 

сімейному житті, так і в кар’єрі (ПЛК); як член мережевої спільноти жіночої 

статі, яка змушена працювати, щоб забезпечити безбідне існування своєї 

сім’ї, і яка вдало поєднує кар’єру й сім’ю (РЛК); як член мережевої спільноти 

жіночої статі, якій належить визначна роль у формуванні, функціонуванні та 

розвитку шлюбно-сімейних стосунків, але яка прагне реалізувати свої 

здібності, знання, зробити кар’єру, займатися громадською діяльністю 

(УЛК). 

Таким чином, спільними семами вербалізатора жінка (в інтернет-

комунікації) в усіх досліджуваних ЛК є `член мережевої спільноти жіночої 

статі`, `рівні права й можливості поряд із чоловіками`, `здобуття знань`, 

`реалізація здібностей`, `кар’єрне зростання`, `громадська діяльність`, 

`жіноче начало`. Відмінним у досліджуваних ЛК є актуалізація мотивів 

перебування в мережі: у відповідях англійсько- і португальськомовних 

респондентів обох статей активовано семи `домінування`, `контроль`, `бути 

діловою жінкою`; у відповідях російсько- та українськомовних респондентів 

превалюють семи `бажання отримати додатковий дохід`, `реалізація 

особистісного потенціалу`. Слід також відзначити негативне ставлення 

російськомовних респондентів до зміни ставлення жінок до сім’ї як 

природної і єдиної соціальної сфери її реалізації (крах домашнему хозяйству 

и всей семейной жизни, время, потраченное впустую; немытые и голодные 
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дети). Актуалізація семи `волонтерство` при тлумаченні вербалізатора жінка 

(в інтернет-комунікації) – специфічна риса УЛК (символ волонтерства; 

невидимий батальйон). 

Порівняльний аналіз даних рецептивного експерименту щодо 

вербалізації вислову жінка в інтернет-комунікації та лексикографічних 

даних щодо лексеми жінка дав можливість констатувати, що розбіжності у 

визначенні понять жінка та жінка в інтернет-комунікації зумовлені 

соціолінгвістичними чинниками – активним освоюванням жінкою мережі, 

стиранням асиметрії в ґендерній категоризації під час інтернет-комунікації, 

що проявляється у використанні для позначення жінки лексем, які 

традиційно використовувалися для характеристики чоловіків (стирання 

асиметрії внутрішнього структурування парних ґендерних категорій); 

виникненням значної кількості визначень жінка в інтернет-комунікації з 

позитивною конотацією (стирання аксіологічної асиметрії як одного з 

проявів асиметрії внутрішнього структурування); виникненням низки 

іменувань жінки за професією, пов’язаною з діяльністю в мережі, які 

донедавна вважалися суто чоловічими (стирання ціннісної асиметрії) тощо. 

 

3.3 Інтерпретативний аналіз асоціацій сприйняття вербалізатора 

жінка (в інтернет-комунікації) носіями англійської, португальської, 

російської та української мов 

 

3 .3 .1 Інтерпретативний аналіз  асоціац ій (син онім ів)  

сприйняття  вербаліз атора  жінка  носіями з іставлювани х 

лінгвокультур (на  матеріал і  лексикографічних джерел).  Для 

визначення модифікацій концепту ЖІНКА (в інтернет-комунікації) у 

порівнянні з його представленням у концептуальних картинах світу носіїв 

досліджуваних ЛК було розглянуто синонімічні та асоціативні ряди лексем 

woman /mulher /женщина /жінка (додаток Г). Було встановлено, що в 

англійській мові існує понад 200 синонімів слова woman [381], в 

http://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2016/01/20160112114216466340Women_in_Military_Ukraine_Dec_8_2015.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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португальській мові – понад 300 синонімів лексеми mulher [378]. Слова-

синоніми, належачи до одного референта, відрізняються за ступенем 

сучасності, умовами та сферою вживання, емоційним оцінюванням, 

образністю, стилістичними й жанровими особливостями. Для номінації 

жінки використовуються не тільки літературні слова, а й стилістично 

знижена лексика. Для аналізу асоціативних рядів лексем женщина та жінка 

були використані дані “Слов’янського асоціативного словника” [373] та 

“Російського асоціативного словника” за редакцією Ю. Караулова [364]. 

Проведений аналіз синонімічних та асоціативних рядів лексем 

woman /mulher /женщина /жінка  дав змогу визначити кілька ТГ: 

“Психологічні та інтелектуальні якості жінки”. У цій ТГ жінка 

характеризується за конкретно-емоційним ставленням до світу речей, явищ 

природи, до соціуму, людей, самої себе: Amazon, virago, a female warrior, 

shrew, maenad, sylph, ball-buster, ball-breaker, bluestocking, bachelor girl, scold, 

femme fatale, vampire, temptress, houri, jilt, a weak sister, milk-and-water girl – 

англ.; aventureira, ativista, mulher-macho, víbora, virago, leoa, ávida (cúpida), 

brigalhona, bába-iaga, bruxa, velhinha, moça melindrosa, desapriedada, louca, 

indelicada, tagarela, bárbara, apaixonada, lêndea, orgulhosa, queridinha, 

megera, conquistadora, a implicante, merecida, celerada, histérica, demandista – 

порт.; умная, мудрая, загадка, глупая, дура, деловая, чужая, загадочная, 

святость, слабая, хорошая, вамп, воин, вредная, гордая, доброта дома, 

жалость, жаль, ждет, зверь, зло и счастье, змея, идеальная, изумительная, 

истина, следователь, смеется, исчадие, каторга, ласковая, легкомысленная, 

мрак, отчаянная, темпераментная – рос.; розумна, горда, добра, 

добропорядна, жiночiсть, заздрiсть, зло, з майбутнього, змiя, зрадлива, 

кiшка, кокетка, лагiдна, лайлива, ласка, мiнливiсть, милосердя, надiйна, 

несправедлива, осередок добра, розумiння; розум, сильна, сувора, 

таємничiсть, тендiтнiсть, трудолюбива, трудяща, турбота, хитрiсть i 

турбота про iнших, чуйна, щедра – укр. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0PWUlqXWAhVpG5oKHcMVDegQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fum.co.ua%2F1%2F1-7%2F1-70523.html&usg=AFQjCNH0qyZYPBWzlKXLuD5jGCBEMv8FpQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0PWUlqXWAhVpG5oKHcMVDegQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fum.co.ua%2F1%2F1-7%2F1-70523.html&usg=AFQjCNH0qyZYPBWzlKXLuD5jGCBEMv8FpQ
http://www.synonym.com/synonyms/maenad
http://www.synonym.com/synonyms/sylph
http://www.synonym.com/synonyms/bachelor_girl
http://www.synonym.com/synonyms/houri
http://www.synonym.com/synonyms/jilt
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Асоціативний аналіз сприйняття вербалізатора жінка довів, що 

спільним для АЛК і ПЛК є актуалізація в семантичній структурі компонентів, 

які мають негативну конотацію: `войовничість` (Amazon, virago, a female 

warrior – англ.), `агресивность` (ball-buster, ball-breaker, vampire – англ.; 

víbora, virago, leoa, conquistadora – порт.), `сварливість` (shrew, scold – англ.), 

`брутальність` (indelicada, lêndea, bruxa – порт.), `шкідливість` (megera, 

bárbara – порт.), `брехливість` (mentirosa – порт.). Спільним для РЛК і УЛК є 

превалювання семантичних компонентів із позитивною конотацією (67% і 

84%): `доброта` (милосердие, жалость – рос.; добра, осередок добра, любити 

– укр.), `приязність` (нежность, ласковая – рос.; жiночiсть, лагiдна, чуйна – 

укр.), `працездатність` (труженица – рос.; трудолюбива, трудяща – укр.), 

`життєрадісність` (смеется, поет, песня – рос.; лiтня, весела – укр.), 

`таємничість` (загадка, загадочная – рос.; нерозкрита книга – укр.). 

“Зовнішня ідентифікація”. Маркери цієї ТГ: stunner, sporting lady, 

wonder woman, beauty, eyeful, peach – англ.; pálida, deusa, porcalhona, a 

mirradote, bonita (bela, linda), boneca, bonequinha, canhota, madona, 

pequerrucha, criancinha, feia, muda, extraordinária, desasseada, nova, desnuda, 

tampinha – порт.; красивая, привлекательная, пожилая, элегантная, полная, 

прекрасна, симпатичная, в голубом, высокая, Диана, длинноногая, длинные 

волосы – рос.; красива, струнка, богиня, красуня, в бiлому, гарна, вродлива 

весна, симпатична, грацiйна, грацiознiсть, некрасива, модель, мрiя, 

прекрасна, стильна, довгонога, плоть, повновида, квiтка – укр. Спільним для 

всіх досліджуваних ЛК є актуалізація значеннєвих компонентів ‘жіноча 

привабливість’: `граціозність` (sporting lady – англ.; mulher sedutora– порт.; 

Диана – рос.; грацiйна, граціозність – укр.), `привабливість` (beauty, eyeful – 

англ.; bonita (bela, linda), boneca, bonequinha, – порт.; симпатичная, красива 

(гарна) – рос.; нiжна; неземна, модель, мрія – укр.), `сексуальність` (stunner – 

англ.; mulher sedutora – порт.; обнаженная – рос.; бажання, плоть – укр.), 

`еталон жіночої краси` (madona – англ.; boneca, deusa, bonequinha – порт.; 

Венера, Диана, Ева, богиня – рос.; неземна – укр.). Відмінним для ПЛК, РЛК і 

http://www.synonym.com/synonyms/eyeful
http://www.synonym.com/synonyms/eyeful
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УЛК є наявність семи `вік` (grisalha – порт.; была в возрасте, пожилого 

возраста – рос.; стара, старенька, бальзакiвського вiку – укр.) і `повнота` 

(magra, gorda – порт.; толстый – рос.; товста, повновида – укр.). Відмінним 

для РЛК і УЛК є існування семи `жіночі атрибути` (сумки, с цветами, в 

голубом, в красном, в платке – рос.; прикраси, туфлi, халат, сукня, в білому – 

укр.). 

“Стиль спілкування”. У цій ТГ відзначені духовно, морально та 

соціально зумовлені реакції на стимул жінка: cocotte, Jezebel, slut, harlot, bar 

girl, сyprian, tart, slattern – англ.; amazona, rododendra, presa, aristocrata, 

criança travessa, sobranceira, coitadinha, culpada, livre-pensadora, ladra, 

heroína, sabichona, delatora, tola, invejosa, conspiradora, eremita, instigadora, 

fomentadora, defensora, a coquete, hipócrita – порт.; милая, интересная, без 

комплексов, болтовня, в экстазе, веселая, скандал, шипы, обаятельная – рос.; 

кохання, любов, приємна, подруга, любляча, люб’язна, справжня, загадка, 

загадковiсть, сварка – укр. 

Спільним для АЛК і ПЛК є домінування семантичних компонентів із 

дискримінаційним, зневажливим компонентом `повія` (slut, harlot, bar girl – 

англ.; meretriz, gata – порт.) та негативною конотацією: `ревнощі` (green-eye – 

англ.; invejosa, suspeita, ciumenta – порт.), `лукавість` (a coquete – англ.; 

hipócrita, bajuladora, fingida, simuladora – порт.). Спільним для РЛК і УЛК є 

переважання семантичних компонентів із позитивною конотацією (87% і 

91%): `товариськість` (друг, душа – рос.; душенька – укр.), `люб’язність` 

(приветик, обаятельная, приятная – рос.; люб’язна, приємна – укр.), 

`щирість` (чистосердечная – рос.; справжня – укр.), `відвертість` 

(откровенность – рос.; відвертість; прямота – укр.). 

“Соціальний статус”. Ця ТГ формується на основі значеннєвого 

компонента `представниця`: 

а) “жінка – особа, яка займається певною трудовою діяльністю або є 

представницею певної організації”: Wac, au pair, biddy, chambermaid, cleaning 

lady, cleaning woman, damsel, domestic, factotum, girl, handmaiden, help, hired 

http://www.synonym.com/synonyms/bar_girl
http://www.synonym.com/synonyms/bar_girl
http://www.synonym.com/synonyms/cyprian
http://www.synonym.com/synonyms/bar_girl
http://www.synonym.com/synonyms/Wac
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girl, housemaid, live-in, maidservant, miss, nursemaid – англ.; farmacêutica, 

arrendatária, atriz, artista, harpista, post-graduada, a assistente, camponesa, 

bailarina, dançarina, basquetebolista, fugitiva, corredora, refugiada, bibliotecária 

– порт.; врач, баба, бедная, болеет, гинеколог, друг человека, учитель, 

уставшая, работяга, с сумками – рос.; працьовита, роботяща, вчитель, 

затуркана, робiтниця, робота – укр.; 

б) “жінка – представниця певної соціальної групи”: matron, madam, 

dame, princess, queen, duchess – англ.; analfabeta, refugiada, assalariada 

agrícola, fidalga, senhorita, desempregada, mulher de negócios, rica, proprietária 

(dona), educanda – порт., королева, труженица – рос.; трудівниця, селянка, 

торбинка – укр. 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є преференція господарсько-

побутових навичок жінки та трудової діяльністі, що пов’язана з 

некваліфікованою працею (chambermaid, cleaning lady – англ.; porteira – 

порт.; труженица – рос.; трудівниця, селянка – укр.). 

“Сімейний статус”: widow, bridesmaid, divorcee, ex-wife, wife, daughter, 

daughter-in-law, matchmaker, unmarried woman, grandmother, grandmamma, 

grandma, granny, mum; mom; mummy; mommy, aunt, aunty – англ.; mulher 

casada, mulher solteira, esposa, filha, cunhada, afilhada, comadre, mãe, mamãe, 

mamãezinha, matrona, noiva, nora, solteira, recém-casada, solitária, enteada, 

parceira, sobrinha, madrinha de casamento, estranha, bisneta, antecessora – 

порт.; мужчина, мать, с ребенком, мама, ребенок, одинокая, очаг, замужем, 

кольцо, материнство, мать, т.е. имеющая детей, мужик – рос.; мати, 

чоловiк, дружина, коханка, матір, берегиня роду, весiлля, господарка, 

господиня, i чоловiк, з дитиною, оберiгач сiм’ї, основа сiм’ї, основне, 

партнерка, продовження роду, ребро, рiд, родопродовжувач – укр. 

Спільним для для всіх досліджуваних ЛК є домінування семи 

`сімейний стан` (widow, bridesmaid, divorcee, ex-wife, wife – англ.; noiva, nora, 

solteira, recém-casada – порт.; замужем, кольцо – рос.; весiлля, партнерка, 

продовження роду – укр.) і `материнство` (daughter, mum; mom – англ.; 
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mummy; mommy – порт.; мать, с ребенком, мама, ребенок – рос.; мати 

(мать), молоко – укр.). Відмінним для АЛК і ПЛК є актуалізація семи 

`родинні стосунки` (grandmother, grandmamma, grandma, granny, aunt, aunty – 

англ.; sogra, irmã, cunhada – порт.). 

“Належність до жіночої статі”: female person, daughter, girl, wife, 

gentlewoman, girlfriend, niece, spouse – англ.; mulher, senhora, fêmea, cara 

(querida), filha, solteirona, virgem (donzela), amada, irmã, prima, esposa, 

senhorita, neta – порт.; женщина, девушка, она, сестра, 8 Марта, 

беременность, девочка, желанная, хочет, женского пола – рос., кохана, 

жiнка, Єва, iстота, не дiвчина, не хлопчик – укр. 

Це найбільш узагальнене значення, в основі якого – значеннєві 

компоненти `людина`, `жіноча стать`. У свою чергу, цю синонімічну групу 

можна конкретизувати, актуалізувавши семантичний компонент `вік`: 

дорослий суб’єкт жіночої статі: grandmother, dame, matron, aunt – англ.; viúva, 

grávida, dona, mulheraça ou mulherão – порт.; женщина, беременность; 

девушка, девочка – рос.; жiнка, дiвчина – укр. 

“Ідентифікація за етнічними ознаками”: white woman, black woman, 

Negress, yellow woman, mestiza, shiksa – англ.; negra, mulher amarela, mulata, 

criola, asiática, australiana, austríaca, ucraniana, albanesa, argelina, americana, 

inglesa, a árabe, conterrânea – порт. 

Асоціативні ряди лексем женщина та жінка за даними 

лексикографічних джерел не містять асоціацій, які входять у цю ТГ. 

Отримані результати узагальнено в таблиці 3.1. Сприйняття 

вербалізатора жінка носіями АЛК, ПЛК, РЛК, УЛК (на матеріалі 

лексикографічних джерел) представлено в схемах додатка Д. 

Таблиця 3.1. Тематичні групи асоціацій (синонімів) 

сприйняття вербалізатора жінка носіями АЛК, ПЛК, 

РЛК, УЛК (за матеріалом лексикографічних джерел): 

порівняльний аналіз  

 

Тематична група Питома вага тематичної групи (%) 

http://www.synonym.com/synonyms/female_person
http://www.sinonimos.com.br/senhora/
http://www.synonym.com/synonyms/shiksa
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АЛК ПЛК РЛК УЛК 

Психологічні та інтелектуальні 

якості жінки 

43 27 41 36 

Зовнішня ідентифікація 16 15 33 38 

Стиль спілкування 9 23 8 6 

Соціальний статус 14 9 6 5 

Сімейний статус 9 13 7 12 

Належність до жіночої статі 4 6 5 3 

Ідентифікація за етнічними 

ознаками  

5 7 – – 

 

Отже, аналіз сприйняття вербалізатора жінка носіями АЛК, ПЛК, 

РЛК, УЛК (на матеріалі лексикографічних джерел) дав змогу довести, що 

спільним для всіх досліджуваних ЛК є визначення лексеми жінка як: 

а) `особа, що характеризується конкретно-емоційним ставленням до світу 

речей, явищ природи, до соціуму, людей, самої себе, і ці стосунки 

виражаються як любов, прихильність, боязнь, ворожнеча тощо`; б) `особа, 

яка має свій духовний світ, у якому соціальні норми, моральні закони стають 

внутрішніми регуляторами поведінки особистості`; в) `особа, яка займається 

певною трудовою діяльністю або є представником певної організації`; 

г) `особа, яка має певний соціальний статус`; д) `особа, яка має риси 

зовнішньої ідентифікації`; е) `особа, яка має риси належності до родини`. 

Виявлено такі лакунарні значення лексико-семантичних варіантів лексеми 

жінка в РЛК та УЛК: `особа, що має риси расової чи етнічної ідентифікації`. 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є актуалізація значеннєвого 

компонента ‘жіноча привабливість’ (`граціозність`, `сексуальність`, `еталон 

жіночої краси`, `елегантність`). Відмінним для АЛК і ПЛК стала актуалізація 

семантичних компонентів, які мають негативну конотацію: `войовничість`, 

`агресивность`, `сварливість`, `брутальність`, `шкідливість`, `брехливість`, 

`повія`, `ревнощі`, `лукавість`; для РЛК і УЛК – превалювання семантичних 

компонентів із позитивною конотацією: `доброта`, `приязність, 

`працездатність`, `життєрадісність`, `таємничість`, `товариськість`, 

`люб’язність`, `щирість`, `відвертість`. 
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3 .3 .2 Інтерпретативний анал із  асоціац ій сприйня ття  

вербалізатора  жінка  (в  інтернет -комунікац і ї)  за  результатами  

асоціативного експерименту .  Асоціативний експеримент було 

проведено в англійськомовних (My Space, Tagged, Ask.fm, Badoo), 

португальськомовних (LinkedIn, Pinterest, Meetup), російськомовних та 

українськомовних соціальних мережах (Twitter, Facebook) (додаток Е). 

На вираз-стимул woman on internet-communication/mulher na 

comunicação on-line/женщина в интернет-коммуникации/жінка в інтернет-

комунікації відповіді надали 56 чоловіків та 53 жінки – носіїв англійської 

мови; 51 чоловік та 51 жінка – носіїв португальської мови; 59 чоловіків та 57 

жінок – носіїв російської мови; 52 чоловіки та 52 жінки – носіїв української 

мови. 

Отримані асоціації було розподілено за такими ТГ: 

“Психологічні та інтелектуальні якості користувачки інтернету”. 

Ґрунтуючись на визначенні психологами маніфестації в мові різних 

характеристик індивідуальності, а саме особливостей емоційної, 

мотиваційної та інтелектуальної сфер (Н. Вітт, Л. Власова, В. Грідін, 

A. Леонтьєв, О. Кокорева та інші), серед психологічних та інтелектуальних 

характеристик користувачки респонденти визначили такі: 

а) “типи темпераменту”. Респонденти-чоловіки надали асоціації, які 

характеризують: АЛК – сангвінічний темперамент (ease, naturalness, freedom 

to live online, easiness, friendly, fun-loving, ultra-confident, generous, 

spontaneous, humorous, dynamic, whimsical, transformation, understanding, 

frivolous, superfluous, unimaginable), холеричний (crass, nag, insulting, 

irritable, erratic, aggressive, intolerant, dragon, stranger, vulnerable, unbalanced, 

antagonist), меланхолічний (faint, dream, absentminded); ПЛК – сангвінічний 

темперамент (amigável, certa, sociável, curiosa, flexibilidade, multiforme, 

otimista, mundo interior, conto de fadas, confiança), холеричний (humor mutável, 

tarefa impossível, inflexível, cética, crítica), меланхолічний (cuidade, néctar 

https://www.pinterest.com/
http://www.meetup.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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pegajoso); РЛК – сангвінічний темперамент (источник новых впечатлений, 

дар убеждения, яркие впечатления, душа компании, легкая в общении, 

разноплановая, активная и энергичная, веселая, с чувством юмора), 

холеричний (злая, наглая, завышенная самооценка, стерва), флегматичний 

(наивная, уравновешенный человек, скромная, спокойная, романтичная); УЛК 

– сангвінічний темперамент (позитивна, товариська, балакуча, 

доброзичлива, нетерпляча). 

Респондентки характеризують риси темпераменту як: АЛК – 

сангвінічний (sociable, earnest, optimistic, eloquent, imaginative, real, 

empathetic, impressive, enthusiastic, open, affable, easy to talk, agreeable, 

compassionate, civil, conciliatory, authentic), а також холеричний (ebullient, 

incisive, unimaginable, freak); ПЛК – сангвінічний (brava, amigável, ativa, 

sincera, de bom coração, de alma, extrovertida, criativa), меланхолічний 

(sentimental, romântica, leviandade); холеричний (tipo androgênico, 

subjetivista); флегматичний (responsável, perspectiva); РЛК – сангвінічний 

(ответы на любые вопросы, энергичный и веселый человек, весьма 

находчивый экземпляр, высокая социальная адаптивность, легко 

переключается с одного дела на другое, огромное количество жизненной 

энергии, неисправимая оптимистка), холеричний (стервозная, высокие 

требования, хитрая), флегматичний (спокойная, скучающая, внимательная, 

уравновешенная, все продумано, рассудительность и невозмутимость, 

чувствительная к критике и похвале); УЛК – сангвінічний (оригінальна, 

активна, потреба в самовираженні, відважна і смілива). 

Аналіз наданих асоціацій свідчить, що респонденти обох статей 

визначають жінку в інтернеті як людину жіночої статі незалежно від її 

темпераменту, але вважають, що користувачки мережі є переважно 

сангвініками. При цьому як культурну відмінність слід відзначити наявність 

асоціацій із негативною конотацією, які простежуються у відповідях 

російськомовних респондентів обох статей (стервозная, высокие 

требования, хитрая, злая, наглая, завышенная самооценка, стерва). 

http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
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Серед наданих асоціацій-носіїв усіх ЛК було виявлено низку оцінних 

прикметників-домінантів стереотипів, що співвідносяться з жінками 

(generous, affable, agreeable, compassionate, conciliatory – англ.; amigável, 

ativa, sincera – порт.; скромная, спокойная, романтичная – рос.; балакуча, 

доброзичлива, нетерпляча – укр.), що свідчить про наявність у мережевих 

комунікаціях асиметрії внутрішнього структурування парних ґендерних 

категорій. Водночас, було виявлено низку реакцій – характеристик жінок, які 

традиційно сполучувані зі словом чоловік (ultra-confident, aggressive, 

intolerant, dragon – англ.; cética, crítica – порт.; дар убеждения, душа 

компании – рос.; відважна і смілива – укр.). Цей факт дає підстави говорити 

про стирання асиметричних відносин ґендерної категорізації; 

б) “ставлення до інших об’єктів/суб’єктів”. Респонденти-чоловіки 

визначають такі характеристики жінки в інтернет-комунікації: АЛК – 

ставлення до інших людей, колективу, суспільства (sociable, sporting, 

winning, deceptive, ambitious), до праці, власної справи (dutiful, reliable, 

resourceful, skillful, studious, responsible, irresponsible), до речей 

(sophisticated), риси, що характеризують особливості емоційної сфери (solid, 

stable, steady, strong, irrational, crazy); ПЛК – ставлення до інших людей, 

колективу, суспільства (ilusão, líder), ставлення до праці, власної справи (bem 

sucedida, brava), до речей (aspecto prático); РЛК – ставлення до інших людей, 

колективу, суспільства (агрессивная, воинственная, вызывающая, 

импульсивная, прямолинейная, добрая, харизматическая, исключительная, 

искренняя, правдивая, фальшивая, фривольная), до праці, власної справи 

(требовательная, дисциплинированная, конкурентоспособная, амбициозная, 

сильная, уверенная, упорная), до речей (расточительная), до себе 

(эгоистичная, тщеславная, самоуверенная, эгоцентричная); УЛК – ставлення 

до інших людей, колективу, суспільства (незалежна, емансипована, 

самомилування, самозакоханість, проблема, цікава людина, частина 

українського жіноцтва, українка – козачка), до праці, власної справи 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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(досягнення поставлених цілей, працелюбна, наполеглива, цілеспрямована та 

наполеглива). 

Респондентки визначають такі характеристики жінки в інтернет-

комунікації: АЛК – ставлення до інших людей, колективу, суспільства 

(authority, respectful, orderly, undogmatic, leaderly, masculine, adequate, aware, 

civilized), до праці, власної справи (executive, skilful, efficient, educated, 

organized, painstaking, persuasive, planful, punctual, rational, modern, energetic, 

contemporary, businesslike), риси, що показують, як людина ставиться до 

самого себе (orderly, undogmatic, many-sided, confident), до речей (orderly, 

planful); ПЛК – ставлення людини до інших людей, колективу, суспільства 

(brava, de sentido de humor), до праці, власної справи (responsável), до речей 

(ganhos adicionais); РЛК – ставлення до інших людей, спільноти, суспільства 

(отважная, непредсказуемая, спонтанная, веселая, смелая, честная, 

естественная, оптимистичная), до праці, власної справи (активная, 

динамичная, мотивирующая, отважная, непредсказуемая, предприимчивая, 

решительная, сильная, смелая, уверенная, умная, честная, энергичная, 

авантюрная, интересная, философствующая), до себе (независимая, 

самостоятельная, женственная), риси, що характеризують особливості 

емоційної сфери (чувствительная); УЛК – ставлення до інших людей, 

колективу, суспільства (лідер, незалежна, жінка, яка має кредо: не можеш 

вплинути на життя в країні, впливай на своє особисте, ініціатор, вільна у 

власному виборі). 

Таким чином, у всіх досліджуваних ЛК у ТГ “Ставлення до інших 

об’єктів/суб’єктів” актуалізовано сему ‘ставлення жінки в інтернет-

комунікації до інших людей, колективу, суспільства, праці’. Ця ТГ 

демонструє велику кількість прикладів вживання зі словом жінка лексем, для 

яких характерна сполучуваність зі словом чоловік (authority, respectful, 

orderly, undogmatic, leaderly, masculine – англ.; líder, mulher independente – 

порт.; амбициозная, воинственная, вызывающая, конкурентоспособная, 

прямолинейная, требовательная, сильная, уверенная, харизматическая, 
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самоуверенная, упорная – рос.; лідер, незалежна, жінка, яка має кредо: не 

можеш вплинути на життя в країні, впливай на своє особисте, ініціатор, 

вільна у власному виборі – укр.). Цей факт є свідченням стирання асіметрії 

внутрішнього структурування парних ґендерних категорій чоловік – жінка в 

інтернет-комунікації; 

в) “міжособистісні стосунки в мережі”. Респонденти-чоловіки 

виокремлюють такі типи ставлення жінки до інших в інтернеті: АЛК – 

доброзичливість (friendly, generous, reverential, sociable, understanding, 

frivolous, caring, appreciative, reliable, companionly, good-natured), підозрілість 

(stranger), егоїстичність (irresponsible, deceptive), агресивність (scornful, 

challenging, antagonist, unbalanced, venomous, vindictive), підпорядкованість 

(dutiful); ПЛК – доброзичливість (amigável, sociável, sábia, confiança, 

intelegente), егоїстичність (inflexível, cética, crítica), авторитарність (certa); 

РЛК – доброзичливість (общительная, с чувством юмора, добрая, искренняя, 

душа компании, легкая в общении, уравновешенный человек), егоїстичність 

(эгоистичная, тщеславная, завышенная самооценка), агресивність (стерва, 

злая, агрессивная, амбициозная, воинственная, вызывающая), 

підпорядкованість (дисциплинированная), авторитарність (требовательная, 

прямолинейная); УЛК – доброзичливість (любляча мама і дружина, злагода 

та мир), авторитарність (непрошені поради), егоїстичність (зайві плітки і 

пересуди), агресивність (публічні образи, перепалки в соціальних мережах). 

Респондентки визначають такі типи ставлення до інших в інтернеті: 

АЛК – доброзичливість (real, earnest, respectful, compassionate, conciliatory, 

genuine, good-natured, sociable, understanding, compassionate, civil, civilized, 

agreeable), авторитарність (authority); ПЛК – доброзичливість (sociável, 

amigável, sincera, de bom coração, de alma), авторитарність (autorizada), 

підозрілість (mundo anônimo, subjetivista), підпорядкованість (responsável); 

РЛК – доброзичливість (мотивирующая, естественная), егоїстичність 

(стервозная, хитрая, непредсказуемая, спонтанная, авантюрная), 

авторитарність (высокие требования, решительная); УЛК – доброзичливість 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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(бажання ділитися своїми думками, навиками, розповідати про життя, 

подорожі чи будь-що інше, небайдужість, атмосфера любові й тепла). 

Таким чином, у всіх досліджуваних ЛК відмінною рисою користувачки 

інтернету респонденти обох статей вважають доброзичливість (46/51/37/59), 

на другому місці – підозрілість (23/22/31/20) і егоїстичність (16/16/21/15), на 

третьому – агресивність (13/6/9/5) і підпорядкованість (2/4/2/1). Специфічним 

для АЛК і РЛК є численні асоціації (13/9), надані чоловіками, що визначають 

агресивне ставлення жінки до інших користувачів (scornful, challenging, 

antagonist, unbalanced, venomous, vindictive, стерва, злая, агрессивная, 

амбициозная, воинственная, вызывающая). 

Наявність реакцій, що містять семи `влада` і `престиж` – надані 

респондентами-чоловіками (challenging, antagonist – англ.; certa – порт.; 

амбициозная, воинственная, вызывающая, требовательная, прямолинейная – 

рос.; непрошені поради – укр.), свідчить про стирання асіметрії внутрішнього 

структурування парних ґендерних категорій; 

г) “індивідуально-психологічні особливості жінки в інтернет-

комунікації”. Респонденти-чоловіки визначають такі когнітивні особливості 

користувачки: АЛК – креативність (original, resourceful, sophisticated, 

whimsical), нелогічність (irrational), неуважність (absentminded), 

непослідовність (spontaneous, erratic), прагматичність (realistic, 

understanding), дотепність (witty); РЛК – наполегливість (целеустремленная, 

увлеченная), логічність (рациональная, нелогичная), зацікавленість 

(любознательная); УЛК – креативність (творче мислення), нелогічність 

(непослідовність, хаотична), прагматичність (реалізація життєвої тактики, 

міркування особистої вигоди, ефективності та практичності). 

Респондентки визначають такі когнітивні особливості жінки в інтернет-

комунікації: АЛК – логічність (logical, rational, undogmatic), послідовність 

(organized, persuasive, punctual), продуктивність (efficient, painstaking, 

energetic), багата уява (imaginative); ПЛК – креативність (criativa), 

легковажність (leviandade); РЛК – освіченість (эрудированная, всезнающая), 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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логічність (здравомыслящая), зацікавленість (любопытная); УЛК – 

креативність (створення чогось нового й генерація маси ідей, оригінальна), 

продуктивність (компетентність, ефективність використання ресурсів, 

сприятливі перспективи, реалізовані здібності, встигати більше за менший 

проміжок часу), багата уява (багатий внутрішній світ). 

Таким чином, представниці АЛК визначають поєднання в корисувачці 

інтернету маскулінних (logical, organized, persuasive, rational) та фемінних 

якостей (imaginative, painstaking); представниці РЛК відзначають 

орієнтованість жінки на процес навчання (эрудированная, всезнающая, 

любопытная), тоді як у відповідях респондентів-чоловіків превалюють 

значеннєві компоненти, що характеризують когнітивні особливості жінки в 

інтернет-комунікації, – `підвищення інтелекту` (любознательная), 

`орієнтованість на процес навчання і майстерність` (целеустремленная). 

Українськомовні респонденти-чоловіки головними позитивними 

характеристиками жінки в інтернеті вважають практичність і креативність 

(міркування особистої вигоди, ефективності та практичності), але 

асоціації із семою `логічність` мають переважно негативні конотації 

(непослідовність, хаотична). 

Отже, ця група асоціацій представляє з більшою мірою, домінуючі 

стереотипні уявлення про жінку (легковажність, нелогічність, 

непослідовність, цікавість) – 51/56/59/61%, що свідчить про наявність в 

інтернет-комунікації асиметричних відносин ґендерної категоризації. 

Кількісно-якісний аналіз розбіжностей асоціацій на вираз-стимул 

жінка в інтернет-комунікації респондентів-чоловіків та жінок у ТГ 

“Психологічні та інтелектуальні якості жінки в інтернет-комунікації” 

представлено в додатку З. 

Зіставлення розбіжностей асоціацій представлено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Порівняльний аналіз тематичної 

групи “Психологічні та інтелектуальні якості жінки в 

інтернет-комунікації” в досліджуваних ЛК 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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ЛК Тематичні підгрупи (риси темпераменту, риси 

характеру, ставлення до оточуючення, когнітивні 

особливості та здібності) (%) 

У відповідях чоловіків У відповідях жінок 

АЛК 42/22/21/14/1 23/32/22/15/1 

ПЛК 46/20/27/0/7 44/17/28/5/6 

РЛК 23/24/27/14/12 19/38/15/13/15 

УЛК 14/44/22/14/6 22/30/15/30/3 

 

Отже, специфічними для досліджуваних ЛК є такі відмінності: 

а) англійськомовні респонденти-чоловіки актуалізують, здебільшого, 

тип темпераменту відвідувачки інтернету (42%), респондентки – риси 

характеру (32%). Незначна кількість чоловічих асоціацій, пов’язаних зі 

ставленням до оточення, має негативну конотацію (frivolous, irresponsible, 

deceptive, scornful, unbalanced, venomous, vindictive); 

б) португальськомовні респонденти обох статей переважно актуалізують 

темперамент жінки в інтернеті, але респонденти-чоловіки акцентують його 

комунікативні прояви (amigável, sociável, curiosa, confiança), а жінки – 

емоційні (sentimental, subjetivista, de alma, sincera) та поведінкові (tipo 

androgênico); ставлення до оточення чоловіки-респонденти переважно 

описують через асоціації, що характеризують манеру поведінки жінки в 

мережі (amigável, humor mutável, sociável, curiosa), а респондентки – 

міжособистісні взаємини (amigável, subjetivista, de alma, sincera, de bom 

coração, responsável);  

в) російськомовні респонденти чоловічої статі акцентують увагу на 

рисах характеру-індикаторах ставлення до інших людей, колективу, 

суспільства (амбициозная, воинственная, вызывающая, 

конкурентоспособная, прямолинейная, требовательная). Респондентки 

вважають важливим для жінки в інтернеті ставлення до праці, власної справи 

(динамичная, мотивирующая, предприимчивая). При цьому респонденти-

чоловіки здебільшого наводять асоціації, що характеризують маскулінність 

характеру (агрессивная, амбициозная, воинственная, вызывающая, 
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прямолинейная, требовательная, дисциплинированная, сильная, уверенная, 

харизматическая). Асоціації респонденток, навпаки, позиціонують фемінні 

(романтичная, чувствительная, женственная, добрая, искренняя) та 

андрогінні риси характеру (активная, веселая, динамичная, мотивирующая, 

независимая, предприимчивая, решительная, самостоятельная, уверенная, 

оптимистичная); 

г) українськомовні респонденти-чоловіки характеризують темперамент 

жінки в інтернеті з комунікативних позицій (товариська, балакуча, 

доброзичлива, нетерпляча), акцентують увагу на егоїстичних якостях 

(самомилування, самозакоханість), що призводять до конфліктних 

комунікацій (25%) (непрошені поради, публічні образи, зайві плітки і 

пересуди, легкодоступна особа, перепалки в соціальних мережах). 

Респондентки оцінюють темперамент жінки в інтернеті з урахуванням 

чинника креативності (оригінальна, потреба в самовираженні), 

позиціонують вольові якості характеру (лідер, ініціатор, цілеспрямована, 

наполеглива) та доброзичливе ставлення до оточення (бажання ділитися 

своїми думками, навиками, розповідати про життя, подорожі чи будь-що 

інше; небайдужість; атмосфера любові й тепла). 

“Мета та причини відвідування мережі”. Серед причин відвідування 

мережі респонденти визначили такі: 

а) заробляння грошей або їх економія. Аналіз асоціації респондентів 

чоловічої статі свідчить про те, що чоловіки визначають засіб заробляння 

грошей або їх економію як: АЛК – трудова діяльність (expert, occupation, 

business, internet shop business, place of work); інтернет-покупки (shopping); 

бронювання місць на ринку послуг, зокрема придбання та доставка квитків у 

театр, замовлення столика в міських ресторанах, замовлення й доставка 

квитків на різний транспорт, резервування місць у косметичних салонах 

тощо (reservation, booking, purchase order); ПЛК – трудова діяльність 

(professão, negócio, trabalho, jornalista, careira, ambição, freelance, especialista, 

prósperidade, trabalho distante), інтернет-покупки (aspecto prático, compras on-
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line, leilão on-line); РЛК – трудова діяльність (фрилансерша, журналистка, 

менеджер по туризму, блогер, блогерша, журналист, копирайтинг, веб-

дизайнерша, рерайтинг, работа для творческих людей, дизайнеров, 

художников), підприємницька діяльність у мережі, відкриття власної справи 

жінкою (частный бизнес, фриланс, туристический бизнес, реклама, веб-

дизайн, дизайн, маркетинг и менеджмент, рекрутинг), традиційні жіночі 

сфери діяльності (дизайнер, журналистика, психология); УЛК – трудова 

діяльність (бізнес, професіонал, заробіток, дохід, копірайтерша, заробляння 

грошей, гроші, робота, блогерка, найвпливовіша жінка-блогер, фешн-блогер, 

проекти і надихаючі ідеї, чималий заробіток, досягнення поставлених цілей), 

інтернет-покупки (продаж, реклама). 

Жінки визначають засіб заробляння грошей або їх економію як: АЛК – 

трудову діяльність (successful Internet Cafй Business, profitable business, 

business on-line, cyber cafй, business, employ), інтернет-покупки (shopping), 

бронювання місць на ринку послуг (make an order, immediate fulfilment), 

онлайн-транзакцію (transformation); ПЛК – трудову діяльність (professão, 

consultora, contactos, profissão principal, passatempo favorito, info-empregada, 

desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, trabalho, careira, 

animação, trabalho, negócio, negócios comerciais, promoção, guarda-livros, 

mulher de negócios), інтернет-покупки (moda); РЛК – трудову діяльність 

(удаленные специалисты, создание и оформление сайтов и блогов, фриланс, 

специалист веб-дизайна, фрилансерша, веб-дизайнерша, удаленная работа, 

онлайновый дизайнер, бизнес, востребованный специалист, удаленная 

работа онлайн, удаленная работа на дому в интернете, журналистка, 

специалистка по интернет-рекламе, администраторша социальных сетей, 

блогер, блогерша, работа по душе), інтернет-покупки (шопоголик, умение 

экономить, хозяйственная, шоппинг, онлайн шоппинг); УЛК – трудову 

діяльність (заробіток, робота, блогерка, блогер, автор, розвиток бізнесу, 

копірайтерша, персональний блог, дизайнер інтер’єрів, літературний 

оглядач, журналістка та блогер, журналістка, дизайнер, професійна та 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsYSi7OvNAhXBYpoKHT_ZDooQFghUMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.antamedia.com%2Farticles%2Ffree-tips-for-successful-internet-cafe-business%2F&usg=AFQjCNHzuQN8uQUQfY07wyz-eBOQnZpmyg&bvm=bv.126130881,d.bGs
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цікава блогерка, комерційна спрямованість, прибуток, вебмастер, власний 

онлайн щоденник, професійне зростання), інтернет-покупки (магазин), 

бронювання місць на ринку послуг (онлайн резервування і покупка квитків), 

онлайн-транзакцію (оплата банківською карткою, оплата товарів і послуг 

банківським пластиком, грошовий переказ). 

Отже, респонденти обох статей увсіх досліджуваних ЛК позитивно 

характеризують відвідування жінкою інтернету з метою заробляння грошей, 

до того ж респонденти-чоловіки визначають ілокутивну установку жінок на 

організацію власного бізнесу. Респондентки акцентують увагу на ролі 

навичок роботи з комп’ютером для кар’єрного зростання, створення власної 

справи. Крім того, російсько- та українськомовні респондентки визначають 

заробляння жінкою грошей в інтернеті також як часткову зайнятість, 

наприклад, для мам, які не працюють (удаленные специалисты, 

фрилансерша, удаленная работа, удаленная работа онлайн; копірайтерша). 

Жінки надають чисельніші(73%), ніж чоловіки (34%), асоціації щодо видів 

діяльності жінки в інтернеті. 

Результати, які були отримані в процесі асоціативного експерименту, 

підтверджують висновки рецептивного експерименту, а саме: формування в 

усіх досліджуваних ЛК низки іменувань жінки за професією, пов’язаною з 

діяльністю в мережі, які донедавна вважалися суто чоловічими, свідчить про 

стирання ціннісної асиметрії; 

б) спілкування. Респонденти-чоловіки розглядають бажання жінки 

спілкуватися в інтернеті як: АЛК – процес обміну інформацією 

(communication, contact, intercourse), обговорення дискусійного питання або 

проблеми (discussion, dialog), отримання або надання поради (advice, 

recommendation, hint); ПЛК – процес обміну інформацією (sociável, amigável, 

informação, conhecimentos, redes sociais, colegas de escola), обговорення 

дискусійного питання або проблеми (jornalista, liberdade de escolha), 

отримання або надання поради (conselhos, conselhos práticos), отримання 

задоволення від спілкування (satisfação emocional), самоствердження (auto-
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identificação, ambição), розширення кола знайомств та пошук нових друзів за 

спільними інтересами (amiga da rede, relações, interesse genuíno, interesse 

genuíno, relações); РЛК – прагнення бути в контакті із собі подібними заради 

самого процесу спілкування та усунення самотності (внушительный список 

друзей, общительность, общительная, поддерживать контакты, умение 

заводить знакомства, коммуникабельная, разговорчивая, болтливая), процес 

обміну інформацією (переписка с друзьями), потреба в пізнанні і розширенні 

кругозору (широта контактов); УЛК – можливість комунікацій (цікава та 

змістовна розмова), можливість знайти супутника життя (любов на 

просторах всесвітньої павутини, кохання), самопрезентування (селфі, 

чудовий смак і красиві фотографії), пошук людей за спільними інтересами 

(захоплення, співтовариства). 

Респондентки оцінюють бажання спілкуватися як: АЛК – процес 

обміну інформацією (talk, news item, report, communication, information), 

обговорення спірного питання (discussion, debate, deliberation, objection, 

solution), аналіз і оцінку публікації, події, публічні заяви тощо (analysis, 

examination, review, query, problem, matter, enquiry); ПЛК – отримання 

задоволення від спілкування (extrovertida, de sentido de humor), 

самоствердження (auto-identificação, ambição), розширення кола знайомств та 

пошук нових друзів за спільними інтересами (sociável, comunicação, 

contactos, amigável, amigas, relações); РЛК – потреба в заступництві чи 

піклуванні про іншу людину (человек среди людей, одиночество в Сети, 

внимательность к проблемам других, подруга), прагнення бути в контакті із 

собі подібними заради самого процесу спілкування (общительная, 

контакты, круг знакомств, обширные контакты, коммуникабельная, 

легкость контактов); УЛК – процес обміну інформацією (спілкування, 

соціальні мережі, віртуальні контакти, інтернет-співрозмовница), 

самопрезентацію (фотографія, селфі, бажання ділитися своїми думками, 

навиками, розповідати про життя, подорожі чи будь-що інше), можливість 

найти супутника життя (самотність), отримання або надання поради 
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(життєвий досвід), отримання задоволення від самого процесу спілкування 

(вміння створювати затишок в віртуальному домі, флірт). 

У всіх досліджуваних ЛК респонденти-чоловіки вважають мету 

спілкування жінок в інтернеті особистісно орієнтованою – обмін думками і 

почуттями, респондентки акцентують орієнтованість спілкування на 

мережеву спільноту, що передбачає з’ясування істини та отримання знань.  

Відповіді російськомовних респондентів відрізняються актуалізацією 

стереотипних уявлень. Так, респонденти-чоловіки акцентують уявлення про 

балакучість жінок (внушительный список друзей, разговорчивая, болтливая), 

а респондентки – стосунки між людьми, для них властиво стежити за 

благополуччям людей, що входять до їхнього кола спілкування 

(внимательность к проблемам других, подруга, при малейшей возможности 

помочь хотя бы сонетом, внимательность и чувствительность, стараться 

понять). Таким чином, у російськомовному інтернеті наявна асиметрія 

внутрішнього структурування парних ґендерних категорій, що перебувають в 

опозиції один до одного (чоловік – жінка); 

в) отримання інформації. Респонденти-чоловіки формулюють мету 

отримання інформації як: АЛК – пізнавальну (studies, searching, seeking, 

collect), соціально-поведінкову (data, advice, information); ПЛК – пізнавальну 

(estudante, educada, ensino, educação, conhecimentos, interesse genuíno), 

соціально-поведінкову (religião, informação, notícias, conselhos, amiga da 

rede), управлінську (conselhos práticos), художньо-естетичну (desenvolvimento 

harmonioso); РЛК – пізнавальну (скачать информацию, обмен и получения 

информации, студентка), соціально-поведінкову (совет опытных женщин); 

УЛК – пізнавальну (освіта, цікавість), соціально-поведінкову (інформація, 

консультування, користь). 

Респондентки оцінюють мету отримання інформації як: АЛК – 

пізнавальну (scholar, seeking, collect, searching), соціально-поведінкову (data, 

suggestion, lookup), художньо-естетичну (culture, reader), управлінську (check, 

quest); ПЛК – пізнавальну (professora, consultora, estudante, professão), 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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соціально-поведінкову (comunicação, informação, contactos, sociável, info-

empregada), художньо-естетичну (talento); РЛК – пізнавальну (любопытная, 

студентка), розважальну (гороскопы), соціально-поведінкову (тема 

красоты и ухода, поиск всяческих рецептов, темы по поводу здорового 

образа жизни, правильного питания, информация о косметических новинках, 

сайты о кулинарии, красоте и косметике), художньо-естетичну (сервисы 

виртуальных открыток); УЛК – пізнавальну (збагачення знань, знання), 

соціально-поведінкову (кваліфікаційна порада, порада), художньо-естетичну 

(домоведення, крій, шиття, в’язання й догляд за дітьми), управлінську 

(конкретизація планів, прийняття рішень). 

Відповіді респондентів усіх досліджуваних ЛК характеризуються 

сполучуваністю виразів woman on internet-communication/mulher na 

comunicação on-line /женщина в интернет-коммуникации/жінка в інтернет-

комунікації з лексемами, що репрезентують діяльність та обов’язки, які 

приписуються жінкам як результат національних стереотипів (household, 

housekeeper – англ.; dona de casa – порт.; домохозяйка – рос.; домоведення, 

догляд за дітьми – укр.), що є свідченням наявності асиметричних відносин. 

Але сполучуваність цих виразів в АЛК, ПЛК, УМК з лексемами та 

словосполученнями, що традиційно пов’язуються з чоловічою діяльністю 

(check, quest, conselhos práticos, конкретизація планів, прийняття рішень), 

доводить, що в інтернет-комунікації відбувається процес стирання 

асиметричних відносин ґендерної категоризації; 

г) інтернет-відпочинок. Респонденти-чоловіки визначають інтернет-

відпочинок як: АЛК – сприятливу можливість не займатися трудовою 

діяльністю (relax, convenience, rest), переключити власну увагу (diversion, 

amusement, pastime, distraction, recreation); ПЛК – раціональне 

використовування часу для наповнення себе позитивними емоціями 

(satisfação, satisfação emocional, realização de desejos), можливістю 

переключити власну увагу (religião, colegas de escola, ficção, desenvolvimento 

harmonioso); РЛК – можливість переключити власну увагу (релакс в 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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интернете, отдых за компьютором, телесериалы), можливість отримати 

позитивні емоції (“кошачья” тематика); УЛК – можливість не займатися 

трудовою діяльністю (релаксація, можливість розслабитися, грання для 

власного заспокоєння, серфінг хвилями Google), переключити власну увагу 

(дотепна флеш-презентація без моралей і занудства). 

Респондентки характеризують інтернет-відпочинок як: АЛК – спосіб 

переключитися на інший тип діяльності (diversion, entertainment, amusement), 

отримати інформацію різного характеру, що допоможе зробити відпочинок 

пізнавальним (knowledge, intellection, perception), виразити свої емоційні 

переживання (freedom to live online, emotional experience); ПЛК – спосіб 

переключитися на інший тип діяльності (distracções, flerte, novidade, bem lida, 

moda, amigas, brend, futebol), отримати інформацію різного характеру, що 

допоможе зробити відпочинок пізнавальним (tendências da moda, lareira de 

casa, maquiagem, penteado, bela imagem), можливість зайнятися 

саморозвитком і самовдосконаленням (criatividade); РЛК – спосіб 

переключитися на інший тип діяльності (смена деятельности, клипы в 

интернете, слушать любимую музыку), отримати інформацію різного 

характеру, що допоможе зробити відпочинок приємним та пізнавальним 

(прикольные видеоролики, гороскопы); УЛК – спосіб переключитися на інший 

тип діяльності (медитативні сайти, астрологічні прогнози), отримати 

інформацію різного характеру, що допоможе зробити відпочинок 

пізнавальним (програми, новини, знайомства, книги, а також найбільший 

“інформаційно-мозковий” простір, мільйони цікавих сайтів). 

Аналіз наданих асоціацій свідчить, що у всіх досліджуваних ЛК 

респонденти-чоловіки пов’язують відпочинок жінки в інтернеті з 

можливістю розслабитися та переключити увагу. Респондентки зазначають, 

що відпочинок в інтернеті не є пасивним видом діяльності, навпаки, дає 

можливість працювати над собою, стати більш збалансованою особистістю, 

отримати нові знання;  
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д) інтернет-залежність. Ця підгрупа репрезентує поодинокі асоціації. 

Респонденти-чоловіки характеризують інтернет-відпочинок як: dependente de 

Interne – ПЛК; погрязшая в соцсетях – РЛК; липкі солодкі лінощі – УЛК. 

Респондентки характеризують інтернет-відпочинок як: habit – АЛК; желание 

немедленно подключиться к интернету – РЛК, втрата енергії за монітором 

– УЛК. Аналіз відповідей свідчить, що респонденти обох статей негативно 

ставляться до інтернет-залежності та пов’язують її з марнуванням часу. 

Таким чином, аналіз ТГ доводить, що жінки акцентують суспільну та 

професійну цілеспрямованість відвідування мережі, чоловіки визначають  

особисті та розважальні цілі перебування жінки в інтернеті. 

Кількісно-якісний аналіз асоціацій на вираз-стимул жінка в інтернет-

комунікації респондентів-чоловіків у жінок у ТГ “Мета та причини 

відвідування мережі” представлений у додатку Ж. 

“Стиль спілкування”. Респонденти-чоловіки визначають стиль 

спілкування жінки в інтернеті таким чином: АЛК – колегіальний, тобто 

демократичний, коли жінка враховує в спілкуванні самодостатність та 

ініціативність інших, довіряє їм (easy, convenience, sociable, ridiculous, 

transparent, caring, appreciative, companionly, good-natured, understanding), 

директивний, тобто командно-адміністративний, авторитарний, за якого 

жінка є прихильницею єдиноначальності, підпорядкування інших власній 

волі (confident, scornful, venomous, vindictive, challenging, ultra-confiden, 

annoying, nag), ліберальний, за якого жінка практично не керує ситуацією 

спілкування, не виявляє комунікативних здібностей, потурає іншим, 

проблему якщо й обговорює, то формально (obscure, recondite, unimaginable, 

elusive, faint, unbalanced, outrageous, paranoid, vague); ПЛК – колегіальний 

(sociável, amigável, harmoniosa, sincera, aberta em um mundo virtual, sem cerca 

ou vedação, libertada), директивний (decidida, segura em si), ліберальний 

(contraditória, imprevisibilidade); РЛК – колегіальний (общительная, умная, 

интересная, веселая, слегка долбанутая, увлеченная, сумасшедшая, 

ненормальная, с чувством юмора, рациональная), ліберальний (наивная, 
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нелогичная, индивидуальная, спокойная); УЛК – колегіальний (позитивна, 

відповідальність, тверезий підхід до вирішення багатьох проблем, розуміння 

суті питання, гумор, цікава та змістовна розмова, онлайн етика), 

директивний (непрошені поради, цілеспрямована та наполеглива, 

наполеглива), ліберальний (невпевнена, нерозуміння, непослідовність, 

хаотична). 

Респондентки окреслюють стиль спілкування жінки в інтернеті так: АЛК 

– колегіальний (sociable, affable, compassionate, conciliatory, earnest, ebullient, 

educated, efficient, eloquent, genuine, good-natured, understanding, 

compassionate, debate, easy to talk, agreeable, aware, adequate, practical, 

civilized); ПЛК – колегіальний (abertura, tolerância, generosidade, elegante, 

emocional, artística, perfeita, atraente, novidade, irônica bem lida), командно-

адміністративний (peremptória, auto-estima, crítica, racionalidade), 

ліберальний (mística, espontaneidade, sensibilidade, mau humor, sonhar 

acordado, auto-dúvida, impulsividade, intrigante, gentileza, exclusiva), 

маніпулятивний (manipuladora); РЛК – колегіальний (продвинутая, 

интересная, изобретательная, эрудированная, всезнающая, всесторонне 

развитая, смышленая, разноплановая, частично умная в вопросах, важных 

для нее, беспечная, мудрая, здравомыслящая, спокойная, внимательная); 

УЛК – колегіальний (позитивна, атмосфера любові й тепла, бажання 

ділитися своїми думками, навиками, розповідати про життя, подорожі чи 

будь-що інше, небайдужість, без комплексів). 

Аналіз довів, що чоловіки-представники всіх досліджуваних ЛК, 

надають асоціації з негативною конотацією щодо порушень жінками 

мережевого етикету, що регулює правила обміну повідомленнями 

електронною поштою, стилю мережевої комунікації при колективних 

обговореннях, загальних правил написання повідомлень. 

Наявність негативних конотацій можна також віднести до посилення 

конфронтації між чоловіками й жінками в мережі, що пов’язано з 

небажанням жінок терпіти прояви дискримінаційної поведінки (образливі 
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повідомлення або коментарі) 

(https://books.google.com.ua/books?isbn=1875559523).  

“Соціальний статус”. В усіх досліджуваних ЛК респонденти 

підкреслюють високий соціальний статус жінки в інтернеті та асоціюють її з 

успішною бізнес-леді. Португальськомовні респонденти чоловічої статі 

також вказують на зв’язок жінки із соціально-політичною діяльністю 

(politica). Українськомовні респондентки вважають, що інтернет-комунікація 

сприяє інтелектуальному зростанню не лише жінок, які працюють, але й 

незайнятих роботою за наймом (SAHM (stay at home mom – матір, яка не 

працює і виховує дітей вдома), любляча мама і дружина). Проте, надані 

асоціації доводять, що респондентки вважають, що жінка рідко 

задовольняється цією роллю, оскільки мережа надає можливості додаткових 

заробітків (комерційна спрямованість, професійне зростання). 

“Казково-міфічні персонажі”. Ця ТГ є нечисельною, але отримані 

реакції є регулярними. Так, англійськомовні респонденти-чоловіки 

асоціюють жінку в інтернет-комунікації з богинею Muse, яка є джерелом 

натхнення (3%), англійськомовні респондентки – із ірландською богинею-

войовницею Бригітою (Brigid) (2%), що знайшла рівновагу між жіночністю і 

приголомшливою силою. Вона відома як потрійна (має три сутності, була 

трьома різними людьми) богиня вогню, яка підвищує народжуваність, творчі 

здібності, сприяє лікуванню. Її ім’я означає ‘яскрава’, ‘яскрава стріла’ або 

‘найсильніша’ [370]. 

 Українськомовні респондентки асоціюють жінку в інтернеті з 

Амазонкою (3%). Т. Василець так характеризує архетип Амазонки: “Вона 

активна, за будь-яких обставин виявляється попереду всіх, і нікому не 

підпорядковується, вирішуючи всі проблеми і труднощі сама” [35, с. 413]. 

Слід зазначити, що архетип Амазонки є нетиповим для УЛК, але 

глобальність комунікацій сприяє запозиченню інокультурних одиниць. 

Амазонка стає символом соціальної успішності та конкурентоспроможності, 

символом невразливості та самодостатності. В. Ларцев зауважує: “Свідомому 

https://books.google.com.ua/books?isbn=1875559523
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рівню пам’яті людини в культурі відповідає рівень знань, норм і цінностей. 

Подібно до психічних механізмів виникнення асоціацій і інтуїтивних 

здогадів у першому, культура також постійно самопороджує нові значення й 

сенси знань, норм і цінностей” [114, с. 12]. 

“Сімейний статус”. Для англійськомовних респондентів сімейний 

статус жінки в інтернеті не є важливим, про що свідчить лише 2 реакції, 

надані  респондентами-чоловіками – wife. Португальськомовні респондентки 

визначають жінку в інтернет-комунікації як заміжню (casada, família), таку, 

що перебуває в щасливому шлюбі (afortunada na vida privada) і має дітей 

(crianças). Респонденти-чоловіки, навпаки, вважають жінку в інтернеті 

самотньою особою (solteira) – 13%. Російськомовні респонденти обох статей 

також вважають, що інтернет частіше відвідують самотні жінки 

(незамужняя, одинокая) – 15%. Конкретні варіанти асоціацій, які були надані 

українськомовними респондентками: SAHM (stay at home mom – матір, яка 

не працює і виховує дітей вдома), любляча мама і дружина. Для 

українськомовних респондентів-чоловіків сімейний стан не є вирішальним 

для визначення жінки в інтернет-комунікації. 

“Актуалізація фемінності”. Конкретний варіант асоціації, який надали 

англійськомовні респонденти-чоловіки, – fair sex. Португальськомовні 

респонденти обох статей та російськомовні респонденти-чоловіки визначили 

жінку в інтернеті як будь-яку особу жіночої статі (mulher moderna, mulher 

jovem, significativa, querida, amada, cara, mulher perfeita, individual, dama livre 

– порт.; женщина – рос.), респондентки – як симбіоз низки достоїнств 

(суперженщина). Реакції українськомовних респондентів у цій ТГ найбільш 

чисельні (5%). Асоціації чоловіків: жінка, дівчина, пані, молода особа, 

спокусниця, дівиця, частина українського жіноцтва, стильна дівчина, 

представниця іншої галактики, найкрасивіша й сексуальна дівчина, 

витончена жіночність, успіх і армія шанувальників, дівчина-блогер, ніжний 

образ, розумниця і красуня, зірка, українка-козачка. Асоціації жінок: подруга, 

жінка, жінка, яка має кредо: не можеш вплинути на життя в країні, 
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впливай на своє особисте. Цей факт пов’язуємо із ключовим становищем в 

українській концептуальній картині світу архетипів жінка, мати, що є 

“уособленням Землі, України, Жінки й обумовлює шанобливе ставлення до 

жінки, її високий статус у суспільстві, а також прагнення оберігати рідну 

землю, захищати Батьківщину, виявляти відданість та любов до неї. 

Поєднаний із ним архетип рівності синів та доньок Матері-Батьківщини 

виступає підставою орієнтації народу на демократизм, утвердження 

демократичних основ суспільного життя” [120, с. 17]. 

Отже, аналіз довів, що асоціації на стимул жінка в інтернет-комунікації 

респондентів різної статі різняться (додатки И, К).  

Найбільш нейтральні реакції на стимул жінка в інтернет-комунікації 

були надані португальськомовними респондентами, які утримувалися від 

критичного оцінювання і визнавали право жінки в інтернеті на інаковість 

(показник толерантного ставлення). Асоціації негативної конотації були 

надані англійсько- (2%) й українськомовними (3%) респондентами-

чоловіками, а також російськомовними респондентами обох статей 

(поодинокі реакції жінок, 5% – реакції чоловіків). 

Асоціації негативної конотації, що надані російськомовними (стерва, 

слегка долбанутая, нехозяйственная, тупая, истеричная, ненормальная, 

сумасшедшая, злая, глупая) та українськомовними респондентами-

чоловіками (непрошені поради, зайві плітки і пересуди, публічні образи, 

перепалки в соціальних мережах, мережевий негатив, самомилування, 

самозакоханість, проблема) є проявом сексизму, оскільки вони 

демонструють зневагу, недооцінку або упереджене ставлення до жінок 

загалом. Асоціації англійськомовних респондентів (dragon, unbalanced, nag, 

annoying) демонструють стереотипність поглядів у сприйнятті жінки в 

інтернет-комунікації. 

“Історичні персонажі”. Ця ТГ налічує лише два варіанти реакцій:  

Боудіка (Boudica) – відповідь англійськомовних респонденток (2%), козачка 

– відповідь українськомовних респондентів (3,5%). 
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Ці два персонажі мають спільні значеннєві компоненти образотворення 

– `героїчність`, `національна самосвідомість`. Боудіка – войовниця, яка 

очолила антиримське повстання 61 року. Вважається, що ця жінка була 

королівської крові, дуже високого зросту й володіла розумом набагато 

більшим, ніж зазвичай жінки [370]. У сучасній культурі вона стала символом 

незалежності й боротьби за справедливість, що зафіксовано в реаліях життя 

британського суспільства: ім’ям Боудіка названі лінія жіночого одягу, 

круїзний лайнер. Статуя Боудіки (скульптор – Т. Торнікрофт, 1902 р.) 

звернена до Вестмінстера, що можна вважати символічним: стародавня 

королева ніби звертається до сьогоднішніх парламентаріїв, які несуть 

відповідальність за країну. 

Козачка – узагальнений архетип УЛК: “… велике значення мала жінка в 

козацькій родині як мати й господиня, вона вміла присвятити себе сім’ї і 

виховати в підростаючого покоління любов до рідної землі, почуття 

національної гордості, власної гідності, повагу до людської особистості 

[370]. Таким чином, основні значеннєві компоненти архетипу козачка – 

`незалежність`, `національна самосвідомість`. 

Отже, асоціації жінки з історичними персонажами –визнання її ключової 

ролі в інтернет-комунікації.  

Порівняльний аналіз ТГ, які позиціонують концепт ЖІНКА в 

синонімічних та асоціативних рядах (на матеріалі лексикографічних джерел), 

та ТГ, які позиціонують концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі 

асоціативного експерименту), представлено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Порівняльний аналіз ТГ 

на матеріалах лексикографічних джерел та 

асоціативного експерименту в досліджуваних ЛК 

 

Тематична група Питома вага тематичних групп (%): на 

матеріалі лексикографічних джерел/на 

матеріалі асоціативного експерименту 

АЛК ПЛК РЛК УЛК 

Психологічні та інтелектуальні 43/56 27/26 41/37 36/20 
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характеристики жінки 

Мета та причини відвідування 

мережі 

0/23 0/43 0/35 0/51 

Зовнішня ідентифікація 16/0 15/0 33/0 38/0 

Стиль спілкування 9/16 23/19 8/18 6/8 

Соціальний статус 14/5 9/6 6/4 5/6 

Сімейний статус 9/0,1 13/3 7/3 12/1 

Актуалізація фемінності 4/0,1 6/3 5/3 3/14 

Ідентифікація за етнічними 

ознаками 

5/0 7/0 0/0 0/0 

Казково-міфічні персонажі 0/0,1 0/0 0/0 0/0,1 

Історичні персонажі 0/0,1 0/0 0/0 0/0,1 

 

Порівняльний аналіз демонструє, що у всіх досліджуваних ЛК 

спостерігається частковий збіг ТГ за даними лексикографічних джерел і 

асоціативного експерименту (“Психологічні та інтелектуальні 

характеристики жінки”, “Стиль спілкування”, “Соціальний статус”, 

“Сімейний статус”, “Актуалізація фемінності”). Відмінними є ТГ “Риси 

расової чи етнічної ідентифікації”, “Зовнішня ідентифікація”, “Казково-

міфічні персонажі”, “Історичні персонажі”. 

Спільною для всіх досліджуваних ЛК є наявність кількісного 

перерозподілу зазвичай асоційованих із жінкою ознак та помітні певні 

семантичні зміни в структурі концепту. Першою характерною особливістю 

таких змін стало зникнення в результатах асоціативного експерименту 

одиниць із значеннєвими компонентами дискримінаційної спрямованості 

`повія`, `некваліфікована праця`, `брутальність`, `вік`, `повнота`. Зміни в 

асоціативному тезаурусі чоловіків і жінок в інтернеті “пов’язані з процесами 

глобалізації, які визначають модифікацію мовної картини світу, мобільністю 

й креативністю змін у мовній свідомості відвідувачів мережі, зумовлених 

активною мовленнєвою практикою жінок, толерантним ґендерним 

співіснуванням, тенденцією до подолання ґендерної асиметрії в дискурсивній 

практиці інтернету; активною спрямованістю суспільства до ґендерних 

проблем; більшою популярністю стереотипів фемінності й маскулінності; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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асоційованістю можливої самопрезентації особистості за статевою 

ідентичністю, її ідентифікацією й самореалізацією через мовленнєвий вчинок 

і мовленнєву поведінку” [99, c. 178]. 

Аналіз довів, що в інтернет-комунікації всіх досліджуваних ЛК триває 

процес стирання асиметрії внутрішнього структурування ґендерних 

категорій. Респонденти з метою визначення психологічних характеристик 

жінки в інтернет-комунікації використовують поряд з оцінними 

прикметниками, для яких характерна сполучуваність зі словом “жінка”, 

також прикметники, що традиційно використовувалися для характеристики 

чоловіків: АЛК – solid, sporting, stable, steady, aggressive, challenging, 

antagonist, ultra-confident, undogmatic, logical, masculine, ПЛК – líder, ganhos 

adicionais, РЛК – агрессивная, амбициозная, воинственная, вызывающая, 

прямолинейная, требовательная, сильная, уверенная, харизматическая, УЛК 

– лідер, ініціатор, незалежна, головна, наполеглива, найвпливовіша. 

Специфічним для РЛК і УЛК є зникнення соціального ранжування й 

ціннісної асиметрії, яка існує в парах ґендерно диференційованих 

найменувань, де відображається неоднаковий статус професій. Респонденти, 

ідентифікуючи жінку в інтернет-комунікації в межах певної професії, 

вважають за краще номінувати її формою жіночого роду (веб-дизайнерша, 

блогерша, фрилансерша, администраторша социальных сетей, 

специалистка по интернет-рекламе; блогерка, копірайтерша). 

 

Висновки до розділу 3 

 

Специфіка позиціювання концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації в 

досліджуваних ЛК зумовлена унікальністю концептуальних картин світу, 

менталітету та історії націй. Етимологічний аналіз дав змогу розкрити 

основні етапи формування лексем-вербалізаторів 

woman/mulher/женщина/жінка та встановити процес об’єктивації цих лексем 

у свідомості носіїв мов. Спільними для всіх досліджуваних ЛК є семантичні 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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компоненти лексем woman, mulher, женщина, жінка – `мати`, `людина, що 

народжує дітей, годує їх молоком`, `дружина чоловіка`. Крім того, 

етимологія лексем женщина в РЛК, жінка в УЛК ідентична етимології 

їхнього португальського корелята mulher, оскільки усі лексеми пов’язані зі 

словами, що мають сему `репродуктивна функція жінки`. Специфічним для 

АЛК є збереження в етимології лексеми woman семи `боротьба`. 

Порівняльний аналіз лексикографічних джерел довів, що значеннєві 

компоненти, які лежать в основі лексем woman/mulher/женщина/жінка – 

`ґендерна ідентичність (фемінність)`, `вікова ідентичність`, `людська 

сутність`, `дорослість` є спільними для усіх досліджуваних ЛК. Водночас, 

лексема woman має більш широкий спектр значень, ніж лексеми 

mulher/женщина/жінка, а саме: а) `жартівливе або зневажливе звертання`; 

б) `прислуга жіночої статі`; в) `працівник або службовець жіночої статі`.  

Рецептивний експеримент, який був проведений в англійсько-, 

португальсько-, російсько- та українськомовних соціальних мережах, дав 

можливість визначити спільні значеннєві компоненти вислову жінка в 

інтернет-комунікації в усіх досліджуваних ЛК: `член мережевої спільноти 

жіночої статі`, `рівні права й можливості поряд із чоловіками`, `здобуття 

знань`, `реалізація здібностей`, `кар’єрне зростання`, `громадська діяльність`, 

`жіноче начало`. Відмінним для АЛК і ПЛК є актуалізація семантичних 

компонентів `бажання домінувати, контролювати`, `ділова жінка`, для РЛК і 

УЛК – `бажання отримати додатковий дохід`, `реалізація особистісного 

потенціалу`, для УЛК – `волонтерство`. Таким чином, специфічною постає 

актуалізація мотивів перебування жінки в мережі. 

Інтерпретативний аналіз реакцій на сигнал жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами асоціативного експерименту дав підстави 

констатувати, що спільним для всіх досліджуваних ЛК є наявність 

кількісного перерозподілу зазвичай асоційованих із жінкою ознак та помітні 

певні семантичні зміни в структурі концепту. Так, в асоціаціях не було 

представлено одиниць із значеннєвими компонентами дискримінаційної 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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спрямованості `повія`, `некваліфікована праця`, `брутальність`, `вік`, 

`повнота`. В асоціаціях на вислів жінка в інтернет-комунікації 

простежуються нові значеннєві компоненти позитивної конотації, які не 

зафіксовані словниками, а саме: `кар’єрне зростання`, `створення власної 

справи`, `креативність`, `наполегливість`, `логічність`, `продуктивність`, 

`освіченість`, `логічність`. В асоціативному образі жінки в інтернет-

комунікації закріплюються “маскулінні” характеристики, “фемінні”, 

пов’язані з соціальною роллю жінки та господарки, менш чисельні. Це 

підтверджуває висновок, зроблений О. Комковою, що “в XXI столітті 

асоціативна здатність фемінних іменників так само, як і маскулінних 

іменників, помітно збільшується. Номенклатура атрибутивних 

розповсюджувачів поповнюється за рахунок появи нових визначень, що 

зумовлено як інтра-, так і екстралінгвістичними факторами. Зміна статусу 

жінки в сучасному світі, її активна роль у суспільно-політичному й 

соціокультурному просторі знайшли своє відображення в появі таких 

визначень при іменнику жінка, як сильна, успішна, впливова, сучасна, 

обдарована, незалежна, активна, розумна, самовпевнена, досвідчена, вільна, 

а також елегантна, екстравагантна, розсудлива і адекватна” [100, с. 19-

20]. 

Таким чином, результати дослідження вказують на “помітну й 

очевидну інфляцію маскулінності, пов’язану зі змінами у сфері праці і 

виробництва, з трансформаціями емоційних відносин, з переосмисленням 

ролі й місця жінки в сучасному глобалізованому світі XXI століття. Як 

результат, існуюча століттями ґендерна асиметрія, що віддає перевагу 

маскулінності й мужності на шкоду фемінності і жіночності, починає 

повільно еволюціонувати, вирівнюватися, поступово перетворюючись у 

ґендерну симетрію” [100, с. 10-11]. 

Стирання асиметричних відносин у ґендерній категоризації в інтернет-

комунікації на матеріалі асоціативного й рецептивного експериментів 

простежується за такими напрямками:  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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  використання для позначення жінки лексем, які традиційно 

вживалися для характеристики чоловіків (self-confident, bem sucedido, 

успешная, незалежна), є свідченням стирання асиметрії внутрішнього 

структурування парних ґендерних категорій; 

  стирання аксіологічної асиметрії як одного з проявів асиметрії 

внутрішнього структурування продемонстровано появою чисельних реакцій 

(87/93/81/88%) на вислів “жінка в інтернет-комунікації” позитивної 

конотації; 

  співвіднесеність жінки з професіями, які донедавна вважалися суто 

чоловічими (female programming specialist, programador femininа, девушка-

программист, жінка-програміст), свідчить про стирання ціннісної асиметрії; 

  виникнення лексем, що позначають жінку за престижною професією 

в інтернеті (copewriteress, programadora, копірайтерша, блогерка), є 

показником стирання асиметрії за смисловим обсягом категоріальних 

контрагентів; 

  сполучуваність виразу жінка в інтернет-комунікації з лексемами 

friend, partner у значенні `партнер у бізнесі` наводить приклад стирання в 

англійськомовній інтернет-комунікації культурно конструйованої асиметрії. 

Основні положення цього розділу висвітлено у працях авторки [215; 

218; 219]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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РОЗДІЛ 4 

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА  

В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 

 

4.1 Інтерпретативний аналіз лексичних сигналів у 

гіперпосиланнях, у яких актуалізовано концепт ЖІНКА (в інтернет-

комунікації) 

 

Інтерпретативний аналіз було здійснено на матеріалі гіперпосилань за 

темою “жінка в інтернет-комунікації” в англійсько-, португальсько-, 

російсько-, українськомовних пошукових системах Google, Yandex. На 

першому етапі дослідження гіперпосилання було розподілено на ТГ (додатки 

Л, М).  

Табл. 4.1. Кількісно-якісний аналіз ТГ 

гіперпосилань за темою “жінка в інтернет-комунікації” 

в англійсько-, португальсько-, російсько-, 

українськомовних пошукових системах 

 

Назва тематичної групи (підгрупи) Процентний вміст                        

(в розрахунку до загальної 

кількості гіперпосилань) 

АЛК ПЛК РЛК УЛК 

1. Мотивація користувачок інтернету, 

зокрема: 

48 56 24 35 

а) можливість доступу до торгових і 

сервісних послуг онлайн 

22 30 13 17 

б) спілкування 26 26 11 18 

2. Професійна самореалізація, зокрема: 44 35 71 57 

а) приклади успішних жінок, які 

реалізували свої професійні якості в 

інтернеті 

10 10 5 8 

б) бізнес-ідеї для жінок в інтернеті 34 25 66 49 

3. Опозиція жінка – чоловік 8 9 5 8 

 

http://www.google.com/
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Актуалізація значення жінка в інтернет-комунікації в гіперпосиланнях 

є специфічною для всіх досліджуваних ЛК і представлена таким чином:  

АЛК: бізнес-ідеї для жінок в інтернеті > спілкування > можливість 

доступу до торгових і сервісних послуг онлайн > приклади успішних жінок, 

які реалізували свої професійні якості в інтернеті > опозиція жінка – чоловік;  

ПЛК: можливість доступу до торгових і сервісних послуг онлайн > 

спілкування > бізнес-ідеї для жінок в інтернеті > приклади успішних жінок, 

які реалізували свої професійні якості в інтернеті > опозиція жінка – чоловік;  

РЛК: бізнес-ідеї для жінок в інтернеті > можливість доступу до 

торгових і сервісних послуг онлайн > спілкування > приклади успішних 

жінок, які реалізували свої професійні якості в інтернеті > опозиція жінка – 

чоловік;  

УЛК: бізнес-ідеї для жінок в інтернеті > спілкування > можливість 

доступу до торгових і сервісних послуг онлайн > приклади успішних жінок, 

які реалізували свої професійні якості в інтернеті > опозиція жінка – чоловік. 

Наступним етапом дослідження став аналіз лексичних сигналів у 

гіперпосиланнях та їх порівняння з ТГ асоціацій на стимул жінка в 

інтернет-комунікації (додаток Н). Аналіз свідчить, що в гіперпосиланнях 

зафіксовано актуальні значеннєві компоненти, які не представлені в 

результатах асоціативного експерименту, а саме:  

  `політичні переконання`: жінка-політик, жінка і політичні течії, 

жінка в політичному житті країни: Women and Marxism: Marxists Internet 

Archive (https://www.marxists.org/subject/women); Mulher que expôs traição na 

internet é condenada | Política (www.politicalivre.com.br/.../mulher-expos-traic); 

Отражение имиджа женщины-политика в интернет-СМИ ... 

(bonjour.sgu.ru/ru/node/611); Що стоїть за гаслом «Жінки – це 50% успіху 

України»? Інтернет-форум (svetlovodsk.com.ua/9940-women50.html);  

 ̀ конфесійна належність`: жінка й релігія, конфесійна належність 

жінки, віросповідання жінки: Christian women Religious life - Internet Archive 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAODxqFQoTCLvBh4XKmskCFSnVcgodQWQLtw&url=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fsubject%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNGtPGENHMVmSlQIHP76AK_gKI5NwA&sig2=GlNT44aqg_ioxQ74BFjU-Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAODxqFQoTCLvBh4XKmskCFSnVcgodQWQLtw&url=https%3A%2F%2Fwww.marxists.org%2Fsubject%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNGtPGENHMVmSlQIHP76AK_gKI5NwA&sig2=GlNT44aqg_ioxQ74BFjU-Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78pGXlu_JAhWjpnIKHd8gCZU4MhAWCF0wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalivre.com.br%2F2013%2F02%2Fmulher-expos-traicao-na-internet-e-condenada%2F&usg=AFQjCNHR6Q9z25E5jlC1821jVbnnP-GXrQ&sig2=219bfttgv4OUiPxONNpt7Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78pGXlu_JAhWjpnIKHd8gCZU4MhAWCF0wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalivre.com.br%2F2013%2F02%2Fmulher-expos-traicao-na-internet-e-condenada%2F&usg=AFQjCNHR6Q9z25E5jlC1821jVbnnP-GXrQ&sig2=219bfttgv4OUiPxONNpt7Q
http://bonjour.sgu.ru/ru/node/611
http://svetlovodsk.com.ua/9940-women50.html
http://svetlovodsk.com.ua/9940-women50.html
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Christian+women+--+Religious+life%22
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(https://archive.org/search.php?subject%3A%2); Mulher se casa com Jesus Cristo 

em cerimônia religiosa na Internet (www.noticiascristas.com/.../mulher-se-casa-

com..); Можно ли мусульманке выкладывать свои фотографии в Интернет 

(islamdag.ru/verouchenie/23398); Жива інтернет-зустріч Жінка в Церкві. 

Новини УГКЦ (news.ugcc.ua/.../zhiva_Іnternetzustrіch_zhіnka_v_tserkvі_ 

72187);  

 ̀ професійна самореалізація`: жінка і кар’єра, професійне 

самовдосконалення жінки, жінка в професійній інтернет-сфері: Women-led 

startups achieve more funding success online (https://powermore. 

dell.com/.../women-led-start); Mulher Profissional (@ggiovanarezende) | Twitter 

(https://twitter.com/ggiovanarezende); Названа самая влиятельная женщина в 

интернет-мире (obozrevatel.com/society/9-samyih-vliyatelnyih...internete/photo-

1.htm); Ідеї бізнесу для жінок в декреті – Домашній бізнес в Україні 

(homebiznes.in.ua/ideji-biznesu-dlya-zhinok-v-dekret); 

  `онлайн проституція`: жінка в секс-індустрії, жінка й інтимні 

послуги, кам-герл (camgirl), кібергерл: And it’s not just in the United States. Two 

women in England recently spoke to the BBC about their experiences with online 

prostitution. After six prostituted women in Suffolk were murdered in 2006, much 

of the industry moved online in the hopes that it would be safer. But as these 

women explain, they are still vulnerable to harassment, stalking, and rape 

(www.nola.com/crime/index.ssf/2011/08/as _prostitution_moves_to_the_i.html); É 

assim que as garotas de programa que trocaram as boates, casas de prostituição e 

ruas pelos anúncios na Internet organizaram a prestação do serviço para se 

diferenciarem no mercado, conseguirem mais discrição, segurança e lucros. 

Embora estejam expostas na rede virtual, elas afirmam que a contratação do 

serviço por meio da Internet também permite que elas se resguardem 

(www.dnt.adv.br/.../prostituicao-on-line-profissionais-do-sexo-troca); Свободный 

доступ в Интернет открыл  для молодых украинок, которые не отличаются 

суровым нравом, новый вид заработка. Проститутки создают собственные 

https://archive.org/search.php?subject%3A%252
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-nMOJtrDSAhUCEpoKHTxxA5sQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fislamdag.ru%2Fverouchenie%2F23398&usg=AFQjCNGnqW5-Yq6gTXup3ivoWGPe476kKQ&bvm=bv.148073327,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-nMOJtrDSAhUCEpoKHTxxA5sQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fislamdag.ru%2Fverouchenie%2F23398&usg=AFQjCNGnqW5-Yq6gTXup3ivoWGPe476kKQ&bvm=bv.148073327,d.bGs
http://news.ugcc.ua/announces/zhiva_%D0%86nternetzustr%D1%96ch_zh%D1%96nka_v_tserkv%D1%96_72187.html
http://news.ugcc.ua/announces/zhiva_%D0%86nternetzustr%D1%96ch_zh%D1%96nka_v_tserkv%D1%96_72187.html
https://powermore.dell.com/business/women-led-startups-achieve-more-funding-success-online-report/
https://powermore.dell.com/business/women-led-startups-achieve-more-funding-success-online-report/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=128&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3-KCs-_JAhWJ93IKHcqIBv44eBAWCFMwBw&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fggiovanarezende&usg=AFQjCNG0NX3-9RsaGvkVfI_W7Vw47nQBRA&sig2=kZKlphnTMJaUgckpI9JZVA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAJahUKEwj-v_W_pujIAhXia3IKHb5iBCE&url=http%3A%2F%2Fobozrevatel.com%2Fsociety%2F9-samyih-vliyatelnyih-zhenschin-v-internete%2Fphoto-1.htm&usg=AFQjCNH_mfSyPQ6mB34NHWUr3wz16_3YaQ&sig2=LsMZdDAqwfiaRHiGbC7y7A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAJahUKEwj-v_W_pujIAhXia3IKHb5iBCE&url=http%3A%2F%2Fobozrevatel.com%2Fsociety%2F9-samyih-vliyatelnyih-zhenschin-v-internete%2Fphoto-1.htm&usg=AFQjCNH_mfSyPQ6mB34NHWUr3wz16_3YaQ&sig2=LsMZdDAqwfiaRHiGbC7y7A
http://homebiznes.in.ua/ideji-biznesu-dlya-zhinok-v-dekreti/
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-suffolk-29424303
http://www.nola.com/crime/index.ssf/2011/08/as%20_prostitution_moves_to_the_i.html
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англоязычные сайты  (www.seafarersjournal.com/.../shok-v-ukraine-

rasprostranyaetsya-n); У свіжому випуску програми ЦРУ – веб-моделінг та 

секс в інтернеті – як працює онлайн-проституція та службовий роман як 

вимога роботодавця – скільки платять інтим-помічницям (24tv.ua › 

Програми › ЦРУ). 

 Спільною для всіх ЛК є наявність лексичних сигналів, які пов’язані з 

кіберзлочинністю в мережі і свідчать про появу в концепті ЖІНКА в 

інтернет-комунікації значеннєвого компонента `об’єкт кіберпереслідування` 

(англ. cyberstalking): harassment, threat, menace, sexual assault, cyber violence, 

horrifying, abuse, anguish, dangerous, revenge porn – англ., violência, vítima, 

maníaco, debater, grave confronto, conflito cibernético, ataques, sexualidade, 

campo de batalha, morte, pesadelos – порт., унижения, оскорбления, 

негативная информация, непристойные предложения, клевета – рос., 

образи, приниження, непристойні пропозиції, погрози, порнографія – укр. 

Специфічною для досліджуваних ЛК є актуалізація таких значеннєвих 

компонентів `об’єкт кіберпереслідування`: АЛК – `жінка як сторона 

конфлікту незаконної дискримінації в мережі` (If it crosses the line, and really 

is a threat to your safety, my goal is for every woman to know that there’s going to 

be help for you and you will be able to have a law-enforcement system that is 

going to assist and bring safety back to you and allow you to continue to earn a 

living and have a professional life online that is not thwarted by this criminal 

behavior. – https://journalistsresource.org/.../internet-harassment-online-threats-

targeting-women-r...); ПЛК – `жертва харасменту` (A lesão psicológica destrói a 

vida da mulher. A restruturação emocional, da auto-estima e do bem-estar levam 

anos, talvez impossível de ser restabelecida. Para que estes crimes sejam punidos, 

a vítima precisa denunciar o agressor. O medo de uma maior exposição é latente. 

As exposições de fotografias e filmagens da sexualidade feminina custam caro. É 

um fetiche que pode ocasionar um desespero na mulher ao ponto de praticar 

suicídio! – www.ibdi.org.br/site/artigos. php?id=280); РЛК – `протистояння 

чоловікові` (А тут на самом деле коса на камень пошла! Еще маленько в 

https://journalistsresource.org/.../internet-harassment-online-threats-targeting-women-r
https://journalistsresource.org/.../internet-harassment-online-threats-targeting-women-r
http://www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=280
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том же духе, и это на самом деле будет ВОЙНА ПОЛОВ нашего города, да 

что уж говорить, всего человечества! Один дурак сказал, другой сделал, 

третья обиделась, и понеслось из города в город. – 

http://sibkray.ru/news/1/865792); УЛК – `жінка-активістка проти сексизму та 

борець за ґендерну рівність` (Це фурункул, який дуже довго визрівав, і 

маленький допис у Facebook його просто проколов, оскільки вже 

накопичилася критична маса – tvoemisto.tv/.../u_facebook_shyrytsya 

_fleshmob_proty_zamovchu). 

Специфічним для РЛК і УЛК є актуалізація значеннєвого компонента 

`інтернет-шахрайство`. РЛК: Распознать интернет-мошенницу крайне 

сложно. Она обладает прекрасными знаниями в области психологии, потому 

знает подход к любому мужчине (ей по плечу даже закоренелый семьянин), 

невероятно умна, воспитана и утонченна. Легко входит в доверие и 

располагает к себе. Разве тут поймешь, что под образом любящей 

женщины скрывается мошенница? – aferistamnet.ru › Публикации › Брачные 

аферисты. УЛК: Юна інтернет-шахрайка живе і в Мукачеві. Дівчина, яку 

вивели на “чисту воду” вдячні покупці неіснуючого взуття, навіть не дуже 

приховує, чим заробляє собі на життя. – mukachevo.today/.../ 

rozvod_po_mukachivski_u_misti_ nad_latoric. 

Специфічними значеннєвими компонентами концепту ЖІНКА в 

українськомовному інтернет-дискурсі є такі: `волонтерство` (Вперше за 

дев’ять років існування рейтингу найвпливовішою жінкою стали українські 

жінки-волонтери. З початку Майдану і до сьогоднішнього дня вони 

борються за свободу України. У масштабах країни вплив кожної окремо 

може здатися незначним, але саме вона – Жінка світу – сьогодні пише 

історію нашої країни – ua.112.ua/.../reyting-nayvplivovishih-zhinok-ukrayini-

ocholili-zhi), `патріотизм` (У країні, яка воює, жінка може не лише 

захистити себе з дітьми, а й стати ефективним учасником переговорних 

процесів. Українська жінка не лише чарівна і розумна. Вона зазвичай також 

берегиня родини, а ще патріот своєї Батьківщини, якій не байдуже, у якій 

http://sibkray.ru/news/1/865792/
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країні з часом житимуть її діти й онуки – ukurier.gov.ua/uk/articles/beregini-

mirotvorci), `миротворчість` (У складні часи жінки беруть на себе роль 

миротворців, я б сказав, що наші жінки зараз – мироносиці. Ми маємо 

пам’ятати нашу історію і те, що ми – патріоти України. І саме жінки 

першими дають знання про патріотизм своїм дітям. Найбільша дискусія 

точилася саме про поняття “мир” у нашому сучасному вимірі. Для мене мир 

– це не підняти руки та здатися агресору, а відстоювати наші права на 

окупованій Росією території всіма засобами – 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/ ...and.../61963), `воїн` (Знаю 

дівчину, яка під обстрілами витягувала поранених у Іловайську, коли 

більшість чоловіків сиділи в підвалі. Якщо жінка, мати, сестра чи донька 

бажає захищати наші цінності і нашу територію, то ніхто не може їй 

цього заборонити – uwf.org.ua/files /nevydymy_batalion_ukr_full.pdf).  

Наведені дискурсивні фрагменти послідовно позиціонують цінності 

громадянського суспільства як структурні елементи концептуальної картини 

світу українців (свобода України, Майдан, пам’ятати історію, захистити 

свої родини), де уявлення про Берегиню, господиню, матір, що опікується 

родинними цінностями, не протиставляються альтернативним моделям 

фемінізму та трансґендерності, до яких слід віднести насамперед ділову 

жінку, жінку-воїна тощо, а корелюються з ними, проектуючи функції жінки-

Берегині зі сфери сім’ї (берегиня родини, надавати знання своїм дітям) на 

сферу громадсько-політичну (захищати наші цінності й нашу територію, 

учасник переговорних процесів, відстоювати права). Орієнтація жінки на 

самореалізацію через зв’язок із чоловіком, у межах традиційних ролей 

матері, дружини/коханки (мужні хлопці мають брати зброю – жінки не 

можуть перебувати осторонь; витягувала поранених) свідчить, що в УЛК 

значеннєві компоненти `родина`, `материнство` зберігаються як невід’ємні 

складові концепту ЖІНКА (в інтернет-комунікації). 

 

 

https://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/...and.../61963/
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Схема 4.1.1 

ТГ лексичних сигналів у англійськомовних 

гіперпосиланнях за темою “жінка в інтернет-

комунікації” 

 

Схема 4.1.2 

ТГ лексичних сигналів у португальськомовних 

гіперпосиланнях за темою “жінка в інтернет-

комунікації” 
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Схема 4.1.3 

ТГ лексичних сигналів у російськомовних 

гіперпосиланнях за темою “жінка в інтернет-

комунікації” 

 

 

Схема 4.1.4 

ТГ лексичних сигналів в українськомовних 

гіперпосиланнях за темою “жінка в інтернет-

комунікації” 
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Аналіз досліджуваного матеріалу дає підстави говорити про стирання 

асиметрії внутрішнього структурування парних ґендерних категорій чоловік 

– жінка [61, с. 137], оскільки в гіперпосиланнях наявні лексеми, які 

традиційно використовувалися для характеристики чоловіків: development, 

official, study, knowledge, university, scientist, politics, entrepreneur, career 

advancement, business insider, to achieve, to overcome hurdles, career choices, 

business idea – англ.; empreendedora, negócio, trabalhar, pesquisa, profissional, 

campo da informática, empresária, aumenta, trabalhar pela internet, guia, 

tecnologia, computação, digital, estratégia, sucesso, empresária, estudo, 

regulamento, computação – порт.; заработок, карьера, интернет-бизнес, 

политика, власть, успех, у руля, разрушение стереотипов, дополнительный 

доход, удаленная работа, сетевой бизнес – рос.; інтернет-бизнес, 

додатковий дохід, політика, успіх, віддалена робота, заробіток, кар’єра, 

мережевий бізнес – укр.  

ТГ “Цілі та наслідки відвідування мережі” містить приклади назв 

професій жінки в мережі, що демонструють тип асиметрії, пов’язаний із 

мовним поняттям маркованість, і об’єднує випадки “стирання” немаркованої 

субкатегорії в категоріях з хибними родовими іменами [61, с. 143]. У цьому 

випадку відносини між категоріями “чоловік” і “жінка” побудовані таким 

чином, що чоловіки виступають немаркованою субкатегорією (категорією за 

замовчуванням), фоном або “нормою” і позначаються категоріальним ім’ям 

чоловічого роду (blogger, programmer – англ.; blogger, programador – порт., 

блогер, программист – рос., блогер, програміст – укр.), а жінки є 

маркованою субкатегорією (blogger girl, blogger woman – англ.; blоgger 

menina, programador menina – порт.; девушка-блогер, женщина-программист 

– рос.; дівчина-блогер, жінка-програміст – укр.). 

У російсько- й українськомовних гіперпосиланнях спостерігається 

стирання кількісної та якісної асиметрії ґендерно маркованих антропонімів за 

ідентифікуючою ознакою “професія”. Так, поряд з назвами інтернет-

професій, що акцентують соціальну складову ґендерної категоризації шляхом 
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вживання їх лише в чоловічому роді, в гіперпосиланнях представлені назви 

професій, які змінюють свою чоловічу референцію на жіночу (рос.: 

копирайтерша, блогерша; укр.: копірайтерка, блогерка). 

Це підтверджує висновок О. Гриценко щодо меншого ступеня 

андроцентричності російської мови, в якій жінки є більш помітними [61, 

с. 145].  

А. Архангельська зазначає, що “тенденція до суфіксального утворення 

іменників жіночого роду визначається як характерна для української мови. 

Вона активізувалася і посилилася в сучасній мові у зв’язку з набуттям 

Україною незалежності. Тенденція до маскулізації як чужа українській мові 

повинна бути подолана і витіснена фемінізацією” [12, с. 193].  

Демаскуліні фемінітиви, які стосуються найменувань жінки в інтернеті 

за професією або родом заняття, утворюються в російській та українській 

мовах за допомогою суфіксів -ш(а), -к(а), які “перетворюють чоловічі форми 

на жіночі й часто мають додаткові прагматичні нашарування: частина 

фемінітивів набуває зневажливого значення” [12, с. 33]. Але аналіз 

гіперпосилань довів, що фемінітиви, які використовуються для позначення 

професії або роду заняття, є або нейтральними, або корелюють із позитивним 

прагматичним потенціалом, підкреслюючи професійний рівень і важливість 

досягнень жінки в інтернеті. 

Суфіксальне словотворення фемінітивів значною мірою сприяє 

розвитку прагматичних конотацій і експресивності у похідному слові та 

становить закономірний процес. “У випадках, коли є об’єктивна необхідність 

ідентифікувати стать референта-жінки, словотворчий фемінітив утворюється 

відповідно до закономірностей мовної системи і не суперечить її організму, 

від словотворчого фемінітива в жодному разі не рекомендується 

відмовлятися” [12, с. 187]. 

Таким чином, у гіперпосиланнях за темою “жінка в інтернет-

комунікації” виникають нові значеннєві компоненти концепту ЖІНКА, 

архетип жіночого у всіх досліджуваних ЛК набуває нові семантичні складові, 
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які не зафіксовані тлумачними словниками (`професійна ідентичність`, 

`статусна ідентичність`, `зовнішня ідентичність`, `психологічна 

ідентичність`) та не виявлені під час асоціативного експерименту: 

(`конфесійна приналежність`, `об’єкт кіберпереслідування`, `політичні 

переконання`, `онлайн проституція`). Специфічною для РЛК і УЛК є 

актуалізація значеннєвого компонента `інтернет-шахрайство`, для УЛК – 

`волонтерство`, `патріотизм`, `миротворчість`. 

Крім того, можна констатувати, що у всіх досліджуваних ЛК 

гіперпосилання надають приклади асиметрії, коли гегемонія “чоловічого” 

виступає як фонова категорія і “норма”, а жінки є маркованою субкатегорією. 

Водночас, у РЛК і УЛК спостерігається стирання кількісної та якісної 

асиметрії ґендерно маркованих антропонімів, які стосуються 

ідентифікувальної ознаки “професія”. Так, паралельно з назвами інтернет-

професій, що акцентують соціальну складову ґендерної категоризації шляхом 

вживання їх тільки в чоловічому роді, в гіперпосиланнях вживаються назви 

професій, які змінюють свою чоловічу референцію на жіночу. 

Аналіз досліджуваного матеріалу свідчить про стирання асиметрії 

внутрішнього структурування парних категорій, оскільки для визначення 

психологічних характеристик жінки в інтернеті застосовуються значеннєві 

компоненти, які традиційно використовуються для характеристики чоловіків. 

 

4.2 Особливості подання інформації в індикаторах поточного стану 

жінок із позиції визначення специфіки їх комунікативних функцій 

 

Наступним етапом дослідження є визначення комунікативних функцій 

ІПС жінок у соціальних мережах. Під функціями (лат. functio – `виконання`, 

`здійснення`) у праці розуміються ті ролі й завдання, які ІПС виконують для 

реалізації цільових установок користувачів соціальних мереж. Матеріалом 

для дослідження стали 177 ІПС англійськомовних користувачок, розміщених 
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у соціальних мережах My Space, Tagged, Facebook, 197 ІПС 

португальськомовних користувачок, розміщених у соціальних мережах 

LinkedIn, Pinterest, Meetup, 175 ІПС російськомовних і 188 ІПС 

українськомовних – розміщених у соціальних мережах Twitter, Facebook і 

отриманих методом суцільної вибірки. Проведений аналіз виявив такі 

комунікативні функції ІПС користувачок соціальних мереж (додаток О): 

Інформаційна. Найбільш важлива ця функція в ІПС жінок ПЛК (54% 

виборки) і УЛК (50%). За допомогою цієї функції здійснюється взаємозв’язок 

користувачок соціальних мереж на рівнях індивідуальної і групової 

взаємодії, а також вона забеспечує соціальну інтеграцію людей у різні форми 

спільнот. Відповідно до інтенцій користувачок соціальних мереж 

інформаційну функцію можна диференціювати на такі: 

а) інформаційно-повідомляюча. Особливе значення має ця функція в 

ІПС жінок ПЛК (9%), РЛК (12%) і УЛК (9%). В ІПС за допомогою цієї 

функції реалізуються різні інтенції користувачок соціальних мереж. I’m not 

superstitious but I am super! – англ.; Às vezes acho que nasci na década errada… 

Tenho princípios que já se perderam, amo coisas que já não se dá mais valor – 

порт. У цих фрагментах реалізується самопрезентація жінки, за допомогою 

якої вона намагається привернути до себе увагу, сформувати в інших людей 

враження про себе, актуалізувати інтерес до своїх якостей. Рос.: Говорят, 

что идеальной женщины не существует… Подошла к зеркалу. Врут же! У 

цьому прикладі продемонстрована комунікативно-технологічна матрична 

структура “Я-їхній-імідж” побудови іміджу, де авторка показує, як її 

сприймає громадськість. Укр.: А мені дуже подобається тут бути 

справжньою! Це такий кайф – бути самою собою і мати критиків, 

заздрісників, недоброзичливців. У наведеному прикладі відбувається 

формулювання життєвої позиції користувачки соціальних мереж. Коментар 

(Стереотипи можуть бути дуже небезпечні. Багато міфів про те, як 

потрібно себе вести, змушують часом діяти зовсім не так, як нам самим 

хочеться. І особливо важливо відмовитися від них, якщо ви хочете 
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побудувати гармонійні стосунки з коханою людиною – укр.) свідчить про 

успіх комунікації, який виявляється в досягненні контакту з партнером в 

цілях стабілізації міжособистісних взаємин, їх згоди і взаємної 

пристосованості; 

б) інформаційно-контактна. Ця функція є важливою складовою в ІПС 

жінок АЛК (12%) і ПЛК (11%). Наведені конструкції (Such days will come 

soon when we can catch a chill. Let each of us have a person who can give us 

comfort – англ.; Que ninguém venha até você sem ficar melhor e mais feliz – 

порт.) здійснюють встановлення таких взаємин, які викликають і підсилюють 

у іншої людини потребу в контакті та продовженні спілкування. У прикладі 

(Когда твоя душа скукожилась, как обгоревшая спичка, когда ты 

перестаёшь даже чувствовать, не то что искать и ждать, тут и 

приходит дружба и любов – рос.; По справжньому найближча людина – це 

та, яка знає твоє минуле, вірить в твоє майбутнє, а зараз приймає тебе 

такою, яка ти є – укр.) відбувається демонстрація доброзичливості, 

розуміння та співпереживання того, що може відчувати інша людина з метою 

допомогти їй оцінити власні почуття; 

в) інформаційно-регуляторна. Частіше ця функція реалізуються в ІПС 

жінок РЛК (10%) і УЛК (7%) порівняно з АЛК (3%) і ПЛК (3%). ІПС 

спрямовані на налагодження стосунків, де крім обміну інформацією, 

відбувається орієнтація на іншого (The soul needs such a relationship with 

another person which would not be a simple burst of emotions – англ.; Quero uma 

pessoa que conheça o valor de cada palavra dele – порт.). Наведені ІПС (Пусть 

я подруга не лучшая, зато твоя, настоящая. Я необязательно должна 

писать тебе или звонить каждый день, но мы обе знаем, что ближе нас по 

душе людей нет – рос.; Щоб допомогти іншій людині, не обов’язково бути 

сильним і багатим, – досить бути добрим – укр.) здійснюють взаємне 

орієнтування й узгодження дій у спільній діяльності. Інформація, яка подана 

в ІПС (Чоловіки дорожать жінками, з якими вони можуть бути собою. Але 

є жінки, з якими чоловік відчуває себе тим, ким хоче бути. Вони ще дорожче 
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– укр.) регламентує поведінку й діяльність учасників комунікації. Аналіз 

коментарів до фрагменту показує, що комунікація була здійснена успішно 

(Ви будете пізнавати його бажання, усвідомлювати їх як свої. Розкриваючи 

його душу, ще глибше розуміти свою власну. І результатом такого 

взаємопроникнення буде повне злиття, вчинене на духовному, емоційному і 

фізичному рівнях. Адже більше завжди включає в себе менше. За рахунок 

цього вас в якомусь сенсі стане більше, ваша свідомість розшириться, ви 

відчуєте щастя і наповненість від нових смислів – укр.): утримувачі 

інформації погоджуються з позицією авторки. 

Когнітивна. Реалізація цієї функції є суттєвою для ІПС жінок АЛК 

(32%), РЛК (51%) і УЛК (54%). У фрагментах (Beauty is not just having a 

beautiful face, it is having a good mind, a good heart and good will – англ.; 

Amizade ... Em geral, se esse conceito é necessário para entender mais uma vez 

que um amigo pode ser um traidor? Provavelmente é necessário, porque além de 

trair, a amizade ensina também perdoar – порт.; Майже кожна жінка хотіла б 

зберігати вірність, труднощі лише в тому, щоб знайти чоловіка, якому 

можна було б зберігати вірність – укр.) когнітивна функція дає змогу 

користувачці соціальних мереж схематизувати людський досвід і 

співвідносити його з дійсністю під час комунікації. У наведеному прикладі 

(Симпатія – це коли подобається зовнішність. Закоханість – коли 

подобається зовнішність і характер. Любов – це коли незрозуміло, ЩО Я В 

НЬОМУ ЗНАЙШЛА – укр.) здійснюється обмін знаннями, ідеями, життєвим 

досвідом. Інформація добирається і групується так, щоб адресат на 

імпліцитному рівні зробив необхідні адресанту висновки (Між мною і моєю 

дружиною є глибока внутрішня спорідненість, проте ми багато в чому 

дуже різні. Ми настільки глибоко розуміємо бажання і властивості один 

одного, що бачимо реальне підґрунтя під будь-якою дією і словом, і це дуже 

багато в чому полегшує життя ... А говорити: “Я такий, який є, і нічого з 

цим не зробиш, і вона така, яка  є ...” – це минуле століття. Є правила, за 

якими основні елементи цієї магічної алхімії стосунків між людьми стають 

http://www.searchquotes.com/quotation/Beauty_is_not_just_having_a_beautiful_face%2C_it_is_having_a_good_mind%2C_a_good_heart_and_good_will./645945/
http://www.searchquotes.com/quotation/Beauty_is_not_just_having_a_beautiful_face%2C_it_is_having_a_good_mind%2C_a_good_heart_and_good_will./645945/
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зрозумілі – укр.). Аналіз коментарів до фрагменту доводить успішність 

комунікації: адресат погоджуються з позицією адресанта. 

Афективно-емпатична. Особливого значення ця функція набуває в 

ІПС жінок АЛК (13%), ПЛК (9%), РЛК (7%). У наведених ІПС (I am a woman. 

I am smart. I have opinions. I have feelings. I care. I make a difference. I matter. I 

Am A WOMAN and I proud of who I am – англ.; Sinto falta mas fico na minha. 

Brinca de correr atraz das pessoas se torna sem graзa quando so quem corre e 

voce! – порт.; Будуть нові, інші місця, події, люди, але щось, що дуже дорого, 

вже ніколи не повториться, то що змогло залишити в душі найтепліші 

спогади, то, що дуже хочеться повернути!!!!! – укр.) авторки намагаються 

схарактеризувати свій емоційний стан. Реалізація афективно-емпатичної 

функції дає змогу порушити в партнері потрібні емоційні переживання, що 

необхiдно для повного взаєморозуміння з адресатом. Приклад (Макияж, 

маникюр, эпиляции…Эх! А в детстве, чтобы быть красивой, достаточно 

было надеть на голову бантик – рос.) дає можливість подискутувати, 

висловити свої оцінки, що підтверджується коментарями адресата (До тех 

пор, пока не изобрели статистику и Интернет, женщинам легко было нас 

дурачить. Затянуть корсет, дернуть плечиком, дрыгнуть ножкой, рухнуть 

в обморок – и мы навеки очарованы нежной хрупкостью этого 

беспомощного создания. Хотя, если подумать как следует, вопросы 

возникали даже тогда. Слабый, прекрасный и нежный пол всегда отлично 

умел нас мистифицировать – рос.).  

Сугестивно-спонукальна. Будучи важливою складовою в ІПС жінок 

АЛК (31%) і ПЛК (45%), ця функція допомагає впливати на потенційного 

партнера в комунікації шляхом зміни стану, поведінки партнера, тобто 

прагнень, думок, рішень, потреб активності, норм і стандартів поведінки (Be 

sexy. Be true. Be wild. Be you – англ.; Не бойтесь рисковать и остаться у 

разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не 

сделать ничего, чтобы начать жить лучше – рос.; Пам’ятайте: часу мало. 

Не витрачайте його, щоб жити чужим життям. Не слухайте нікого. Шум 

http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/Be_sexy._Be_true._Be_wild._Be_you./370205/
http://www.searchquotes.com/quotation/Be_sexy._Be_true._Be_wild._Be_you./370205/
http://1000statusov.org/%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1/
http://1000statusov.org/%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1/
http://1000statusov.org/%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%8c-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1/
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чужих думок не повинен заглушати ваш внутрішній голос – укр.), а також 

стимулюють активність партнера у спілкуванні шляхом спрямування його на 

виконання тих чи інших дій (Seu futuro depende de seus sonhos. Então, vá 

dormir! – порт.), що підтверджується коментаріем адресату (Boa noite! ja 

estou indo para os meus sonhos, bem la no futuro!! – порт.). 

Функція налагодження стосунків. Реалізується в 4% ІПС АЛК, в 5% 

ІПС ПЛК, в 2% ІПС РЛК і УЛК. У прикладах (Do not fetter other people! Give 

them the opportunity to live and create otherwise your light can destroy not only 

them but the whole world around them! – англ.; O principal é acreditar em si 

mesmo. A opinião dos outros está mudando diariamente – порт.) відбувається 

з’ясування ролі цінностей як з’єднувальної ланки між поведінкою 

особистості, з одного боку, та соціальними групами та спільнотами – з 

іншого. 

Реалізація цієї функції (Никогда не напоминайте людям о себе. Те, 

кому вы действительно нужны, о вас никогда не забудут – рос.; Кожна 

людина унікальна. І якби кожен не боявся бути собою, світ був би більш 

барвистим. Але багато хто вибирає бути таким же як всі, бояться 

виділиться, і з цього ми бачимо сірі натовпу йдуть за одиницями яскравих – 

укр.) відображає усвідомлення адресантом власної позиції в системі 

соціальних зв’язків адресантом.  

Важливість функцій ІПС для реалізації комунікативних інтенцій 

користувачок соціальних мереж можна представити у вигляді ланцюга, де 

функції розміщені в порядку зменшення їх питомої ваги, яка пропорційна 

кількості ІПС, що реалізують виконання цих функцій:  

АЛК: когнітивна > сугестивно-спонукальна > афективно-емпатична > 

інформаційно-контактна > інформаційно-повідомляюча > установлення 

стосунків > інформаційно-регуляторна;  

ПЛК: сугестивно-спонукальна > когнітивна > інформаційно-контактна 

> інформаційно-повідомляюча > афективно-емпатична > установлення 

стосунків > інформаційно-регуляторна; 
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РЛК: когнітивна > сугестивно-спонукальна > інформаційно-

повідомляюча > інформаційно-регуляторна > афективно-емпатична > 

інформаційно-контактна > установлення стосунків;  

УЛК: когнітивна > сугестивно-спонукальна > інформаційно-

повідомляюча > інформаційно-контактна > інформаційно-регуляторна > 

афективно-емпатична > установлення стосунків. 

Аналіз досліджуваного матеріалу дав можливість скласти модель, яка 

акумулює характерні риси дискурсивної особистості користувачки 

соціальних мереж. Спільним для всіх досліджуваних ЛК є превалювання в 

дискурсах ІПС сугестивно-спонукальної (31/45/14/13%) і когнітивної 

(32/18/51/54%) комунікативних функцій, як результат – авторки ІПС 

звертаються до комунікативних тактик самопрезентації та досягнення 

комунікативної переваги; демонструють ілокутивні установки на 

самостійність, лідерство й кар’єрне зростання; дотримуються маскулінних 

стандартів комунікативної поведінки, схильні до експериментування із 

власною ідентичністю. 

Специфічним для АЛК та ПЛК є превалювання афективно-емпатичної 

(13/9%) та інформаційно-контактної функцій (12/11%). Це доводить, що для 

дискурсивних особистостей цих ЛК характерна ілокутивна установка на 

традиційну модель поведінки, в центрі якої – дім і сім’я. Лінгвопсихологічні 

особливості цього типу дискурсивних особистостей такі: демонстрація в 

комунікації як логічного мислення, так і співпереживання до співбесідника; 

прагнення в передбачуваному партнері в комунікації знайти людину, яка має 

подібний когнітивний простір, може емоційно виражати думку, що є 

свідченням небайдужості.  

Для дискурсів ІПС представниць РЛК та УЛК притаманна 

інформаційно-повідомляюча функція (12/9%). Це свідчить, що російсько- та 

українськомовні користувачки соціальних мереж вважають найбільш 

важливим інформування співбесідника, обмін цікавими посиланням або 

цитатами, обговорення стану справ. Вони намагаються орієнтувати адресата 
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в світі подій, сприяють створенню ціннісно-пізнавального комунікативного 

простору. 

 

4.3 Комунікативні тактики, що реалізують у дискурсах ІПС 

користувачок соціальних мереж стратегію самопрезентації 

 

Основна комунікативна стратегія ІПС – самопрезентація, оскільки вони 

містять інформацію щодо особистостей авторок, окреслюють певні вимоги 

до “кола своїх”, бажану тематику і стиль комунікацій. Стратегія 

самопрезентації реалізується низкою тактик, зокрема: самооцінювання, 

маніфестації значущих переконань і звичок; відтворення рольового іміджу, 

характеризування передбачуваного партнера в комунікації, самоідентифікації 

за релігійною ознакою; подання проблемної ситуації крізь призму 

особистісних смислів; тактика узагальнення смислів (додаток П).  

Тактика самооцінювання. Ця тактика – одна з найголовніших. 

Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації, яка здійснюється за 

допомогою цієї тактики, свідчить, що найважливішим компонентом Я-

концепції особистості, а точніше його оцінною стороною, є самооцінка: АЛК 

(13%), ПЛК (11%), РЛК (19%), УЛК (9%). 

Характерною для АЛК і ПЛК є маніфестація місця жінки в соціумі (I 

have a strong sense of self. I have this of duty as a woman. On earth, in this 

generation to not lose that and nobody is going to take it away from me – англ.; A 

mulher é a criatura mais poderosa do mundo, e dela depende guiar o homem para 

onde o Senhor deseja levá-lo – порт.). Аналіз ІПС доводить, що головною 

метою для жінки в інтернет-комунікації є самореалізація. При цьому жінка 

прагне поєднати два основних напрями діяльності – берегині вогнища й 

бізнес-леді, активної учасниці економічних процесів, що відбуваються в 

суспільстві.  

Характерним для РЛК є зосередження уваги на суб’єктивній оцінці 
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суб’єктом власних якостей, а саме: фізичних, інтелектуальних, емоційно-

вольових, комунікативних, моральних (Смотрю со жгучим интересом, за 

многолетним, давним боем; во мне воюют ангел с бесом – и я сочувствую 

обоим – рос.). Характерним для УЛК є акцентування ставлення до себе та 

інших (укр.: Я не курю, люблю читати й замість чіпсів їм яблуко. І мене 

зовсім не хвилює, що ви все курите, вважаєте, що читають тільки нудні 

ботани і запхати в себе будь-яку гидоту, бо так модно. Запам’ятайте, 

МОДНО БУТИ СОБОЮ!!!). Українськомовні авторки демонструють 

ілокутивні установки на відповідальність за власне життя, незалежність від 

думок інших. Взяти відповідальність на себе за все, що відбувається в 

житті. Чітко розуміючи й усвідомлюючи, що своїми думками і вчинками ми 

в буквальному сенсі створюємо і творимо своє життя, спілкування з 

людьми, свою діяльність. Коментарі до наведеного фрагменту ІПС 

підтверджують, що в українськомовному дискурсі соціальних мереж 

вибудовується взірець дискурсивної особистості сучасної жінки – 

самодостатньої (Бути собою – бути тією прекрасною людиною, яка в нас 

живе), такої, що демонструє природню комунікативну поведінку (Бути 

самим – це означає бути сильною, сміливою і рішучою), має усталену 

ціннісну систему (Бути власне  собою – це означає бути вірною собі і своїм 

моральним принципам. Бути – означає йти вперед і ніколи, ніколи, ніколи не 

здаватися). 

Вербалізація тактики самооцінювання у всіх досліджуваних ЛК 

відбувається через опис зовнішності, характеру, інтелекту, віку тощо (I may 

not be pretty, I'm not rich, I don't have a perfect body, but I have a good and warm 

heart for those who care – англ.; Minha intuição vale a pena a sagacidade das 

grandes pessoas – порт.; Интуиция – это то, что заменяет мне здравый 

смысл – рос.; У мене прекрасний вік: хочу, можу і знаю як! – укр.).  

Таким чином, спільним для всіх досліджуваних ЛК є формування 

дискурсивної особистості відвідувачки соціальних мереж, якій притаманні 

ілокутивні установки на демонстрацію самодостатності, свободи вибору, 

http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
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нешаблонного мислення.  

Тактика маніфестації переконань і звичок. Цю тактику активно 

використовують представниці АЛК (32%), РЛК (31%) і УЛК (22%), у 

меншою мірою – ПЛК (9%). Спільним для авторок усіх ЛК є демонстрування 

впорядкованої системи поглядів (політичних, філософських, естетичних, 

природничо-наукових тощо), усталених картин світу (Sometimes we women 

have to make a stand and say “no” – англ.; Faça o bem e não espere 

reciprocidade dos outros. Deixe-a ser melhor para você uma surpresa que uma 

falta disso – um estresse – порт.; Настоящая цель – это не то, что не дает 

уснуть ночью, а то, что заставляет встать рано утром с постели – рос.; 

Не так складно померти за друга. Складніше знайти друга, за якого варто 

померти – укр.). Відмінними є когнітивно-прагматичні моделі, через які 

відбувається вербалізація цієї тактики. Так, представниці АЛК частіше 

використовують модель “протиставлення себе партнеру” (The only time that a 

girl should ever fall on her knees for a guy, is the day she ties her son's shoe-

laces), ПЛК – “життєвий девіз” (Não acredite em seus olhos! mas confie no 

coração!), представниці РЛК – “моє світобачення” (Танцуй, словно тебя 

никто не видит, пой, словно тебя никто не слышит, люби, словно тебе не 

причиняли боль и живи, словно рай уже на Земле), УЛК – “я і мій світ”, 

“подобається / не подобається” (укр.: Чим старше стаєш, тим менше 

хочеться цих дешевих інтриг, порожніх вистав, істерик ... Хочеться всього 

лише затишний будиночок, смачну вечерю, людини, яка знає, скільки цукру 

покласти в твій чай). 

Тактика відтворення рольового іміджу. У контексті комунікативно-

діяльнісного підходу імідж можна розглядати як модель поведінки людини, 

що відповідає певній комунікативній ситуації і працює на досягнення 

комунікативної мети. Особливого значення ця тактика набуває в ІПС жінок 

УЛК (16%) і ПЛК (9%), менше представлена в ІПС представниць АЛК (4%) і 

РЛК (3%). Спільним для всіх досліджуваних ЛК у використанні цієї тактики 

є демонстрування певних поведінкових стилів як засіб самовираження 

http://www.searchquotes.com/quotation/The_only_time_that_a_girl_should_ever_fall_on_her_knees_for_a_guy%2C_is_the_day_she_ties_her_son%27s_sho/321953/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_only_time_that_a_girl_should_ever_fall_on_her_knees_for_a_guy%2C_is_the_day_she_ties_her_son%27s_sho/321953/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_only_time_that_a_girl_should_ever_fall_on_her_knees_for_a_guy%2C_is_the_day_she_ties_her_son%27s_sho/321953/
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суб’єкта, що формує опозиційні групи, зокрема: жінка – чоловік, дружина – 

коханка, супротивниця – подруга тощо (It is hard to be a woman. You must 

think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse – 

англ.; Nunca faça desculpas. Os inimigos de qualquer maneira não vão acreditar, 

mas para os amigos isso não é necessário – порт.; Есть люди, которые меня 

ненавидят… пусть ненавидят. Есть люди, которые меня любят…пусть 

любят. А есть люди, которые меня ненавидят, а делают вид что любят… 

Вот таких я ненавижу – рос.; Жінки закохуються в те, що чують, а чоловіки 

– в те, що бачать. Тому жінки фарбуються, а чоловіки брешуть – укр.). 

Відмінною для представниць АЛК і ПЛК є вербалізація тактики відтворення 

рольового іміджу через акцентування або нівелювання близькості з “колом 

своїх” (34%), для представниць РЛК і УЛК – протиставлення “колу чужих” 

(люди, которые меня ненавидят, а делают вид, что любят … Вот таких я 

ненавижу; Тому жінки фарбуються, а чоловіки брешуть) – 56/41%. 

Тактика характеризування передбачуваного партнера в 

комунікації. Більш активно цю тактику використовують представниці  ПЛК 

(12%) і АЛК (8%), меншою мірою – РЛК (4%) і УЛК (2%).  

Авторки ІПС висувають певні вимоги до партнера в комунікації, 

моделюють бажаний образ. It’s funny how some so called friends forget that you 

exist all of a sudden but think you will be there for them when they need you 

(англ.). У цьому прикладі висувається вимога до передбачуваного партнера 

шляхом наведення негативного прикладу, моделюється ситуація “очікування 

нерозуміння”. Ілокутивна установка авторки ІПС на ефективну комунікацію 

(when they need you) може не реалізуватися в результаті певного когнітивного 

дисонансу – ілокутивної установки на негативні наслідки комунікації й 

непорозуміння з партнером (forget that you exist). Коментар (Fate chooses your 

family, you choose your friends – англ.) підтверджує, що мети комунікації 

досягнуто не було.  

Тактика характеризування передбачуваного партнера в комунікації 

може реалізуватися за моделлю порівняння передбачуваного партнера з 

http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://99covers.com/status/its-funny-how-some-so-called-friends-forget-that-you-exist-all-of-a-sudden-but-think-you-will-be-there-for-them-when-they-need-you/
http://99covers.com/status/its-funny-how-some-so-called-friends-forget-that-you-exist-all-of-a-sudden-but-think-you-will-be-there-for-them-when-they-need-you/
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певним ідеалізованим образом. Порт.: Sem pressa. Sem vírgulas. Sem ponto 

final. Sem brigas. Sem separação. Sem mágoa. Sem dor. Somente amor, por favor. 

У цьому фрагменті авторка демонструє ілокутивні установки на здійснення 

впливу на партнера в комунікації (sem mágoa, sem dor) задля подальшого 

створення сім’ї (somente amor). Аналіз коментарю (Por mais difícil que seja ter 

um relacionamento, sei que trilhamos por um caminho bom. Que nossa vida seja 

feliz e que o nosso amor sempre nos fortaleзa! Te amo – порт.) доводить, що 

мету комунікації досягнуто, подальші стосунки можливі. Підтвердженням 

цьому є закріплення спільної семи лексичних сигналів (relacionamento, 

caminho bom, seja feliz, amor) –  `стосунки`. 

Реалізація тактики характеризування передбачуваного партнера в 

комунікації може відбуватися через опис зовнішності, інтелекту, соціального 

статусу потенційного партнера. РЛК: Господи, не для себя прошу, для мамы! 

Пошли ей Господи: красивого, умного и богатого зятя! Авторка 

використовує дієві комунікативні прийоми: відвертість щодо мети 

комунікації (пошуки потенційного чоловіка – красивого, умного и богатого), 

іронічність подання інформації (Господи, не для себя прошу, для мамы!). 

Мету комунікації досягнуто: Если я в течение недели не найду Вам 

подходящего жениха, то сам женюсь на Вас! 

Тактика характеризування передбачуваного партнера в комунікації 

може відбуватися шляхом маніфестації несиметричності позицій 

комунікантів в ІПС. УЛК: Обожнюю хлопців, які зроблять все для того, щоб 

їх маленька дівчинка була щаслива. Висловлювання похвали потенційному 

партнеру є комунікативним прийомом, спрямованим на продовження 

знайомства. Аналіз коментарю (укр.: Щастя – це рідні, гарячі руки, які ніколи 

тебе не випустять, навіть якщо перекинувся весь світ) свідчить про 

успішність використаної тактики формування єдиного когнітивного простору 

комунікантів (Щастя – це …).  

Тактика самоідентифікації за релігійною ознакою. Використання 

цієї тактики притаманне переважно дискурсам ІПС представниць АЛК (7%) і 



159 

 

ПЛК (13%), меншою мірою РЛК – 2% і УЛК – 3,2%.  Це доводить, що в 

соціальних мережах відбувається закріплення національних цінностей і 

подальше їхнє осмислення на рівні глобальних комунікацій. With God, all 

things are possible – англ.; Um homem não deve se vingar de si mesmo, isso é a 

causa do Senhor Deus – порт.; Кто идёт напролом против Бога, заблудился в 

себе самом – рос.; Не забувай, що ти не самотній: в найтяжчі хвилини поруч 

з тобою Бог – укр.).  

Спільною для всіх досліджуваних ЛК є вербалізація тактики 

визначення за релігійною ознакою на рівні лексичної семантики (God, Allah, 

religion, Islamic law, heaven, creator, Christians – англ.; Deus, Alá, cristião, 

oração, prece – порт.; небеса, Бог, вера, религия – рос.; Творець, любов, Бог, 

віра – укр.). 

Тактика подання проблемної ситуації крізь призму особистісних 

смислів. Відмінним для АЛК (14%) і ПМК (6%) є відносно незначне 

вживання цієї тактики порівняно з РЛК (27%) і УЛК (33%). Використовуючи 

цю тактику як компаративний інструмент, що демонструє бажану ситуацію, 

користувачки соціальних мереж критично оцінюють минулий досвід. The 

warning inscription has appeared on my life experience: “Do not repeat! 

Dangerous!” – англ.; Não discuta por bagatelas, não se ofenda com a estupidez, 

todos nós temos o direito de cometer erros ... Aprecie a pessoa que está perto de 

você e causa motivo para sorrir e viver – порт.; А почему я должна варить 

борщ и сидеть с ребенком? Хочешь на футбол, и попить пива? Вот малыш, 

с ним и иди! – рос.; “На що ми витрачаємо життя? На дріб’язкові сварки, 

на дурні слова, порожні розмови. На суєту образ, на злобу – знову і знову. На 

що ми витрачаємо життя? А треба б на любов! – укр.). Відмінною для 

АЛК і ПЛК є вербалізація цієї тактики на синтактико-семантичному рівні 

шляхом використання різних видів питальних конструкцій із семантикою 

докору, прохання тощо (Começou a namorar faz um mês e tá achando que é o 

amor da vida? Volte cinco casas e busque seu cérebro; Se cuida, ta? Porque 

agora eu vou cuidar de mim! – порт). Відмінною для РЛК і УЛК є вербалізація 
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цієї тактики шляхом використання спонукальних конструкцій прохання, 

переконання і докору, що спрямовані на маніпуляцію адресатом (Ти завжди 

будеш занадто товстою, занадто худою, занадто низькою, занадто 

високою, занадто то, занадто це. Тебе будуть засуджувати до кінця 

життя, тому живи як хочеш! Суспільство не знає кордонів! – укр.). Аналіз 

коментарів до фрагменту (Я ніколи не була ідеальною, починаючи від 

зовнішності і закінчуючи характером. Зате я завжди була собою! – укр.) 

доводить, що адресат демонструє згоду з позицією адресантки шляхом 

наведення прикладу із власного досвіду. 

Тактика узагальнення смислів. Ця тактика передбачає формування 

єдиного когнітивного простору авторок ІПС із читачами. Найчастіше тактика 

узагальнення смислів спостерігається в дискурсах ІПС представниць ПЛК 

(31%) і АЛК (19%), меншою мірою – представниць РЛК (5%) і УЛК (4,5%). 

Відмінними для досліджуванних ЛК є прийоми реалізації цієї тактики. Так, в 

АЛК і ПЛК переважно використовуються ресурси лексичної семантики, що 

актуалізують глобально значущі смисли (любов, забота, доброта тощо). 

Запропоновані експресивно забарвлені авторські тлумачення сугестивно 

впливають на читачів, активізують комунікацію (Never get into fights with ugly 

people, they have nothing to lose; Hates liars, cheaters, fakers and two faced 

people – англ.; Não é amor, paixão é dependência, as relações são um hábito, o 

ciúme é limitações, o cuidado é o controle, o carinho é a escravidão – порт.). У 

дискурсах ІПС представниць РЛК і УЛК ця тактика реалізується шляхом 

використання образних стилістичних засобів (тропів, фігур, софізмів, 

перформативних дієслів, фразеологічних зворотів тощо), які роблять 

висловлювання комуніканток більш експресивними і переконливішими. У 

фрагментах (Разлука ослабляет легкое увлечение, но усиливает большую 

страсть, подобно тому, как ветер гасит свечу, но раздувает пожар – рос.; 

Доброта людської душі подібна річці, адже скільки з неї не черпай, вона 

дрібніша від цього не стає – укр.) використовуються порівняння (подобно 

тому, как ветер; подібна річці). 
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Значущість розглянутих тактик задля реалізації стратегії 

самопрезентації в ІПС представниць досліджуваних ЛК може бути  

представлена у вигляді ланцюга, де тактики розміщені в порядку зменшення 

їх питомої ваги:  

АЛК: маніфестація значущих переконань і звичок > узагальнення 

смислів > подання проблемної ситуації крізь призму особистісних смислів > 

самооцінювання > характеризування передбачуваного партнера в комунікації 

> самоідентифікація за релігійною ознакою > відтворення рольового іміджу.  

ПЛК: узагальнення смислів > маніфестація значущих переконань і 

звичок > самоідентифікація за релігійною ознакою тактика характеризування 

передбачуваного партнера в комунікації > самооцінювання > відтворення 

рольового іміджу > подання проблемної ситуації крізь призму особистісних 

смислів. 

РЛК: маніфестація значущих переконань і звичок > подання 

проблемної ситуації крізь призму особистісних смислів > самооцінювання > 

узагальнення смислів > характеризування передбачуваного партнера в 

комунікації > відтворення рольового іміджу > самоідентифікація за 

релігійною ознакою. 

УЛК: подання проблемної ситуації крізь призму особистісних смислів 

> маніфестація значущих переконань і звичок > відтворення рольового 

іміджу > узагальнення смислів > самооцінювання > самоідентифікація за 

релігійною ознакою > характеризування передбачуваного партнера в 

комунікації.  

Отже, для всіх досліджуваних ЛК відмінними є моделі та прийоми 

реалізації комунікативних тактик, їхнє комунікативне завдання – відтворити 

дискурсивні особистості авторок ІПС, трансформувати смислові структури 

адресата, сформувати єдину когнітивну множину авторок ІПС і читачів як 

маркера “кола своїх” і “кола чужих”.  
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4.4 Стилістична модель конструювання ґендерного сенсу жінка в 

індикаторах поточного стану 

 

Важливим, із теоретичного погляду, є обґрунтування стилістичного 

підходу до конструювання ґендерної ідентичності. О. Гриценко зауважує: 

“Опис мовного конструювання ґендеру в рамках стилістичної моделі 

передбачає співвіднесення групових і / або індивідуальних мовних практик з 

існуючими (стереотипними) уявленнями про чоловіче та жіноче мовлення й 

дослідження стилістичних перфомацій конкретних особистостей і / або груп 

як способу конструювання ґендерної ідентичності” [61, с. 100]. При цьому 

слід брати до уваги, що мовне конструювання ґендеру – “категорія аж ніяк не 

константна, вона може змінюватися протягом навіть невеликого проміжку 

часу” [80, с. 33]. 

Ґендерно-релевантні маніфестації стилю різноманітні, вони виникають 

у соціальній практиці і пов’язані з нею. При цьому йдеться не про єдиний, 

варіант мови, що визначений статтю, а про співвідношення мовних форм з 

їхнім соціально зумовленим значенням. Під час аналізу стилістичної моделі 

мовного конструювання ґендерного сенсу жінка в ІПС були виявлені такі  

ґендерно-релевантні маніфестації стилю (додаток Р): 

Тематика соціальних ІПС. Спільною для всіх досліджуваних мов є 

частотність використання лексичного складу мови, що охоплює “найближче” 

коло життя жінки. Лексика, якою послуговуються жінки АЛК, частіше 

окреслює події, пов’язані з народженням дитини (child, to give birth a child, to 

cherish, raise the child, full circle, highest calling, to create, to nurture, attention), 

взаємини з партнером (marriage, to be true to each other, husband, wife, love, 

joined hearts, girlfriend, unique type of man, relation, false feeling, together, 

юjealous, faithful, happiness, to kiss, sweet heart), самореалізацією в 

соціальному житті (career, to combine, to transform, to deserve, personal 

growth, success, motivation). Аналіз ІПС та коментарів до нього (Believes that 

children are cheeky little angels sent by god to make us laugh. – Why do some 
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fathers have kids with women then when the kids are born they decide. OMG I am 

not ready for a family! – Oh, surprise, surprise that you are not married yet but 

you are such a catch with all those kids, different fathers and wait oh yea your 

fabulous career gee so shocked – англ.) доводить, що дві складові, сім’я і 

кар’єра (children, little angels, career), визначаються як найголовніші цінності 

для представниць АЛК, проблемними смисловими зонами є укладення 

шлюбу (not ready for a family), і побудови власної успішної кар’єри (fabulous 

career). 

Представниці ПЛК активно використовують лексичні одиниці ТГ 

“Дім” і “Сімейні відносини” (casais infelizes, anonimato, relacionamento sério 

no Facebook, velha serenata, flores na saída do trabalho, casamento espontâneo, 

prova de amor, felicidade, do início ao fim, dias falsos, casamento, empenho da 

palavra, problemas conjugais, acabar com relacionamento, casais verdadeiros, 

respeito, é melhor nao ter ninguem, machucar, enganar, ir-se embora, controlar, 

trazer paz, amor, problema, trair, escolher o mais rico, ser chifruda), що сприяє 

створенню дискурсивного образу домогосподарки, яка всю себе віддає сім’ї: 

займається облаштуванням будинку й підтримкою сімейного вогнища. 

Представниці РЛК частіше звертаються до лексичних одиниць ТГ 

“Самотність” (жить в одиночестве, быть одинокой), “Зрада” (разбить 

сердце, закрыть сердце, девица, любовница, изменять), “Сімейні обов’язки” 

(ребенок, обязанности, борщ, порядок, убирать, квартира, тратить, 

зарплата, кредитка, шмотки), “Взаємини з партнером” (ухажер, мириться, 

парень, кольцо, паспорт, свадьба, бесполезно спорить, мальчики, портить 

настроение, лучший друг, парень), що на рівні дискурсу демонструє кризові 

міжособистісні відносини й ілокутивні установки на пошук чоловіка, що 

відповідає ідеалізованому образу, зокрема, буде підримувати у складних 

ситуаціях (вдвоем легче), матеріально забезпечить (обеспечит материально, 

заботится), буде розуміючим і вірним (есть с кем поговорить). 

Представниці УЛК звертаються до тематичних груп “Мрії” (квіти, 

принц на білому коні, поцілунки), “Взаємини з партнером” (мужик, 
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розчарування, образа, ревнощі, самотній, обійми, усмішки), “Дім” і “Сімейні 

стосунки” (друзі, сім’я, сон, любов, сміх, гарні спогади, любов, 4-кілограмові 

сумки, шлюб за розрахунком, свекруха, невістка, дочка, син, чоловік, ідеальна 

сім’я, мир в сім’ї, сімейне життя, спальня, кухня, одружитися, родина, 

“душа моя”, “світло очей моїх”, тримати будинок у чистоті, чекати 

гостей). Це конструює модель ґендерної ідентичності української жінки, яка 

спрямована на материнську самопосвяту, опікується абсолютно усіма 

проблемами родини (догляд за дітьми та іншими членами родини, прання, 

приготування їжі, прибирання, купівля товарів щоденного вжитку тощо). ІПС 

представниць УЛК закріплюють стереотипні уявлення про домашні 

обов’язки як винятково жіночу справу.  

Переважання емоційного й аксіологічного компонента значення, 

що простежується в дискурсах ІПС усіх досліджуваних ЛК і виявляється в 

таких аспектах: 

а) вживання лексики, яка описує почуття і психоемоційний стан 

авторки ІПС, її зосередження на внутрішньому світі. Для ІПС представниць 

АЛК і ПЛК характерна лексика, що виражає почуття, які переживає власне 

авторка чи інша особа (to be real, to be perfect, to forget, to remember, to 

deserve, value, worth, to be proud, sensitive, not touchy, kind, discernment, 

confident, arrogant, smart, to hope, strong, self confident, calm, compassion, 

charity, heart, love, prayer, flawless, gorgeous, pretty, honesty, truth, plain – 

англ.; psicológico, sentir falta, não ser em vão, felicidade, energia boa, 

tempestade, medo, vontade de ganhar, chorar, amor, perder, sorriso, gritar, 

ironia, sem grace, triste e solitária, ser feliz, iluminar o dia, pensamentos ruins, 

pessoas amargas, ser desnecessária, ser louca, teatro, pessoa triste, depressão – 

порт.). Створення дискурсивної особистості сильної й самостійної жінки в 

АЛК досягається шляхом маніфестування незалежності (I decide how I live 

and who I love. The choice is mine and no one gets to make my mind up. I decide 

and I choose), оптимізму (Life is like driving a car. If you keep looking in the rear 

view mirror, you will miss what is a head of you and you may crash. Don't look 
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back, look ahead), гордості (I Am A WOMAN and I proud of who I am), 

енергійності (I will never give up! As long as I'm still breathing, As long as I'm 

still standing, I will never give up), переваги (In every successful relationship the 

MAN always has the last word – Yes Dear), впевненості (I am a woman, not a 

princess. I have an attitude, opinions, and a very loud voice. I am not a liar or a 

cheat. I am independent, intelligent, and strong).  

У ПЛК превалює тип дискурсивної особистості християнки, що 

відтворюється в конструкціях із семантикою вдячності (Posso esquecer quem 

me deixou triste, mas não esqueço jamais quem me fez feliz), надії (Entender a 

vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que ele está no comando e tem um 

plano pra nossa vida, faz a caminhada valer a pena), співчуття (A compaixão e a 

bondade são caminhos que sempre nos levam à felicidade), турботи (Uma mãe é 

um tesouro dado por Deus, é a expressão maravilhosa do Seu amor e cuidado nas 

nossas vidas. Feliz Dia das Mães!), благання (Se arrependimento matasse e um 

pedido de desculpas bastasse eu morreria feliz com seu perdão). 

Для ІПС представниць РЛК і УЛК притаманне застосування лексичних 

одиниць, що характеризують річ, предмет або явище (стерва, игривая, тихая 

и скромная девочка, сильная, слабая, счастливая, любимая, свободная, 

маленькая глупая девочка, взрослая стерва, девушка-зажигалка, огонь-баба, 

ранимая, львица, агрессивная, ‘зажигать’ в клубе, надежда – рос.; радіти 

запаху свіжої випічки, пошкодувати, особиста справа, потребувати друзів, 

прикро, турбота, любов, співчуття, втішати, гірше не буває, хочеться 

дочекатися – укр.). Відмінним для РЛК і УЛК є частотне використання 

лексики, яка виражає негативні почуття й настрої людини (распускать 

‘нюни’, плакать, разочарование, бессилие, невезучая, рыдать – рос.; зневіра, 

спустошеність, істерика, душа плаче, сумувати – укр.). 

Створення в ІПС представниць РЛК типу дискурсивної особистості 

жінки-героїні, захисниці, покровительки досягається шляхом маніфестування 

агресивності (Дорогой, если тебе не нравиться что я каждый день тебя 

отчитываю..... То я могу и отпеть!), переваги (Не стоит слишком 

http://www.searchquotes.com/quotation/I_will_never_give_up%21_As_long_as_I%27m_still_breathing%2C_As_long_as_I%27m_still_standing%2C_I_will_never_/682306/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_will_never_give_up%21_As_long_as_I%27m_still_breathing%2C_As_long_as_I%27m_still_standing%2C_I_will_never_/682306/


166 

 

настойчиво интересоваться моей жизнью. Она может оказаться 

настолько интересной, что вы разочаруетесь в своей), зневаги (За 

мужиками не бегаю... Разве вы видели где-то, чтоб мышеловка за мышами 

гонялась?), протегування (Парни как дети: поесть подай, убери, и 

приласкай), самовихваляння (Общительная, симпатичная девушка с 

длинными волосами, изящной худенькой фигурой и большой грудью, без 

комплексов, продаст вагон цемента). 

В ІПС представниць УЛК створюється тип дискурсивної особистості, 

ілокутивні установки якої спрямовані на розбудову стосунків на основі 

взаєморозуміння і злагоди, що реалізується за допомогою лексичних одиниць 

ТГ “Дружба” (У мене гарні подруги. Щоб врятувати цей світ, нам 

достатньо зібратися разом), “Любов” (Кожна людина каже, що її мама 

найкраща на світі. Майже кожна дівчина стає мамою. Отже, жінки є 

найкращі істоти на землі), “Відданість” (Може я і не стану ідеальною 

супутницею життя, не буду вірною болонкою біля твоїх ніг, не зумію 

віддано заглядати в очі й жити одним тобою, але я ніколи не заберу свою 

долоню з твоєї, коли тобі важко, ніколи не повернуся спиною до твоєї щирої 

печалі, і не наступлю тонким каблуком на твої почуття ... Я просто цього 

не вмію), “Турбота” (Діти – це турботи, труднощі, крик, шум. Але, коли 

підходиш до їхнього ліжечка, поправляєш ковдра, цілуєш в носик, щічки, і 

розумієш, що це найбільше щастя в житті!!!), що відтворюють відповідні 

емоційні стани; 

б) вживання демінутивів, афективно забарвленої лексики, метафор, 

порівнянь, епітетів. Особливе значення цей стилістичний прийом набуває в 

ІПС жінок АЛК (12%) і РЛК (11%), менше значення в ІПС ПЛК (7%) і УЛК 

(8%). Відмінним для АЛК є частотне використання порівнянь (marriageis like 

a song; to think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a 

horse, like police, like the apple in Adams eye). Тип дискурсивної особистості 

ділової жінки, яка прагне кар’єрного зростання та домагається успіху у 

професійній діяльності, формується в АЛК за допомогою метафор (The job 

http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://www.searchquotes.com/quotation/Women__are__like_police%2C__they__can_have_all_the_evidence_in__the_world_but__they__still_want_a_conf/537716/
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interview is a rope ladder dropped from heaven, Words are the weapons with 

which we wound) і порівнять (Trying to succeed without doing anything is like 

trying to reap where you did not sow). 

В ІПС представниць ПЛК формується тип дискурсивної особистості, 

що реалізує дві ілокутивні установки – на демонстрацію жіночості й 

готовності відстоювати власну думку, за допомогою порівнянь: A mulher é um 

pássaro estranho. Ele se levanta pela manhã como uma cotovia, ele trabalha como 

um pica-pau e se deita atrasado, como uma coruja. Ao mesmo tempo, ele deve coo 

como uma pomba e brilhar como um pássaro de fogo, permanecendo para os 

homens estranhos uma guindaste no céu e para o seu próprio homem – uma 

titmouse em mãos; Você tem que ser como ar – leve, transparente, invisível, mas 

sem você todos estão sufocando! 

Відмінним для ІПС представниць РЛК і УЛК є формування 

дискурсивної особистості жінки, яка вміє захищати власний особистісний 

простір, усвідомлює власну цінність, стратегічно визначає перспективи 

комунікації за допомогою епітетів (сильная, энергичная, независимая, яркая, 

неповторимая, творческая – рос.; непідлегла, непідвладна, вільна, діяльна, 

непосидюща, невтомна – укр.); фразеологізмів (отращивать крылья, 

выпустить когти, отменное зелье, закрыть сердце на капитальный ремонт, 

коврик для ног – рос.; не золота рибка, бути на коні, таргани в голові, 

дочекатися своїх червоних вітрил – укр.); порівнянь (ворковать, как голубка 

и блистать как жар-птица – рос.; як морозиво, повинна бути солодкою і 

танути); 

в) використання експресивних синонімів прикметників 

good/bom/хороший/гарний. Характерно для ІПС жінок АЛК (13%) і РЛК 

(13%) (incredible, marvelous, amazing, extraordinary, magnificent, super, 

exceptional, excellent, effective, fine, flawless, great, awesome, impressive, 

stupendous, stunning, adorable, astonishing, brilliant, tremendous, wonderful – 

англ.; благоприятный, завидный, замечательный, близкий, большой, добрый, 

превосходный, прекрасный, достойный, идеальный, знатный, значительный, 
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изумительный, классный, красивый, неотразимый, безукоризненный, 

безупречный, неплохой, отличный, отменный, правильный – рос.). Відмінним 

для ІПС жінок ПЛК (5%) і УЛК (3%) є незначне використання цього прийому 

(simpática, belo, justo, bonito, charmoso, atraente, graciosa, cativante, atrativo, 

elogio bom, impressionante, muito bom – порт.; чарівний, прекрасний, 

чарівливий, славний, чудесний, чудовий, вродливий – укр.). Спільним для всіх 

досліджуваних ЛК є використання експресивних синонімів прикметників 

good/bom/хороший/гарний із метою зображення зовнішності жінки (I am 

sitting here looking at the most amazing person I have ever seen, smart, funny, 

caring, and absolutely stunning! Yes, I am looking in the mirror! – англ.; Há 

mulheres deslumbrantes, há encantadoras e simplesmente adoráveis. tais mulheres 

adoráveis não mudam por ninguém. Fanam-se ao lado da mulher amavél qualquer 

beleza – порт.; Всегда в себе уверена и знает, чего хочет, Lady в свете дня и 

королева ночи. Красива, соблазнительна, но только не вульгарна. То в платье 

от кутюр, то даже в джинсах драных, то в ярком макияже, и вовсе без 

него. Знает, что шикарна и выглядит на миллион – рос.; Дивлюся в 

дзеркало.... начебто нічо так... красива... підходжу ближче, придивляюся.... 

БОГИНЯ! – укр.); позитивних рис характеру (I’m realistic. I’m romantic. And 

hesitant. In general I’m a treasure – англ.; A esperança tem duas filhas lindas, a 

indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como 

estão; a coragem, a mudá-las – порт.; Что внешность женщины?? Обман! В 

ней яд, чарующий дурман, Глаза – вот зеркало души ... в них нет ни тени 

фальши – рос.; Що можна додати до моєї неписаної краси? Хіба що 

жахливу скромність! – укр.). Аналіз ІПС доводить, що в соціальних мережах 

у всіх досліджуваних ЛК сформувався тип дискурсивної особистості жінки, 

яка позиціює себе як таку, що має красиву й доглянуту зовнішність, є 

постійним предметом натхнення та захоплення чоловіків; 

г) використання окличних і питальних конструкцій активно 

використовується в ІПС представниць РЛК (13%) і УЛК (9%), меншою 

мірою – АЛК (7%), ПЛК (3%). Ці конструкції підсилюють ефект впливу, а 
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також сприяють оцінюванню авторками певних особистостей і подій. 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є застосування розповідно-окличних 

речень (I hate liars, cheater, fakers, and two-faced people! – англ.; Se cuida, ta? 

Porque agora eu vou cuidar de mim! – порт.; Только привыкнешь к хорошей 

жизни, как она тут же становится еще лучше! Я счастлива!!!!! – рос.; 

Жінка за кермом – богиня! – укр.); вживання різновидів спонукальних 

речень: побажання (Having multiple partners doesn't make you a man or woman! 

Being honest, loyal, faithful and devoted to ONLY ONE does!!! – англ.), заклику 

(Deus da minha vida, fica comigo! – порт.), прохання (Господи, зроби так, що б 

всі калорії пішли в груди!!! – укр.), заборони (Думай о тех, кто будет носить 

тебя на руках… НЕ ЕШЬ НА НОЧЬ! – рос.), застереження (Do not be 

deceived: the depth of some friendships are not as deep as you think – англ.), 

поради (порт.: Desenha o mundo de tal forma como você o ama!!!!!!!!) та ін. 

Відмінним для РЛК (9%) є застосування питально-риторичних речень (Сама 

нe своя, куда там твоя?!; Зачем нужны эти звонки, после которых 

настроение портится? Я буду жить для себя! – рос.), для УЛК (7%) – 

питально-з’ясувальних речень (Люди, які вважають себе “пупом землі”, хто 

дає вам право принижувати й ображати інших? Тільки тому, що ви так 

бажаєте цим виділитися, покрасуватися собою? – укр.); 

д) використання стилістично зниженої лексики є специфічним для АЛК 

(3%) і РЛК (6%). Використання знижених лексичних одиниць, іронічно-

жартівливої чи вульгарної конотативної забарвленості, дає змогу зробити 

висновки щодо наявності ілокутивних установок авторок ІПС на 

самоідентифікацію, що виражається в бажанні вразити читачів 

неординарністю й експресивністю дискурсів (A woman is such a kitty that can 

arrange a dog’s life for some man and March evenings for a few ones! – англ.; 

Меня обидеть – раз плюнуть! Но плевать придется КРОВЬЮ! – рос.). 

Відмінним для АЛК є переважання лексем, що виражають негативні емоції 

(bloody), для РЛК – лексем, що виражають агресію (остервенеть, плевать), і 

зневажливе ставлення до інших (скотина, гад, коза); 

http://www.searchquotes.com/quotation/Having_multiple_partners_doesn%27t_make_you_a_man_or_woman%21_Being_honest%2C_loyal%2C_faithful_and_devoted_/648322/
http://www.searchquotes.com/quotation/Having_multiple_partners_doesn%27t_make_you_a_man_or_woman%21_Being_honest%2C_loyal%2C_faithful_and_devoted_/648322/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0PWUlqXWAhVpG5oKHcMVDegQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fum.co.ua%2F1%2F1-7%2F1-70523.html&usg=AFQjCNH0qyZYPBWzlKXLuD5jGCBEMv8FpQ
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е) графічні виділення, використання візуального коду (BEAUTY can’t 

decide who is beloved. LOVE decides who is to be considered beautiful – англ.; 

Vive na ACTUALIDADE e não puxe o PASSADO – порт.; Женщина, которая 

ЭКОНОМИТ НА СЕБЕ, вызывает одно желание – СЭКОНОМИТЬ НА НЕЙ 

– рос.; Дівчата, не сподівайтеся на свою зовнішність! ПІДВИЩУЙТЕ СВІЙ 

ІНТЕЛЕКТ! Розум ще жодне гарне обличчя не зіпсував – укр.). Активно 

використовується в ІПС представниць ПЛК (11%) і РЛК (10%). Відмінним 

для ПЛК є відхилення від традиційного вживання заголовних букв для 

передачі за допомогою великих літер особливої експресії мови, гучності її 

звучання (DEUS, Se for bom,aproxima, se não for, afasta; Nível de ciúmes: "EU 

NEM VOU FALAR NADA – порт.), РЛК – для протиставлення і порівняння (Не 

хочу быть СИЛЬНОЙ… Хочу быть нежной, ласковой, доброй, любимой и 

СЧАСТЛИВОЙ!!!; Голову выше и дальше пошла… С улыбкой ВСЕГДА, как 

бы Жизнь не ломала… Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА!…. Кроме себя… 

Вот СЕБЕ – задолжала!!! – рос.). 

У досліджуваних ЛК спостерігаються істотні відмінності стилістичної 

моделі мовного конструювання ґендерного сенсу жінка. Для 

англійськомовних ІПС соціальних мереж характерне вживання лексики, яка 

описує почуття і психічний стан авторки, її зосередження на своєму 

внутрішньому світі (36% всіх ІПС), вживання метафор, порівнянь, епітетів 

(12%), використання експресивних синонімів прикметника good (13%), 

стилістичне зниженої лексики (3%). Для португальськомовних ІПС 

характерно вживання лексики, яка описує почуття і психічний стан авторки 

(21%), використання графічного ресурсу для передання емоцій (11%). У 

російськомовних ІПС графічні засоби застосовуються для передачі експресії 

(10%), представлений широкий спектр експресивно забарвлених синонімів 

прикметника хороший (13%), окличні та питальні конструкції (13%), 

стилістично знижена лексика (6%). Для українськомовних ІПС характерне 

використання окличних і питальних конструкцій (9%), а також лексики, що 

виражає почуття і психічний стан (18%) авторок. Таким чином, кількісно-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0PWUlqXWAhVpG5oKHcMVDegQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fum.co.ua%2F1%2F1-7%2F1-70523.html&usg=AFQjCNH0qyZYPBWzlKXLuD5jGCBEMv8FpQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV0PWUlqXWAhVpG5oKHcMVDegQFgg-MAM&url=http%3A%2F%2Fum.co.ua%2F1%2F1-7%2F1-70523.html&usg=AFQjCNH0qyZYPBWzlKXLuD5jGCBEMv8FpQ
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якісний аналіз дав змогу зробити висновок, що ІПС жінок АЛК і РЛК 

відрізняються більшою експресивністю, ніж ІПС жінок ПЛК та УЛК. 

Використання конструкцій самоподання (прямого/непрямого, гра на 

підвищення/на зниження, акцентування власного “Я”, власної думки) є 

актуальним для представниць всіх ЛК (АЛК – 11%, ПЛК – 4%, РЛК – 9%, 

УЛК – 11%). Ці конструкції реалізують установки авторок на 

самоствердження (There is more to sex appeal than just measurements. I don't 

need a bedroom to prove my womanliness. I can convey just as much sex appeal, 

picking apples off a tree or standing in the rain – англ.; Eu sou tal poder que você 

não pode resistir – порт.; Я стерва – и не собираюсь скрывать этот 

радостный факт. Я эгоистка – и это ещё один мой плюс. Я люблю только 

себя, а значит, я – не одинока – рос.; Я не боюся відчувати, я боюся 

потонути в почуттях. Я не боюся фізичного болю, я боюся душевного. Я не 

боюся любити, я боюся бути непотрібною. Я не боюся померти, я боюся 

залишитися без тих, кого так сильно кохаю – укр.). Відмінним для ІПС 

авторок ПЛК є розкриття причин поведінки, коли жінка сподівається, що 

адресати адекватно сприймуть її повідомлення (Algumas vezes estou errada, 

estúpida, cruel, estou a ofender e a falar muck, a relacionar injustamente, não 

posso entender algo, mas estou a provar a minha opinião, exijo a muita atenção, 

estou a caprichar, não a reconheçar a minha culpa e certamente não sou uma 

anja, mas estou a amar, eu estou a amar loucamente e fielmente ... isso não é 

suficiente?). Специфічним для ІПС представниць АЛК і РЛК є подання 

актуального стану подій і обговорення критичних ситуацій із відвідувачами 

соціальних мереж (It’s times like these I sit here and am grateful I have been 

through hardship, heartbreak and turmoil because I can stand here today and 

thank God for the person I have become. A strong, independent woman who if she 

has to can walk a life in her own shoes knowing I have the power, mind and 

strength to believe I am worth the life I have been given – англ.; Помогите!!! Я 

бросила своего парня, а теперь не понимаю – зачем? Я хочу его вернуть, но 

не знаю как. Что делать? – рос.). Представниці УЛК акцентують значущість 

http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
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моральних якостей (Я багато чому навчилася. Я багато про що думала. Я 

стала цінувати дружбу, почуття, чесність. Я навчилася цінувати, зберігати 

й любити тих небагатьох, хто справді цього вартий – укр.). Відмінним для 

ІПС жінок РЛК і УЛК є широке використання різних типів стилістичної 

моделі самоподання: прямий тип самоподання (Я баба гордая… мне слово, я 

два… мне “нет”, я – “да”… если что не так – выпущу когти и в клочья 

разнесу – рос.; Я – як хороше вино: з роками стаю міцнішою, яскравішою і 

більш насиченою – укр.); непрямий тип самоподання (Мало знать себе цену – 

нужно еще пользоваться спросом – рос.; Жінка – це вогонь у вогнищі, це 

тепло в ліжку, це аромат на кухні. Це посмішка губ, блиск очей! Мати 

дітей. І солодка казка в житті чоловіка – укр.); гра на підвищення статусу 

(Коротко о себе: моим родителям не стыдно – рос.; Прагніть до 

досконалості, будьте як я! – укр.); гра на зниження (Для меня еще не все 

потеряно! Я смогу быть хотя бы плохим примером для кого-то! – рос.; Я сію 

добро ... а ще ключі, мобільник – укр.); акцентування власного “Я”, своєї 

думки (Я личность творческая: хочу творю, хочу вытворяю!!! – рос.; Я 

жінка! Є мільйон причин, щоб бути завжди такою, як серцю хочеться! – 

укр.). Відмінним для ІПС жінок АЛК і ПЛК є акцентування ставлення 

респондента до проблеми, події, особистості з використанням непрямого 

типу самоподання (Sometimes a woman just wants to feel adored. Even if it's for 

no reason in particular. Just for her being who she is; No. girls don't just want to 

have fun. We can laugh we can cry, we can come undone. We're so much more 

than a magazine can't you see? It's a fight with society – англ.; Chorar por quem 

te machucou é sofrer por quem não se importa com você. Não vale a pena – 

порт.). 

Використання форм ввічливості. Особливого значення набуває в ІПС 

жінок АЛК (14%) і ПЛК (10%). Відмінним для ІПС жінок АЛК (3%) і РЛК 

(1%) є використання етикетної рамки, основними елементами якої 

виступають звертання (Dear girls; Dear Men; Dear tampon commercial; 

Sincerely, Real Women – англ.; Девчонки, милые! – рос.). Аналіз ІПС довів, що 

http://www.searchquotes.com/quotation/Sometimes_a_woman_just_wants_to_feel_adored._Even_if_it%27s_for_no_reason_in_particular._Just_for_her_/313208/
http://www.searchquotes.com/quotation/Sometimes_a_woman_just_wants_to_feel_adored._Even_if_it%27s_for_no_reason_in_particular._Just_for_her_/313208/
http://www.searchquotes.com/quotation/No._girls_don%27t_just_want_to_have_fun._We_can_laugh_we_can_cry%2C_we_can_come_undone._We%27re_so_much_mo/595824/
http://www.searchquotes.com/quotation/No._girls_don%27t_just_want_to_have_fun._We_can_laugh_we_can_cry%2C_we_can_come_undone._We%27re_so_much_mo/595824/
http://www.searchquotes.com/quotation/No._girls_don%27t_just_want_to_have_fun._We_can_laugh_we_can_cry%2C_we_can_come_undone._We%27re_so_much_mo/595824/
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використовуючи звертання, жінка демонструє стосовно до адресанта 

особливу повагу. Це є своєрідним компліментом.  

Відмінним для ІПС жінок АЛК (8%) є пряме (You are pretty. You are 

gorgeous. You are beautiful. You are flawless. You simply slay and no one can tell 

you different unless you let them – англ.) та непряме оформлення мовних актів 

компліменту (No matter how plain a woman may be, if truth and honesty are 

written across her face, she will be beautiful – англ.). У наведених прикладах 

комплімент становить певний комунікативний посил, де користувачки 

соціальних мереж підкреслють певні достоїнства людини, маючи на меті 

зробити приємне адресанту, запрограмувавши його (впливаючи через 

підсвідомість на його емоції та почуття) на подальшу комунікацію. 

Відмінним для ІПС жінок ПЛК (7%) є оформлення питального 

висловлювання у вигляді загального питання з неінвертованим порядком 

слів, так званого “декларативного питання” (Sabe porque a decepção dói tanto? 

Porque ela nunca vem de um inimigo; E o tempo? Ah o tempo. O tempo cria, o 

tempo mata, o tempo muda; Me perdoa, Deus? Pelas vezes que meu medo foi 

maior que minha fé – порт.). Аналіз довів, що декларативне питання 

функціонує в ІПС як припущення про певний стан справ (Sabe porque a 

decepção dói tanto? Porque ela nunca vem de um inimigo – порт.), так і 

приховане спонукання адресанта оцінити правильність припущення, що 

висловлюється (Caiu, doeu,machucou? Agora levanta, sorria e mostre para o 

mundo o que você aprendeu – порт.). На цій підставі можна зробити висновок, 

що в наведених прикладах принцип ввічливості виражається в прагненні 

ненав’язливо транслювати власну думку. Використання форм ввічливості в 

ІПС спрямований на формування типу дискурсивної особистості авторки, 

якій “легше перебудуватися, пристосуватися, змінити думку, прийняти іншу. 

Причому це жодним чином не обмежить її самолюбство, не принизить, не 

образить. Це природний процес. А якщо вона використовує свою силу – 

гнучкість або навіть більш точно – обтічність, то зможе в будь-якій ситуації 

http://www.searchquotes.com/quotation/You_are_pretty._You_are_gorgeous._You_are_beautiful._You_are_flawless._You_simply_slay_and_no_one_ca/706286/
http://www.searchquotes.com/quotation/You_are_pretty._You_are_gorgeous._You_are_beautiful._You_are_flawless._You_simply_slay_and_no_one_ca/706286/
http://www.searchquotes.com/quotation/You_are_pretty._You_are_gorgeous._You_are_beautiful._You_are_flawless._You_simply_slay_and_no_one_ca/706286/
http://www.searchquotes.com/quotation/No_matter_how_plain_a_woman_may_be%2C_if_truth_and_honesty_are_written_across_her_face%2C_she_will_be_be/535746/
http://www.searchquotes.com/quotation/No_matter_how_plain_a_woman_may_be%2C_if_truth_and_honesty_are_written_across_her_face%2C_she_will_be_be/535746/
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залишитися у виграші. І цей виграш буде працювати на довгострокову 

перспективу” (www.marialedda.com/portret-sovremennoj-zhenshhiny). 

Інверсія звичайного порядку слів. Характерна для ІПС жінок РЛК 

(13%) і УЛК (8%). Так, я одна. Шкода, розійшлися дороги. Так, я добра. Не 

витирайте ноги! Так, я грішна. Але ж і ви не Боги! – укр. У наведеному 

прикладі стилістично виправдана інверсія залежних компонентів 

словосполучення, що включені в речення інтонаційно, експресивно 

забарвлює мовлення, надає йому динамічності. Нашла диету. Супер! Нужно 

есть раз в день. Кефир. Вилкой; Возможно, раньше мне и не везло с 

мужчинами. Прошло время. Я поумнела. Помудрела. Остервенела. Теперь 

мужчинам не везет со мной – рос. У цьому фрагменті інверсія реалізується 

шляхом “відокремлення”. Відокремлені частини речення виконують 

уточнювальну та пояснювальну функції і сприяють смисловій завершеності 

висловлювання або речення. 

Дискурсивний і кількісно-якісний аналізи досліджуваного матеріалу 

дали змогу представити стилістичну особливість ІПС жінок у такому вигляді:  

АЛК: переважання емоційного й аксіологічного компонентів значення 

> використання лексичного складу мови, що охоплює “найближче” коло 

життя жінки > використання форм ввічливості > використання конструкцій 

самоподання > інверсія звичайного порядку слів. 

ПЛК: переважання емоційного й аксіологічного компонента значення 

> використання лексичного складу мови, що охоплює “найближче” коло 

життя жінки > використання форм ввічливості > використання конструкцій 

самоподання > інверсія звичайного порядку слів.  

РЛК: переважання емоційного й аксіологічного компонента значення > 

інверсія звичайного порядку слів > використання лексичного складу мови, 

що охоплює “найближче” коло життя жінки > використання конструкцій 

самоподання > використання форм ввічливості.  

УЛК: використання лексичного складу мови, що охоплює “найближче” 

коло життя жінки > переважання емоційного й аксіологічного компонентів 



175 

 

значення > самоподання > використання форм ввічливості > інверсія 

звичайного порядку слів. 

Отже, використання стилістичної моделі мовного конструювання ІПС 

дає змогу створити тип дискурсивної особистості відвідувачки соціальних 

мереж. Спільним для всіх ЛК є уявлення про жінку, яка позиціонує власну 

красиву й доглянуту зовнішність, виступає постійним предметом натхнення 

та захоплення чоловіків. Відмінним для АЛК, РЛК, УЛК є такі комунікативні 

характеристики дискурсивної особистості відвідувачки соціальних мереж: 

позиціювання впевненості у власних силах, комунікативна відкритість, 

логічність у поданні інформації. Специфічним для АЛК постає відтворення 

дискурсивної особистості ділової жінки, яка прагне кар’єрного зростання та 

домагається успіху у професійній діяльності; для ПЛК – дискурсивної 

особистості християнки, яка поєднує жіночність із готовністю відстоювати 

власну думку, а також демонструє відкритість, вміння йти на контакт, 

активність і доброзичливість, готовність зробити перший крок у встановленні 

нового контакту; для РЛК – жінки, яка вміє захищати особистісний простір; 

для УЛК – берегині родинних цінностей.  

 

4.5 Використання метафоричних конструкцій в індикаторах 

поточного стану користувачок англійсько-, португальсько-, російсько- 

та українськомовних соціальних мереж 

 

Дослідження використання метафоричних конструкцій дає змогу 

визначити структуру концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації, виявити й 

описати концептуальні ознаки, враховуючи вплив культурно-історичних та 

природничих чинників на зміст концепту, а також описати універсальні та 

специфічні риси концепту, ґрунтуючись на культурно важливих сенсах і 

конотаціях. Метафоричні конструкції було розподілено за ТГ, що виконують 

такі функції: 
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Позначення характеру. Відмінним для РЛК і УЛК є використання 

метафор, які мають в своєму складі біоморфний компонент, і характеризують 

духовні якості людини і естетичні категорії через природні явища. 

Акцентування жіночої таємничості відбувається шляхом перенесення на 

дискурсивну особистість жінки рис таких конкретних та абстрактних образів 

як: Місяца (Женщина – чаша, полная колдовских чар. Обратная сторона 

Луны, которую с Земли не увидишь, как ни старайся; Возможно, 

загадочность и есть тот тайный омут, что мерцает в самых глубинах 

каждой женской души – рос.), океану (Женщины – непостижимый океан. 

Покуда не бросишь лот, не узнаешь, что у тебя под килем – глубина или мель 

– рос.), таємниці (Жіноча душа – не просто загадка, це бездонна чаша 

страждань, насолод і несамовитих пристрастей! – укр.), ночі (Жінка – 

дитя ночі та дитя таємниці. Тільки той, хто відірветься від землі, зуміє 

розглянути темну сторону Місяця – укр.). Внесення елементів 

міфологічного мислення виразно проявляється у метафоричному наділенні 

жінки рисами Місяца (обратная сторона Луны – рос.; темна сторона 

Місяця – укр.), океану (непостижимый океан – рос.), таємниці (чаша, полная 

колдовских чар – рос.; дитя ночі та дитя таємниці – укр.), які можна 

інтерпретувати одночасно як джерело магічної сили і стихії, багатозначності 

і скритності жіночого характеру. 

З іншого боку, в дискурсах ПЛК таємничість розглядається як 

небезпека, яка приваблює чоловіків (O verdadeiro homem quer duas coisas: 

perigo e jogo. Por isso quer a mulher: o jogo mais perigoso (істинний чоловік 

хоче дві речі: небезпеку і гру. Тому шукає жінку: найнебезпечнішу гру) – 

порт.). Відмінним для ІПС жінок АЛК і РЛК є зооморфний образ жінки, який 

в АЛК представлений кішкою (Each girl in her soul is a kitty or a small kitten. I 

am probably a naughty cat; A woman can pretend to belonge to you. But in fact 

she is independent and freedom-loving cat – англ.). Образ кішки можна 

інтерпретувати подвійно. Така подвійність, швидше за все, походить від 

реального характеру тварини. Кішка волелюбна й незалежна, але все ж 
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належить до розряду домашніх тварин. У наведеному фрагменті кішка 

позиціонує незалежність жіночого характеру, тоді як у РЛК акцент робиться 

на таких духовних якостях людини, як порядність, вірність, благородність, 

чесність: (Характер — не сахар, характер — не мёд, со мной, кто общается, 

сразу поймёт! Зато я не хитрая, я – не лисица. И можно всегда на меня 

положиться! – рос.). Відмінним для УЛК є сакралізація образу жінки 

(Жіноча натура – таємнича знахідка Творця; Жінка – творення Бога! Він 

послав її на Землю правити світом! – укр.), а також актуалізація його 

суперечливості й багатогранності при асоціації із сонцем, яке може як зігріти, 

так і спопелити (Жінка – це сонечко, якщо до неї ніжно і з добром, вона сяє й 

зігріває, а якщо грубо і зі злом, то обпалює і спопеляє – укр.). Відмінним для 

АЛК є акцентування бажання і прагнення жінки досягти поставленої мети, її 

наполегливості, цілеспрямованості, завзятості за допомогою метафор, що 

асоціюють характер жінки із смертельною зброю (Two most deadly weapons in 

the world: Women’s nagging and Women’s tears! Can make any man act like a 

tortoise, right into the shell. Don’t believe me, try it – англ.), а також її здатність 

долати зовнішні перешкоди задля досягнення поставленої мети, в 

співставленні її з міцним чаєм (A woman is a tea bag. But you never know how 

strong she is until she gets in hot water – англ.). Відмінним для ПЛК і РЛК є 

значущість таких рис характеру, як чутливість, делікатність, гармонійність, 

душевність, інтуїція, ніжність, які традиційно приписуються жінці, 

позиціонування яких досягається шляхом співставлення жінки з музичним 

інструментом (Como muitos instrumentos depende de quem o toca (жіноче 

серце, як і багато інструментів, залежить від того, хто його торкається); 

Uma mulher forte não precisa de um maestro, se na família ela é o primeiro 

violino (сильна жінка не потребує диригента, вона в родині є першою 

скрипкою) – порт.), або шляхом уподоблення жінки зброї (Истинная 

ЖЕНЩИНА сама по себе оружие, но совсем другое. Не колющее, не 

режущее и не рубящее, а притягивающее и завораживающее, лишающее 

разума и осторожности – рос.). 

http://citaty.info/tema/oruzhie
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Позначення темпераменту. Спільним для всіх досліджуваних ЛК є 

використання метафоричних конструкцій, де поняття жінка наділяється 

зовнішніми, фізичними характеристиками стихії (hurricane, volcanoes – англ.; 

furacão – порт.; стихия, ураган – рос.; стихія, ураган, вулкан – укр.). 

Відмінним для АЛК, ПЛК і УЛК є використання протиставлення (volcano – 

calm; furacão – brisa; мегера, фурія – квітка) для позначення емоційної 

збудливості жінки (Women are volcanoes. Both stay calm for extended periods of 

time before exploding and killing everything. Then, there’s calm again – англ.; As 

vezes é preciso acontecer um furacão pra voce valorizar a brisa leve (іноді 

замість легкого вітерцю трапляється ураган – порт.; Жінка може бути не 

тільки прекрасною квіткою, але ще й мегерою, фурією, що живе на хвилі 

своїх примх – укр.). Відмінним для АЛК, РЛК і УЛК є акцентування 

реактивності й активності як індивідуально-своєрідних властивостей 

жіночого темпераменту (Women Are Hurricane. When They Come, They’re 

Loud. When They’re Gone, So Is The House, The Dog And The Car – англ.; 

Женщины – стихия неуправляема! Она просто существует, и от этого 

никуда не деться – рос.; Я жінка! Я – ураган пристрастей. І в цьому моя 

сила – укр.). 

Позначення зовнішності. Метафоричні конструкції на позначення 

зовнішності використовуються в ІПС жінок АЛК і ПЛК. Відмінним для АЛК 

є визнання жіночої краси як показника її успішності й визначення 

соціального статусу (Women are cars, the better it looks the higher it costs). В 

ПЛК гарна зовнішність розглядається як дар Бога (A mulher é a obra mais 

perfeita do universo (жінка – більш прекрасний твір, ніж універсальний) або 

природи (A mulher é o defeito mais belo da natureza (жінка – найгарніший 

дефект природи), а також з практичного боку як візитна картка жінки (A 

beleza é a melhor carta de recomendações (краса – кращий рекомендаційний 

лист). 

Позначення віку. Метафоричні конструкції для позначення віку 

характерні для ІПС жінок РЛК і УЛК. Відмінним для РЛК є позиціонування 

http://citaty.info/tema/zhenshiny
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віку як недоліку, який прийнято приховувати (Скрывать возраст женщины 

– это не ложь. Это как вам служить в армии. Священный долг; В жизни 

женщины возраст как в армии: c годами не меняешься, а просто лучше 

маскируешься), для УЛК як переваги (Жінка, як вино — чим старша, тим 

благородніша; Справжня жінка нагадує скрипку – вік тільки збільшує її 

цінність і покращує її звучання). В більшості проаналізованих випадків 

позначення віку душі не збігається з віком самої людини, а відображає 

особливості його духовного і емоційного стану, життєвого наcтроя 

(священный долг; покращує її звучання). 

Кількістно-якісний аналіз отриманих результатів представлений в 

таблиці 4.5. 

Табл. 4.5 Порівняльний аналіз функцій використання 

метафоричних конструкцій досліджуваних мов 

 

Функції  

метафоричних конструкцій 

Процентне співвідношення  

Англ. Порт. Рос. Укр. 

Позначення характеру 50 33 75 60 

Позначення темпераменту 33 17 13 20 

Позначення взовнішності 17 50 – – 

Позначення віку – – 12 20 

 

Спільним для АЛК, РЛК і УЛК є використання користувачками 

соціальних мереж найбільшої кількості метафоричних конструкцій для 

позначення характеру жінки (50/75/60%); для представниць ПЛК – на 

позначення зовнішності (50%). Спільним для всіх досліджуваних ЛК є 

використання метафоричних конструкцій, які переносять на дискурсивну 

особистість жінки риси стихії (hurricane, volcanoes – англ.; furacão – порт.; 

стихия, ураган – рос.; стихія – укр.). Відмінним для АЛК є співвіднесення 

характеру жінки з повадками тварин. Зооморфний образ жінки АЛК 

представлений кішкою, що позиціонує незалежність жіночого характеру, а 

також красу, грацію і вміння відчувати. Характерним для АЛК є 

акцентування здатності жінки мобілізовувати всі свої сили на досягнення 

http://citaty.info/tema/vozrast
http://citaty.info/tema/zhenshiny
http://citaty.info/tema/dolg
http://citaty.info/tema/dolg
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поставлених цілей за допомогою метафоричних конструкцій, що 

уподоблюють жінку смертельній зброї, і визначають красу як показник 

успішності. Позиціювання потенціалу жінки в подоланні перешкод у 

досягненні поставленої мети досягається співставленням із міцним чаєм. 

Відмінним для ПЛК є акцентування таких фемінних рис характеру жінки, як 

чутливість, делікатність, гармонійність, душевність, інтуїція, ніжність за 

допомогою музичних метафор. Гарна зовнішність розглядається в ПЛК як 

дарунок Бога. Відмінним для РЛК є позиціювання традиційно жіночих рис 

характеру, порівняння рис характеру жінки з хитрістью і спритністю лисиці. 

Вік у РЛК розглядається як недолік, що прийнято приховувати. Відмінним 

для УЛК є сакралізація образу жінки (знахідка Творца). На увагу 

заслуговують символічні порівняння жінки з сонцем, що позиціонує 

суперечливість і багатогранність її характеру. 

 

4.6 Аналіз асиметричних відносин у ґендерній категоризації назв 

типів професійної діяльності в мережі 

 

Наявність асиметричних відносин у ґендерній категоризації було 

простежено на прикладі назв типів професійної діяльності в мережі, які були 

виявлені у пошукових системах Google і Яндекс (додаток С). Отримані 

результати кількісно-якісного аналізу розбіжностей подання в 

гіперпосиланнях назв типів професійної діяльності жінки в мережі, що 

відображає дихотомію чоловіче/жіноче, представлені в додатку Т. ДА 

досліджуваного матеріалу дозволив виявити таки типи асиметричних 

відносин: 

Асиметрія, яка виявляється в кількісному дисбалансі 

категоріальних контрагентів чоловік/жінка. Кількісний дисбаланс 

гіперпосилань, що містять назву типу професійної діяльності з чоловічою або 

жіночою референцією, представлено в таблиці 4.6. 
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Таблиця 4.6 Кількісний дисбаланс 

категоріальних контрагентів чоловік/жінка 

 

Назва типу професійної 

діяльності в інтернеті 

Кількість гіперпосилань, які 

містять назву типу професійної 

діяльності в інтернеті 

Питома вага 

назв діяльності 

з жіночою 

референцією, 

% 
З чоловічою 

референцією 

З жіночою 

референцією 

Copywriter/copewriteress 3390000 69 0,002 

Web developer/Web 

developeress 

186000000 45 0,00002 

Corretor em Internet/ 

corretora em Internet 

537000 61600 11,5 

Redator do site/redatora do 

site 

2760000 204000 7,4 

Копирайтер/копирайтерша 3320000 2973 0,09 

Фрилансер/фрилансерша 2480000 547 0,02 

Интернет-маркетолог/ 

интернет-маркетологша 

834000 46 0,0055 

Копірайтер/копірайтерка 396000 103 0,026 

Фрілансер/фрілансерка 58900 712 1,2 

Інтернет-маркетолог/ 

інтернет-маркетологиня 

715000 446 0,06 

 

Спільним для всіх досліджуваних ЛК є кількісний дисбаланс між 

гіперпосиланнями, які визначають чоловіків та жінок за типом професійної 

діяльності в інтернеті. Відмінним є ступінь прояву маскулінізації мови, під 

якою розуміється “використання для позначення жіночих номінантів 

чоловічого роду як за наявності корелятивних назв осіб жіночої статі, так і за 

їх відсутності” [12, с. 195]. Найбільшою мірою маскулінізація мови 

виявляється в АЛК, про що свідчать такі приклади: кількість гіперпосилань, 

які містять назву типу професійної діяльності з жіночою референцією 

copewriteress, складає лише 0,002% від назви типу професійної діяльності з 

чоловічою референцією copywriter; Web developeress – 0,00002% від Web 
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developer. Найменший ступінь кількісного дисбалансу спостерігається в 

ПЛК, наприклад: назви професійної діяльності з жіночою референцією 

corretora em Internet складають 11,5% від назв професійної діяльності з 

чоловічою референцією corretor em Internet, redatora do site – 7,4% від redator 

do site. Це пов’язано з особливостями словотворення португальської мови. 

Частотність вживання назв професійної діяльності із жіночою референцією в 

УЛК варіюється порівняно з РЛК. Так, кількість гіперпосилань, що містять 

назву професійної діяльності з жіночою референцією копирайтерша, 

становить 0,09% від кількості гіперпосилань із назвою професійної 

діяльності з чоловічою референцією копирайтер (для порівняння: в УЛК 

співвідношення між копірайтер/копірайтерка складає 0,026%). Проте 

співвідношення між фрилансер/фрилансерша в РЛК становить 0,02%, а в 

УЛК співвідношення між фрілансер/фрілансерка – 1,2%. 

Асиметрія, коли жінки є маркованою, а чоловіки – немаркованою 

субкатегорією, фоном або нормою, що позначається категоріальним ім’ям 

чоловічого роду. О. Гриценко характеризує цей тип асиметрії терміном 

“привативний”, який означає, що “один із класів розглядається як родова 

альтернативна категорія, яка позбавлена дистинктивних ознак, що 

характеризують іншу, марковану, категорію” [61, с. 143]. Із появою нових 

професій інтернет надає багато прикладів такої категоризації, де 

найменування професій не мають формальних маркерів статі: АЛК (online 

corrector, online editor, web content administrator, moderator of forum, 

programming specialist, blogger, computer hacker, freelancer, Internet product 

manager), ПЛК (copywriter, designer de Interfaces (interações), blogger), РЛК 

(копирайтер, дизайнер, программист, администратор, хакер, блогер), УЛК 

(копірайтер, дизайнер, програміст, адміністратор, хакер, блогер). Слід 

зазначити, що в португальській мові лексичні одиниці назв професій із 

чоловічою референцією за відсутності паралельно їм “жіночої” запозичені з 

англійської мови. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjN6KXqnPjOAhWlJZoKHdmSAgsQFggjMAE&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FDesign_de_intera%25C3%25A7%25C3%25A3o&usg=AFQjCNFyMt2GmSuuND_pZCigoerIZTL48A&sig2=ckFLgKAo9FMGKXEGp2-XsQ&bvm=bv.131783435,d.bGg
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Прагнення до емансипації й бажання неодмінно висловити статеву 

належність жінки до певної професії призвело до появи словосполучень, що 

позначають назви жінок за типом професійної діяльності в інтернеті за 

допомогою складних утворень, що включають в себе лексичні одиниці зі 

значенням “особа жіночої статі”: АЛК (women copywriter, girl copywriter, 

female web content administrator, female moderator of forum, female 

programming specialist, women blogger, female computer hacker, female 

freelancer); ПЛК (copywriter femininа, designer feminina de Interfaces, blogger 

femininа); РЛК (девушка-блогер, женщина-программист, девушка-хакер, 

женщина-хакер, девушка-фрилансер); УЛК (дівчина-блогер, жінка-

програміст, жінка-блогер, дівчина-фрілансер, жінка-фрілансер, жінка-

хакер). 

Істотні зрушення в соціальному статусі жінок і зміцнення їхнього 

професійного становища в IT-сфері потребують адекватного відображення 

жіночої професійної діяльності в мові за допомогою створення відповідних 

найменувань. Це відбувається шляхом утворення похідних номінацій від 

форм чоловічого роду за допомогою суфіксів або закінчень зі значенням 

“особа жіночої статі”. В АЛК це здійснюється за допомогою суфікса -ess: 

Web developeress, copywriteress (Copywriteress – YouTube 

https://www.youtube.com/user/Copywriteress; That Copywriter Girl – Freelance 

Writer in Lancaster, PA. –  thatcopywritergirl.com); у ПЛК – закінчення -а: 

corretora em Internet, redatora do site, administradora de sistema, moderadora 

do fórum, programadora, cabouqueirа, comercializadora: (Redatora para site| 

Tradução e conteúdos | Trabalho freelance www.workana.com › ... › Brasil › 

Conteúdos; Redatora no ComunicaUem on Behance behance.net›gallery 

/33545453/Redatora…ComunicaUem; Sistema Online - WA Administradora de 

Condomínios www.waadministradora.com.br/servicos/ sistemaonline.php; 

Definição ou significado de programadora no Dicionário da Língua 

...www.infopedia. pt/dicionarios/...portuguesa/programadora; Tradução 

Português/Inglês de programadora – Infopédiawww. infopedia.pt 

https://www.youtube.com/user/Copywriteress
http://thatcopywritergirl.com/
http://thatcopywritergirl.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihp6fqjvrOAhVFWCwKHQDJAOwQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.workana.com%2Fpt%2Fjob%2Fredatora-para-site&usg=AFQjCNFR33mdQfTdjvRxKxgPh-nYoUlC0w&sig2=R8NZzlgrhLklOHZ9GK5yfA&bvm=bv.131783435,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihp6fqjvrOAhVFWCwKHQDJAOwQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.workana.com%2Fpt%2Fjob%2Fredatora-para-site&usg=AFQjCNFR33mdQfTdjvRxKxgPh-nYoUlC0w&sig2=R8NZzlgrhLklOHZ9GK5yfA&bvm=bv.131783435,d.bGg
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1170.ojwF_cs8Am_g9fP5AyCQ3L8pLWzhg8HP37I8wnZZ_oJjL2Qjjq9QyGESn93fuliR.71e806aff6851000be2e9f7926cd15a3c6f292e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0Ziell2ZUxGWF9HZV9xRElERzl1ZnpUanFod2xpT2dkYWFVa2RDcDltUEl5bHZrUXAwbng1ZjJZOTV4Z29hNmhtejN6V2EwYlE1YXRhcy1scUQxUFhWMVl5Z3JVeGM4TjFlR1JaY255M29PUUZrLVNyREtjeVZMNURLaXFuUkVhclNyN2M3SG1TMQ&b64e=2&sign=deabb4ffcd879ff048b473b14ebdf7c2&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOQYQ7FW97N8HAoKiFDWx8Ex7YW_X0EhhYSffD1_v5PCVmLAT2AojaAzcm8ieiPxT-AuBGPEexLZVTPUzG8jlzyop1ZbVRxkneYkGINdOskzgkWfUJZ7WpmNES1hF5d5DMfJ4wWwCmvvoXMN6hjxa4xxKiPLw_R2pSHZqblNHJfNzpkja7FLvqpignpisnbVWgXD7obW3wz9PhEB7e9JAEm6-p0t7_rfhc5gsM4DRZ9d1brGRxHMZfh7Y4Bi2jd2DLEBkozOUFp6Abg81AURFmvaO_UOJ0ioS5WF-EzGLdwp&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVRennT652cELK-Smu9R5gU3nxKP0F-FTK7Xr37uP7lbkbDV3BhNQhnjTBOsLxX805ij8UKd2V49x6pHR3D_4jyhQ_pA6IOJjd&l10n=ru&cts=1473143108285&mc=3.553508854797679
https://www.behance.net/
https://www.behance.net/gallery/33545453/Redatora-no-ComunicaUem
https://www.behance.net/gallery/33545453/Redatora-no-ComunicaUem
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjD3e_J9_fOAhUKiSwKHQ6WB_EQFgheMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.waadministradora.com.br%2Fservicos%2Fsistemaonline.php&usg=AFQjCNFb8-yl4BKihUTzMzOQjtwzsvHK3A&sig2=jiAhaCoYb-wW-PlUcfFMVg&bvm=bv.131783435,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjD3e_J9_fOAhUKiSwKHQ6WB_EQFgheMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.waadministradora.com.br%2Fservicos%2Fsistemaonline.php&usg=AFQjCNFb8-yl4BKihUTzMzOQjtwzsvHK3A&sig2=jiAhaCoYb-wW-PlUcfFMVg&bvm=bv.131783435,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-ffopfjOAhVDCpoKHVMMCQ0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infopedia.pt%2Fdicionarios%2Flingua-portuguesa%2Fprogramadora&usg=AFQjCNE3pPnv47ofau0itxKBO8MFDkbonA&sig2=FApG3mHy_tp6TtMKkOK7CQ&bvm=bv.131783435,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-ffopfjOAhVDCpoKHVMMCQ0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.infopedia.pt%2Fdicionarios%2Flingua-portuguesa%2Fprogramadora&usg=AFQjCNE3pPnv47ofau0itxKBO8MFDkbonA&sig2=FApG3mHy_tp6TtMKkOK7CQ&bvm=bv.131783435,d.bGg
http://www.infopedia.pt/dicionarios/...portuguesa/programadora
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-ffopfjOAhVDCpoKHVMMCQ0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.infopedia.pt%2Fdicionarios%2Fportugues-ingles%2Fprogramadora&usg=AFQjCNHwZERrH6cGFQar3SkhC014Ia9nIA&sig2=oBVQNur0eYIUQxlSt1wBog&bvm=bv.131783435,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-ffopfjOAhVDCpoKHVMMCQ0QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.infopedia.pt%2Fdicionarios%2Fportugues-ingles%2Fprogramadora&usg=AFQjCNHwZERrH6cGFQar3SkhC014Ia9nIA&sig2=oBVQNur0eYIUQxlSt1wBog&bvm=bv.131783435,d.bGg
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/dicionarios/portugues.../programadora); у РЛК і УЛК – за допомогою суфіксів -

к(а), -ш(а). РЛК: копирайтерша, копирайтерка, корректорша, редакторша, 

редакторка сайта, админша, модераторша форума, дизайнерша 

интерфейсов, программистка, блогерша, блоггерка, хакерша, хакерка, 

фрилансерша, интернет-маркетологша (Копирайтерка | ВКонтакте. – 

vk.com/kopywritess; я хочу иметь текст с тобой. Копирайтерка. – ask.fm/irekos 

ask.fm/irekos/answers/114867199883; Alex Hodinar on Twitter: "Типичная 

копирайтерша (1$ за килознак. –  ...https://twitter.com/hodinar/status; 

Редакторша сайта – Социальный авторитет – 

rating.t30p.ru/?twitter.com/salesru; админша –  Самое интересное в блогах - 

LiveInternet. –  www.liveinternet.ru/tags/админша; я ваша админша.и не надо 

тут на свои группы ссылки делать. – https://ok.ru/group/ 

53050972438642/.../62446420263026; Всем хаю хай, я новая модераторша! 

Под ником Наркоманчик. – .fotostrana.ru › ... ›; Роман Куликов - Дизайнерша 

найдись! За удачный репост. – https://ru-

ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid...; Первый программист… вернее, 

программистка. – https://tproger.ru/articles/ada-lovelace; Как говорила одна 

известная блогерша ... – .https://www.facebook. com/permalink.php?story_fbid; 

Вести.Ru: Хакерша ради развлечения устроила атаку на Twitter. –  

www.vesti.ru/doc.html?id=827377; Хакерка | ВКонтакте. –  

vk.com/club76898470; Фрилансерша: leka_veselka leka. – 

veselka.livejournal.com/284973.html). УЛК: копірайтерка, коректорка онлайн, 

редакторка, редакторша сайту, системна адміністраторка, 

адміністраторша, модераторка форуму, веб-дизайнерка, програмістка, 

блогерка, хакерка, фрілансерка, інтернет-маркетологиня (Позиція 

українських феміністок щодо спроби легалізації. –  

wavegiude.livejournal.com/309437.html;  Юлія Польська, копірайтерка-

фрілансерка; В районі відзначили День місцевого самоврядування. –  

...rozhyshche.rayon.in.ua/.../3763-v-raioni-vidznachili-den-mistsevo...Dec8, 2015; 

 Шановна РЕДАКТОРШЕ сайту! ... до незнайомої вам особисто людини, до 

http://vk.com/kopywritess
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj795meitfOAhUoGZoKHZLhB3YQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fask.fm%2Firekos%2Fanswers%2F114867199883&usg=AFQjCNEwzWKQt-jpcnqhEjZyTBB7Lp37zQ&bvm=bv.129759880,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiltNDLitjOAhWqFZoKHSK3B3QQFghLMAc&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhodinar%2Fstatus%2F577565452966223872&usg=AFQjCNG1FWDMlh_s08bOK2U7-0FJVXorUg&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiltNDLitjOAhWqFZoKHSK3B3QQFghLMAc&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhodinar%2Fstatus%2F577565452966223872&usg=AFQjCNG1FWDMlh_s08bOK2U7-0FJVXorUg&bvm=bv.129759880,d.bGs
http://rating.t30p.ru/?twitter.com/salesru
http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%E4%EC%E8%ED%F8%E0/
http://www.liveinternet.ru/tags/%E0%E4%EC%E8%ED%F8%E0/
https://ok.ru/group/53050972438642/topic/62446420263026
https://ok.ru/group/53050972438642/topic/62446420263026
https://fotostrana.ru/public/post/334312/1052759392/
https://fotostrana.ru/public/post/334312/1052759392/
Роман%20Куликов%20-%20Дизайнерша%20найдись!%20За%20удачный%20репост.%20–%20
Роман%20Куликов%20-%20Дизайнерша%20найдись!%20За%20удачный%20репост.%20–%20
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid
https://ru-ru.facebook.com/permalink.php?story_fbid
Первый%20программист…%20вернее,%20программистка.%20–%20
Первый%20программист…%20вернее,%20программистка.%20–%20
https://tproger.ru/articles/ada-lovelace/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztufundfOAhUBHCwKHW5OCrI4ChAWCFEwBw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D10154098298548492%26id%3D667933491&usg=AFQjCNFlsQ5IYwaU0Gz3G6x2koHXh5VAsg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztufundfOAhUBHCwKHW5OCrI4ChAWCFEwBw&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D10154098298548492%26id%3D667933491&usg=AFQjCNFlsQ5IYwaU0Gz3G6x2koHXh5VAsg
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
http://www.vesti.ru/doc.html?id=827377
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz7PCV9dfOAhUBWSwKHWcqCJoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fclub76898470&usg=AFQjCNGwS5G-D-vC-8z19EziSsCBt5bJ1g
http://leka-veselka.livejournal.com/284973.html
http://wavegiude.livejournal.com/309437.html
http://wavegiude.livejournal.com/309437.html
http://rozhyshche.rayon.in.ua/news/3763-v-raioni-vidznachili-den-mistsevogo-samovriaduvannia
http://rozhyshche.rayon.in.ua/news/3763-v-raioni-vidznachili-den-mistsevogo-samovriaduvannia
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якої ви звертаєтесь РЕДАКТОРША, –  не навчені, на жаль. –

https://vk.com/wall12635874_2368; А згодом адміністраторка сайту 

порадила взяти участь у благодійному онлайн-аукціон і…; Аби не сварилася 

наша модераторка, нумо для кожн... – Форум forum.slovnyk.ua › ... ›; 

Київська дизайнерка започаткувала інтернет-ресурс патріотичних. – . 

osvita.mediasapiens.ua/.../kiivska_dizaynerka_zapochatkuvala_inte...; Блогерка 

висміяла знімки зірок в Instagram | Соцпортал. –  socportal.info/.../blogerka-

vismiyala-znimki-zirok-v-instagram.htm; Хакерка Cosmo вбила Twitter заради 

розваги –  Новини технологій. – tsn.ua/nauka_it/hakerka-cosmo-vbila-twitter-

zaradi-rozvagi.html; Київська фрілансерка (@olvikeln) | Twitter. –  

https://twitter.com/olvikeln). 

А. Архангельська зауважує, що при вивченні фемінного словотворення 

необхідно брати до уваги обставини, коли суфікси, що перетворюють 

чоловічі форми на жіночі, часто мають додаткове прагматичне нашарування. 

При цьому фемінітиви супроводжуються іронічно-поблажливими й навіть 

зневажливими конотаціями [12, с. 33]. В АЛК і ПЛК демаскулінні фемінітиви 

не відрізняються за обсягом значення від відповідних чоловічих найменувань 

(Web developer – Web developeress, copуwriter – copywriteress, programador – 

programadora, cabouqueir – cabouqueirа, comercializador – comercializadora).  

У стилізованій мові російсько- та українськомовного інтернету для 

характеристики персонажа й відображення становлення авторки  

трапляються приклади використання фемінітивів зі зневажливою та 

іронічною конотацією, що є проявом конотативної ціннісної асиметрії: глупая 

админша, тупая админша, психическая модераторша, глупая модераторша 

о розовых соплях, модераторша набанила 

(https://www.youtube.com/watch?v=GCy3YNowSg4); iCCup – iCCup.Modnuy 

ГЛУПАЯ АДМИНША (https://iccup.com/.../824839-iccup.modnuy_глупая_ 

админша.htm); Мэда забанила в "Мафии" тупая 35летняя админша 

(https://vk.com/video111328739_169945419); Модераторка и с чем её едят 

(steamcommunity.com/groups/NxServ/.../0/496880503059952583); Колишня 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp5pju7tfOAhXLB5oKHStYBncQFghUMAk&url=http%3A%2F%2Fforum.slovnyk.ua%2Findex.php%3Fshowtopic%3D672%26pid%3D4262%26mode%3Dthreaded%26show%3D%26st%3D%26&usg=AFQjCNHv3krEwlj6aud1qnIZUKqJT_aRiQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp5pju7tfOAhXLB5oKHStYBncQFghUMAk&url=http%3A%2F%2Fforum.slovnyk.ua%2Findex.php%3Fshowtopic%3D672%26pid%3D4262%26mode%3Dthreaded%26show%3D%26st%3D%26&usg=AFQjCNHv3krEwlj6aud1qnIZUKqJT_aRiQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNzuDcofbOAhVDKpoKHSufAHoQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fosvita.mediasapiens.ua%2Fweb%2Fonline_media%2Fkiivska_dizaynerka_zapochatkuvala_internetresurs_patriotichnikh_avatarok%2F&usg=AFQjCNHoOScWb88b8rSzcu6AOrYMKqxxCg
http://socportal.info/2016/07/18/blogerka-vismiyala-znimki-zirok-v-instagram.html
http://socportal.info/2016/07/18/blogerka-vismiyala-znimki-zirok-v-instagram.html
http://tsn.ua/nauka_it/hakerka-cosmo-vbila-twitter-zaradi-rozvagi.html
http://tsn.ua/nauka_it/hakerka-cosmo-vbila-twitter-zaradi-rozvagi.html
https://twitter.com/olvikeln
https://www.youtube.com/watch?v=GCy3YNowSg4
iCCup%20—%20iCCup.Modnuy%20ГЛУПАЯ%20АДМИНША
iCCup%20—%20iCCup.Modnuy%20ГЛУПАЯ%20АДМИНША
https://iccup.com/.../824839-iccup.modnuy_глупая_%20админша.htm
https://iccup.com/.../824839-iccup.modnuy_глупая_%20админша.htm
Мэда%20забанила%20в%20%22Мафии%22%20тупая%2035летняя%20админша%20(
Мэда%20забанила%20в%20%22Мафии%22%20тупая%2035летняя%20админша%20(
https://vk.com/video111328739_169945419
http://steamcommunity.com/groups/NxServ/discussions/0/496880503059952583/
http://steamcommunity.com/groups/NxServ/discussions/0/496880503059952583/
http://zmi.ck.ua/sotsium/kolishnya-programstka-rozpovla-yak-stala-aktrisoyu-cherkaskogo-vulichnogo-teatru-foto-vdeo.html
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програмістка розповіла, як стала актрисою черкаського 

(zmi.ck.ua/.../kolishnya-programstka-rozpovla-yak-stala-aktrisoyu-c). Знижений 

відтінок обмежує вживання визначень жінок за типом професійної діяльності 

в інтернеті, такі лексичні одиниці функціонують у розмовно-побутовому 

стилі. 

У РЛК трапляються випадки, коли фемінітиви на позначення жіночого 

денотата мають негативні конотації й натяки на те, що жінка займається “не 

своєю справою” (Народ (в основном Мужики) помоги правосудие учинить! 

Есть такой форум по безопасности: SecurityTeam Forum. – 

http://www.security-teams.net/index.php? там админша “Boffin”, в конец 

офигела: Считает себя королевой Интернета – https://forum.antichat.ru/). 

Слід також вказати на появу назви такого виду діяльності жінки в 

мережі, як інтернет-шахрайка. Але в цьому випадку фемінітив не 

відрізняється за своїм обсягом від відповідного чоловічого найменування, 

який також має негативну конотацію (Интернет-мошенница продавала 

несуществующую косметику – kiev.segodnya.ua › Новости в Киеве› 

Происшествия; Новини-Інтернет-шахрайка потрапила за грати – https://gp-

bahmach.nethouse.ua /posts/2053489). 

Крім того, в РЛК виявлено факти, коли демаскулінні фемінітиви 

відрізняються за обсягом значення від відповідних чоловічих найменувань 

(Программистка-индивидуалка. Выезд, апартаменты. Классика, реверс-

инжиниринг, глубокий кодинг без ТЗ. Звони! Есть подружка – бизнес-

аналитик (atkritka.com/294218/). Тут очевидна деградація жіночого корелята: 

програмістка – ‘повія’ щодо програміст – ‘фахівець, що займається 

розробкою і перевіркою програм’ [370]. Але випадки семантичної 

розбіжності родових корелятів в інтернеті нечисленні. 

Спостереження довели, що в РЛК і УЛК поєднання назви професійної 

діяльності жінки в інтернеті з низкою прикметників (известная, популярная – 

рос.; відома, успішна – укр.) підкреслює, що жінка бездоганно виконує 

чоловічу роботу. У цьому випадку фемінітиви мають позитивний 

http://zmi.ck.ua/sotsium/kolishnya-programstka-rozpovla-yak-stala-aktrisoyu-cherkaskogo-vulichnogo-teatru-foto-vdeo.html
http://zmi.ck.ua/sotsium/kolishnya-programstka-rozpovla-yak-stala-aktrisoyu-cherkaskogo-vulichnogo-teatru-foto-vdeo.html
http://www.security-teams.net/index.php?
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/internet-moshennica-prodavala-nesushchestvuyushchuyu-kosmetiku-720917.html
http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/internet-moshennica-prodavala-nesushchestvuyushchuyu-kosmetiku-720917.html
https://gp-bahmach.nethouse.ua/posts/2053489
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прагматичний потенціал, підкреслюючи професійний рівень і важливість 

досягнень жінки в її справі, а в жіночому кореляті свідомо підкреслюється 

стать суб’єкта (Самая популярная блогерша рунета? (75 фото.) – 

fishki.net/13887-samaja-populjarnaja-blogersha-runeta-75-foto.html; 7 ДНІВ-

УКРАЇНА Відома блогерка звернулася до киян із ... –  7days-ua.com/.../ vidoma-

bloherka-zvernulasya-do-chytachiv-iz-ne...). 

Появу в інтернеті жіночого корелята для чоловічого найменування 

професійної діяльності слід розцінювати як позитивний факт: “…жіноче 

співтовариство володіє великим доступом, порівняно з чоловічим, до 

ресурсів родових маркерів. Воно може в рівній мірі вдаватися до чоловічого 

та ексклюзивного жіночого роду при найменуванні осіб жіночої статі, не 

ризикуючи при цьому втратити своє реноме, бо антропоніми чоловічого 

роду, що є назвами осіб жіночого роду, не мають пейоративних відтінків” 

[12, с. 195-196]. Отже, що стосується найменувань професійної діяльності 

жінки в мережі, фемінітиви стають важливим елементом інтернет-

комунікації. Вони надають потенційну можливість інтенсивно та виразно 

відобразити зневажливе або шанобливе ставлення до професійної діяльності 

жінки в інтернеті, а також стають засобом відображення підвищення її 

статусу. 

Таким чином, процес створення назв жіночої професійної діяльності в 

інтернеті шляхом утворення похідних номінацій від форм чоловічого роду за 

допомогою суфіксів активно відбувається в РЛК і УЛК. В АЛК і ПЛК 

спостерігається частотне використання атрибутного компонента зі значенням 

“особа жіночої статі”. 

Можна констатувати, що словотворча фемінізація як одна з провідних 

тенденцій у системі мовної ідентифікації жінки в інтернеті відображає 

процес зміни соціальних ролей чоловіків та жінок, виконання жінками 

“чоловічих” функцій, появу нових професій і модернізацію старих, які з 

успіхом освоюють жінки. 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjSq-ThjYjRAhUFBiwKHbkSDjoQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Ffishki.net%2F13887-samaja-populjarnaja-blogersha-runeta-75-foto.html&usg=AFQjCNG0WHCOABuWqTUIUN2_6LYI_8IErg&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjSq-ThjYjRAhUFBiwKHbkSDjoQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Ffishki.net%2F13887-samaja-populjarnaja-blogersha-runeta-75-foto.html&usg=AFQjCNG0WHCOABuWqTUIUN2_6LYI_8IErg&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://7days-ua.com/news/vidoma-bloherka-zvernulasya-do-chytachiv-iz-nezvychnym-prohannyam-fotofakt/
http://7days-ua.com/news/vidoma-bloherka-zvernulasya-do-chytachiv-iz-nezvychnym-prohannyam-fotofakt/


188 

 

Висновки до розділу 4 

 

Актуалізація значення `жінка в інтернет-комунікації` в 

гіперпосиланнях притаманна всім досліджуваним ЛК. Під час дискурс-

аналізу відзначено формування нових значеннєвих компонентів концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації, які не зафіксовані під час проведення 

асоціативного експерименту, а саме: `політичні переконання`, `конфесійна 

належність`, `професійна самореалізація`, `онлайн проституція`, `об’єкт 

кіберпереслідування`. Відмінним для РЛК і УЛК виявилася актуалізація семи 

`інтернет-шахрайство`. Специфічними значеннями концепту в УЛК є 

`волонтерство`, `патріотизм`, `миротворчість`. 

Аналіз ІПС дозволив дав змогу визначити комунікативні функції ІПС 

користувачок соціальних мереж (інформаційна, когнітивна, афективно-

емпатична, сугестивно-маніпуляційна, функція установлення стосунків) і 

низку комунікативних тактик авторок ІПС (самооцінювання, маніфестації 

значущих переконань і звичок; відтворення рольового іміджу, 

характеризування передбачуваного партнера в комунікації, самоідентифікації 

за релігійною ознакою; подання проблемної ситуації крізь призму 

особистісних смислів; тактика узагальнення смислів), що реалізують 

стратегію самопрезентації. Це дало можливість визначити узагальнювальні 

риси дискурсивної особистості авторок ІПС досліджуваних ЛК: впевненість 

у власних силах, спрямованість на досягнення поставлених цілей і отримання 

певного результату; розширення кар’єрних можливостей.  

Використання стилістичної моделі мовного конструювання ІПС 

забеспечило створення образу жінки в інтернет-комунікації. Спільним для 

всіх досліджуваних ЛК є уявлення про жінку, яка виступає постійним 

предметом натхнення й захоплення чоловіків. Специфічною для АЛК є 

дискурсивна особистість ділової жінки, яка прагне кар’єрного зростання та 

успіху у професійній діяльності; для ПЛК – жінки-християнки, яка поєднує 

жіночність із готовністю відстоювати власну думку, а також демонструє 
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здатність у будь-якій ситуації знайти підхід до співрозмовника, викликати 

його симпатію, налагодити з ним контакт; для РЛК – жінки, яка вміє 

захищати своє “я”, свій особистий простір; для УЛК – берегині, що цінує 

сімейні цінності й родинні зв’язки. 

Аналіз метафоричних конструкцій досліджуваного матеріалу свідчить, 

що спільним для всіх досліджуваних ЛК є використання метафоричних 

конструкцій, які порівнюють темперамент жінки зі стихією. Відмінним для 

АЛК є співставлення характеру жінки з повадками тварин; для ПЛК – 

значущість таких фемінних рис характеру, як чутливість, делікатність, 

гармонійність, душевність, інтуїція, ніжність, позиціонування яких 

досягається шляхом порівняння жінки з музичним інструментом; для УЛК – 

сакралізація образу жінки. 

Семантичний аналіз асиметричних відносин у ґендерній категоризації 

назв типів професійної діяльності в мережі дав змогу констатувати, що у всіх 

досліджуваних ЛК словотворча фемінізація як одна з провідних тенденцій у 

системі мовної ідентифікації жінки в інтернеті відображає процес зміни 

соціальних ролей чоловіків та жінок, виконання жінками “чоловічих” 

функцій, появу нових професій і модернізацію старих, які з успіхом 

освоюють жінки. У всіх досліджуваних ЛК виникають фемінітиви, що 

іменують жінок за професійною діяльністю в інтернеті. Так, в РЛК і УЛК 

утворюються похідні номінації від форм чоловічого роду за допомогою 

суфіксів -ш(а), -к(а). В АЛК і ПЛК спостерігається частотне використання 

атрибутного компонента зі значенням “особа жіночої статі”. 

Відмінним для АЛК і ПЛК є те, що демаскулінні фемінітиви не 

відрізняються за обсягом значення від відповідних чоловічих найменувань; 

для РЛК та УЛК – використання для характеристики авторок та 

відображення їхнього ставлення до інших – використання фемінітивів 

зневажливої та іронічної конотації, що є проявом конотативної ціннісної 

асиметрії. Крім того, в РЛК виявлено факти, коли демаскулінні фемінітиви 

відрізняються за об’сягом значення від відповідних чоловічих найменувань. 
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При поєднанні назв професійної діяльності жінки в інтернеті з низкою 

прикметників фемінітиви набувають позитивного прагматичного потенціалу, 

підкреслюючи професійний рівень і важливість досягнень жінки в її справі, а 

в жіночому кореляті свідомо акцентується стать суб’єкта.  

Основні положення цього розділу висвітлено у працях авторки [214; 

221; 222; 223; 224]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-методологічна концепція дисертаційної роботи ґрунтується 

на таких положеннях: 1) об’єктивація концепту ЖІНКА в інтернетних 

комунікаціях забезпечує ґендерну чутливість дискурсу мережі – гнучку 

систему статево-рольової ідентифікації, що відповідає комунікативним 

потребам жінок і чоловіків на основі симетричних ґендерних відносин; 

2) дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації сприяє осмисленню 

ґендеру як соціального конструкта і створює передумови для більш 

глибокого аналізу його дискурсивного конструювання; 3) методологічною 

основою праці визнано комплексний підхід до дослідження концептів у 

парадигмі мова – ґендер як соціальний конструкт лінгвокультури – дискурс, 

що поєднує як загальнонаукові, так і суто лінгвістичні методи, зокрема КА і 

ДА; комплексний підхід дає можливість отримати найдостовірніші 

результати; 4) позиціонування концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

зумовлено його статусом у досліджуваних ЛК; на прикладі концепту ЖІНКА 

виявлено спільні та специфічні національно-культурні зміни асоціативних, 

рецептивних, семантичних, дискурсивних реалізацій концепту в англійсько-, 

португальсько-, російсько- й українськомовному сегментах інтернету; 

5) концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації фіксує національно-культурну 

специфіку асиметричних відносин ґендерної категоризації в лінгвокультурах, 

що досліджуються, зокрема асиметрію внутрішнього структурування парних 

ґендерних категорій; відсутність одного з категоріальних контрагентів; 

розбіжність смислового обсягу категоріальних контрагентів; асиметрію, що 

пов’язана з мовним поняттям маркованість. 

У результаті дослідження було зроблено такі висновки: 

1. Теоретичні засади вивчення концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

базуються на визнанні концепту як оперативної одиниці, що обслуговує 

інтереси кількох наукових напрямів, зокрема лінгвокогнітології, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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лінгвоконцептології, лінгводискурсології, лінгвофілософії. Ця праця 

орієнтована на культурологічний підхід, згідно з яким концепт розуміється 

як основна мовна одиниця національного менталітету, специфічного 

індивідуального та групового засобу сприйняття й відображення світу, 

важливою ознакою якого є здатність виступати маркером етнічної картини 

світу, зокрема відтворювати ґендерні смисли. Концепт ЖІНКА у дослідженні 

розглядається як культурологічний, такий, що належить до абстракцій 

середнього рівня, соціологічної групи, визначається як непараметричний, 

регулятивний та універсальний.  

В інтернеті відбувається часткове переформатування загальнокультурних і 

національних концептів, що зумовлено гіпердискурсивністю та 

транснаціональністю мережевих комунікацій. Концепт ЖІНКА отримує дещо 

нові ознаки порівняно з його презентацією в дискурсах реального світу, крім 

того, нові значеннєві елементи в його структурі сприяють стиранню 

традиційних ґендерних асиметрій у ЛК, що досліджуються, та формуванню 

ґендерно чутливого дискурсу як бажаного прагматичного зразка.  

Під ґендерно чутливим дискурсом розуміємо дискурс, у якому 

позиціонується гнучка система статево-рольової ідентифікації, що 

задовольняє комунікативні потреби жінок і чоловіків на основі симетричних 

ґендерних відносин. Ґендерним концептом вважаємо динамічну ментальну 

одиницю, зміст якої безпосередньо співвідноситься зі стереотипними 

уявленнями про “типово” чоловічі й жіночі ролі та риси характеру, 

комунікативні моделі поведінки чоловіків і жінок у суспільстві. Під 

ґендерною асиметрією розуміємо непропорційну представленість у мові осіб 

різної статі, що виявляється в мові, зокрема в маркуванні жіночого роду 

щодо чоловічого. 

2. Комплексне дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації 

здійснено у парадигмі мова – ґендер як соціальний конструкт лінгвокультури 

– дискурс за двома напрямами: дослідження спільних і специфічних засобів 

об’єктивації концепту в традиційному сприйнятті носіїв досліджуваних мов 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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(за даними лексикографічних джерел) і реалізацій концепту в інтернет-

комунікації; вивчення дискурсоутворювальної ролі концепту ЖІНКА в ІПС, 

що акцентує соціальну поведінку як форму реалізації дискурсу, а також 

мотиви та інтенції учасників спілкування. Алгоритм аналізу має такі кроки: 

1. Аналіз концепту ЖІНКА (в інтернет-комунікації) в досліджуваних ЛК у 

порівнянні з концептом ЖІНКА (за даними лексикографічних джерел): 

а) етимологічний та лексико-семантичний аналіз слів, які номінують концепт 

ЖІНКА (за даними лексикографічних джерел); б) інтерпретативний аналіз 

асоціацій сприйняття вербалізатора жінка (в інтернет-комунікації) носіями 

зіставлюваних ЛК у порівнянні з даними синонімічних та асоціативних 

словників; в) інтерпретативний аналіз даних рецептивного експерименту, 

проведеного серед відвідувачів англійсько-, португальсько-, російсько- та 

українськомовних соціальних мереж. 2. Аналіз концепту ЖІНКА в дискурсі 

гіперпосилань: а) інтерпретативний аналіз асоціаційних рядів у дискурсах 

гіперпосилань за темою “жінка в інтернет-комунікації”; б) аналіз дискурсу 

гіперпосилань щодо виявлення симетрії/асиметрії внутрішнього 

структурування парних категорій. 3. Дискурс-аналіз ІПС відвідувачок 

соціальних мереж: а) прагматичний аналіз особливостей подання інформації 

в ІПМ жінок із позиції визначення специфіки їх комунікативних функцій; 

б) дискурс-аналіз ілокутивних установок відвідувачок соціальних мереж; 

в) стилістичний аналіз конструювання ґендерного сенсу жінка в ІПС; 

г) семантичний аналіз метафоричних конструкцій в ІПС користувачок 

англійсько-, португальсько-, російсько- та українськомовних соціальних 

мереж; д) кількісно-якісний аналіз одиниць, що позиціонує (а)симетричні 

відносини в ґендерній категоризації назв типів професійної діяльності в 

інтернеті. 

3. Етимологічний та лексикографічний аналізи дав змогу простежити 

лінгвокультурну історію концепту ЖІНКА. Етимологічний аналіз дав 

можливість розкрити основні етапи формування вербалізаторів woman, 

mulher, женщина, жінка та встановити процес їхньої об’єктивації в 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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концептуальній свідомості носіїв мов. Спільними для всіх досліджуваних ЛК 

є етимологічні значення лексем – `мати`, `людина, що народжує дітей, годує 

їх молоком`, `дружина чоловіка`. Відмінним для АЛК є збереження в 

етимології лексеми woman семи `боротьба`. Лексикографічний аналіз довів, 

що значеннєві компоненти `ґендерна ідентичність (фемінність)`, `вікова 

ідентичність`, `людська сутність`, `дорослість` є спільними для всіх 

досліджуваних ЛК. Специфічною для ПЛК, РЛК, УЛК є сема `сімейне 

становище`, АЛК – `жартівливе або зневажливе звертання`, `прислуга 

жіночої статі`, `працівник або службовець жіночої статі`. 

Асоціативний та рецептивний експерименти щодо сприйняття 

вербалізатора жінка носіями досліджуваних мов довели, що в інтернет-

комунікації відбувається поступове стирання асиметричних відносин у 

ґендерній категоризації, зокрема: використання для позначення жінки 

лексем, які традиційно використовувалися для характеристики чоловіків 

(powerful, independente, неустрашимая, незалежна) є свідченням стирання 

асиметрії внутрішнього структурування парних ґендерних категорій; 

стирання аксіологічної асиметрії як одного з проявів асиметрії внутрішнього 

структурування продемонстровано появою чисельних реакцій із позитивною 

конотацію (87/93/81/88%) на вислів “жінка в інтернет-комунікації”; 

використання стосовно жінки маскулінних іменувань за професійною 

діяльністю в інтернеті (female programming specialist, programador femininа, 

девушка-программист, жінка-програміст) свідчить про стирання ціннісної 

асиметрії, виникнення лексем на позначення жінки за престижною професією 

в інтернеті (copewriteress, programadora, копірайтерша, блогерка) – про 

стирання асиметрії за смисловим обсягом категоріальних контрагентів; 

сполучуваність виразу жінка в інтернет-комунікації з лексемами friend, 

partner у значенні `партнер у бізнесі` свідчить про стирання в 

англійськомовній інтернет-комунікації культурно конструйованої асиметрії. 

4. Було доведено дискурсоутворювальний статус концепту ЖІНКА в 

дискурсах ІПС. Об’єктивація цього концепту зумовлена рівнем 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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сформованості дискурсивних особистостей як авторок, так і відвідувачів 

соціальних мереж. Визнано, що ґендер є не лише складовою ідентичності, 

яка визначає дискурсивну поведінку особистості, але й когнітивно-

прагматичним компонентом концептуальних картин світу націй. Було 

визначено узагальнені риси дискурсивних особистостей авторок ІПС 

соціальних мереж ЛК, що досліджуються, зокрема: здатність до ефективної 

комунікації, впливу на співбесідника, що спонукає його до перегляду власної 

ціннісної системи; спрямованість на створення “кола своїх”. Ключовими 

рисами дискурсивних особистостей представниць АЛК і ПЛК є ілокутивна 

установка на стереотипну культурно-національну модель поведінки, в центрі 

якої – дім і сім’я; прагнення у партнері в комунікації знайти людину, близьку 

за поглядами, здатну помірковано обговорити певну проблему задля 

прийняття найбільш вдалого логічного рішення. Представниці РЛК та УЛК 

спрямовані на обмін інформацією, зокрема цікавим посиланням або 

цитатами; намагаються орієнтувати адресата в світі подій і людей та сприяти 

створенню ціннісно-пізнавальної конструкції реальності.  

З’ясовано, що дискурсивні особистості, які займають низьку 

стратифікаційну позицію, що виявляється в агресивному стилі спілкування, 

порушенні граматичних правил, частотному використанні зниженої лексики, 

комунікують із подібними дискурсивними особистостями. 

5. У процесі дослідження визначено засоби об’єктивації концепту 

ЖІНКА в інтернет-комунікації, зокрема: актуалізація значення ‘жінка в 

інтернет-комунікації’ в гіперпосиланнях досліджуваних мов; конструювання 

ґендеру крізь призму комунікативних функцій ІПС відвідувачок соціальних 

мереж; формування стратегії позиціювання ґендеру в жіночих ІПС і тактик, 

що її забезпечують; стилістичні механізми конструювання ґендерного сенсу 

жінка в ІПС; метафоричні моделі ґендерної категоризації; асиметричні 

відносини в ґендерній категоризації іменувань осіб за професійною 

діяльністю в інтернеті. 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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У всіх досліджуваних ЛК концепт ЖІНКА в інтернет-комунікації 

набуває нових значеннєвих компонентів, що не зафіксовані тлумачними 

словниками, а саме: `конфесійна належність`, `політичні переконання`, 

`онлайн проституція`. Специфічним для РЛК і УЛК є актуалізація 

значеннєвого компонента `інтернет-шахрайство`, для УЛК – `волонтерство`, 

`патріотизм`, `миротворчість`. Це сприяє подоланню ґендерної асиметрії за 

смисловим наповненням парних категорій чоловік – жінка та їхнім 

внутрішнім структуруванням. 

Спільними для всіх досліджуваних ЛК визнано сугестивно-спонукальну 

і когнітивну функції ІПС, специфічними – афективно-емпатичну та 

інформаційно-контактну (для АЛК і ПЛК), інформаційно-повідомляючу (для 

РЛК та УЛК). 

Комплексний підхід до дослідження концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації досягається завдяки поєднанню лінгвокультурного, когнітивно-

прагматичного і стилістичного підходів. Лінгвокультурний підхід дав змогу 

дослідити спільні та специфічні особливості об’єктивації цього концепту в 

ЛК, що досліджуються. Зокрема категорію ґендеру визнано як джерелом, так 

і темою ґендерних метафор ІПС представниць усіх досліджуваних ЛК за 

такими тематичними напрямами: характер, темперамент, зовнішність, вік. 

Спільним для АЛК, РЛК і УЛК є використання в ІПС жінок метафоричних 

конструкцій на позначення власного характеру. Специфічним для ПЛК – 

активне використання в ІПС метафоричних конструкцій на позначення 

зовнішності та використання музичних метафор (значеннєві компоненти – 

`чутливість`, `делікатність`, `гармонійність`, `інтуїція`, `ніжність`), для АЛК 

– концептуалізація жіночого образу в метафорах із центральними 

компонентами кішка (значеннєвий компонент – `незалежність`), смертельна 

зброя (значеннєві компоненти – `досягання поставлених цілей`, 

`цілеспрямованість`), міцний чай (значеннєвий компонент – `здатність долати 

перешкоди задля досягнення мети`), для РЛК – переважно (65%) негативна 
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конотація метафор (наприклад, значеннєві компоненти `хитрість`у метафорі 

лисиця); для УЛК – метафорична сакралізація образу жінки (метафора сонце).  

Когнітивно-прагматичний підхід пояснює ґендерні смисли з погляду 

їхнього походження, інтерпретації та транслювання. Так, стратегію 

позиціювання авторок ІПС розглядаємо як дискурсивний процес, у якому 

наявні інформаційні сигнали, культурні коди, що визначають 

комунікативний статус адресанта й адресата. Стратегія позиціювання в 

дискурсах ІПС представниць досліджуваних ЛК реалізується ґендерно 

маркованими тактиками (самоподання, самооцінювання, маніфестування 

ціннісних систем, розігрування соціальних ролей, характеризування 

передбачуваного партнера в комунікації, подання проблемної ситуації крізь 

призму особистісних смислів). Культурні коди маскулінності та фемінності в 

дискурсах ІПС мають як ізоморфні риси (наприклад, тактика 

характеризування передбачуваного партнера у всіх ЛК реалізується за 

моделями наведення негативного прикладу, порівняння передбачуваного 

партнера з певним ідеалізованим образом, моделювання образу бажаного 

партнера), так і національно культурну специфіку (самоідентифікація 

представниць АЛК і ПЛК за релігійною ознакою).  

Стилістичний підхід спрямовано на визначення семіотичних маркерів 

фемінності й маскулінності. Серед маркерів, що конструюють ґендер в ІПС, 

було визначено такі: тематика (народження дитини, самореалізація в соціумі, 

сімейні взаємини – для всіх ЛК, самотність, зрада – РЛК, мрії, родинні 

проблеми – УЛК); переважання емоційного й аксіологічного компонентів 

значення в дискурсах ІПС усіх досліджуваних ЛК (вживання лексики, яка 

описує почуття і психічний стан авторок; застосування експресивних 

синонімів прикметників good/bom/хороший/гарний задля відтворення образу 

жінки, яка має красиву й доглянуту зовнішність, є постійним предметом 

натхнення та захоплення чоловіків; використання зниженої лексики як 

індикація соціального статусу авторки ІПС); засоби комунікативної 

граматики (окличні та риторично-питальні конструкції; конструкції 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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ввічливості; інверсії), що дають змогу відтворити особистість, яка говорить, 

крізь призму системності граматики; креолізовані засоби комунікації, 

зокрема заголовні літери (представниці АЛК і ПЛК за допомогою заголовних 

літер передають мовну експресію, гучність; авторки РЛК і УЛК – акцентують 

певні смисли), що відтворюють ефект “живого” мовлення. Параметр ґендеру 

накладає певні обмеження на стилістичний вибір авторок ІПС, сприяє 

співвіднесенню вербальної поведінки із її соціальним значенням. 

6. Зміни, які відбуваються в семантичній структурі концепту ЖІНКА в 

інтернет-комунікації, дають можливість простежити стирання асиметричних 

відносин ґендерної категоризації в мережі, що відображає процеси, 

спрямовані на підвищення статусу жінки в досліджуваних ЛК 

(демократизація, впровадження ідеї рівноправності жінки й чоловіка, 

формування ґендерно чутливих дискурсів тощо). Специфіка асиметричних 

відносин ґендерної категоризації, на тлі яких відбувається мовне 

конструювання ґендеру, в досліджуваних лінгвокультурах виявляється за 

такими напрямами: а) лексикографічний аналіз свідчить, що спільним для 

досліджуваних ЛК є наявність асиметрії маркованого й немаркованого членів 

у категоріях із хибними родовими іменами, тобто жінки є маркованою 

категорією, а чоловіки – категорією, яка виступає фоном або нормою. 

Специфічним для АЛК є соціальне ранжування (ціннісна асиметрія) у 

визначенні жінки як прислуги жіночої статі, що свідчить про наявність 

конотативної ціннісної асиметрії; б) спільним для досліджуваних ЛК є процес 

стирання асиметричних відносин ґендерної категоризації в інтернеті за 

даними асоціативного й рецептивного експериментів: стирання асиметрії 

внутрішнього структурування парних ґендерних категорій (використання для 

позначення жінки лексем, які традиційно застосовувалися для 

характеристики чоловіків); стирання аксіологічної асиметрії як одного з 

проявів асиметрії внутрішнього структурування (сполучуваність лексеми 

жінка (в інтернет-комунікації) з одиницями, що мають позитивну 

конотацію); стирання ціннісної асиметрії (виникнення іменувань жінки за 
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професійною діяльністю в інтернеті, що донедавна вважалася суто 

чоловічою). Специфічним для РЛК і УЛК є стирання асиметрії, яка полягає в 

розбіжності смислового обсягу категоріальних контрагентів (поява іменувань 

жінки за професійною діяльністю, що мають ідентичну конотацію престижу 

іменуванням чоловіків); специфічним для АЛК є стирання культурно 

конструйованої асиметрії, що доводить сполучуваність виразу жінка в 

інтернет-комунікації з лексемами friend, partner у значенні “партнер у 

бізнесі”; в) спільними для всіх досліджуваних ЛК є такі типи асиметричних 

відносин ґендерної категоризації іменувань жінок за професійною діяльністю 

в мережі: асиметрія, яка виявляється в кількісному дисбалансі категоріальних 

контрагентів чоловік – жінка, й асиметрія, коли жінки є маркованою, а 

чоловіки – немаркованою субкатегорією, фоном або нормою, що 

позначається категоріальним ім’ям чоловічого роду. Немотивовані 

лексикографічні ґендерні лакуни поступово заповнюються. Першим кроком у 

цьому процесі визнано виникнення словосполучень або складних іменників, 

що іменують жінок за професійною діяльністю в інтернеті, наступним – 

створення іменувань за допомогою “жіночих” афіксів.  

Проведений у дисертаційній роботі аналіз концепту ЖІНКА в інтернет-

комунікації на матеріалі різноструктурних мов не є вичерпним. Нові 

дискурсивні практики в інтернеті потребують подальшого ґрунтовного 

вивчення з позицій конструювання ґендеру. Перспективами подальших 

досліджень є систематизація ознак ґендерно чутливого інтернет-дискурсу, 

зокрема медійного та інституційного. 
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ДОДАТОК А 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації реципієнтами 

рецептивного експерименту – відвідувачами англо-, португальсько-, 

російсько-  та україномовних соціальних мереж 

АЛК: 

– визначення чоловіками: habitual matter of the social web; normal 

human being; there’s a woman in it; danger of the digital age; striking evidence of 

social change; a lot of energy; human evolution; waste of time and money; lonely 

skate; the rocket fuel of e-commerce; heart-broken; divorced, separated lady; style 

of life; the best friend; yenta; dumped spirit; woman invading male arena; 

undaunted girl; social girl; woman of future; successful lady; woman who breaks 

into male-dominated crowd; casual matter; woman in our technology-driven world; 

network opportunity; the most active Internet essential partner; considerable 

recognition of our age; force of nature; woman in her workplace; female blogger 

and online entrepreneur; verge of big things; ruler of Internet; organic part of 

Internet; –network angel; predator; 

– визначення жінками: nugget; giant nerd; a person’s essence; different 

continent; the most valuable consumer internet and commerce companies; the 

router and amplifier of the social web; female user; one from generation of 

consumer web companies growing at an unprecedented rate in terms of both user 

adoption and revenue; is high time to get your life and learn something new, spend 

time in global village with benefit!; preoccupied with Internet; serious woman as 

serious website; unsung heroine; interested in relationships and connections girl; 

habitant of a global village; gossip; lady frightened in real life; that who spends 

large portions of her days in front of a screen; a person ruling the Internet 

especially when it comes to social and shopping; your close friend; human right; 

way to change our society; the driving force of the Internet, especially the social 

web; brains, emotions, character and personality.  

ПЛК: 

– визначення чоловіками: triunfo de civilização; oferta de ajuda; mulher 

quem tem trabalho ligado com necessidade para obter informação complementar; a 

satisfação das ambições pessoais; mulher moderna; Eva moderna; mulher quem 

tem relação com ensino, fonte de fortalecer o espírito de apoio mútuo; uma mulher 

que dá conselhos indesejados; Musa moderna; norma para tempo moderno; mulher 

inteligente; representante o sexo bonito; adicionar as respostas; fantoche de 

computador; mulher medida em bytes; triângulo amoroso inquebrável: compras, 

fóruns, encontros, mente virtual da família; frequentador da Internet, por vezes 

distraída com a realidade; Deus criou a mulher, e a Internet criou “uma mulher na 

Internet”; uma mulher que desapareceu nas extensões imensas do Internet; vítima 

da inundação de informação global; o mais perfeito meio de transferência de 

disparate a uma distância; isto é emocionante; estilo de vida; mosca 

despreocupada na Rede; vítima da rede; cyber-shopaholic; caixa de diálogo; a 
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solução de todos os problemas da vida; máscara; investimentos no comércio 

electrónico; matriz; 

– визначення жінками: mulher moderna; mulher do XXI seculo; menina, 

mãe, avó; interlocutora agradável; as donas de casa; apoio emocional; cultura, 

educação, suavidade, gentileza, cyber-realidade, a verdade da vida; amor-próprio 

e respeito pelas pessoas; a sabedoria; solução para todos os problemas do mundo; 

a posição vida activa; fonte da vida eterna; testemunha de progresso da nossa 

sociedade; mulher quem é do seu tempo; mulheres são as mais sociáveis; as minhas 

amigas; renúncia de sexo; ode de tempo; Dona de casa vida feliz; mulher quem 

pode cumprir tudo pensado e juntamente poupar o tempo gastado; aumento 

ponderável do orçamento de família; mulher quem tem ajudante eterno na direcção 

de economia, educação de crianças, descanso, mulher de espírito inventivo . 

РЛК: 

– визначення чоловіками: человек; пользователь; обычное явление; 

классика современности; всё равно женщина; подарок; бомба; зло; 

надежность и стабильность твоих доходов; не хозяйка по дому (одним 

словом “овощ”); индивидуальность; тролль; мудрец, который ищет рецепт 

борща в Интернете; противоположный пол; юзер, который смотрит в 

монитор и клацает кнопочками, а иногда ест-пьёт у компа; “Как это 

включить?”; потеря для семьи; женщина со всеми ее достоинствами и 

недостатками вне Интернета; женщина, которая пользуется интернетом 

(в противоположность бытовавшему ранее “there are no girls on the 

Internet”); человек со своими душевными привязанностями и качествами; 

девушка, типичная “уточка”, которой хочется сказать учи матчасть!; 

женская особь; продвинутое поколение; что-то среднее между 

домохозяйкой и стервой; женщина, которая ничего не понимает, что 

означает ее полное отупление; обезьяна с гранатой (иногда хорошая 

собеседница); смесь динозавра и носорога; семья без секса; бред; вполне 

нормальное явление; существо, которое показывает себя тем, кем никогда не 

будет; смесь какашек со сладким джемом; стерва и очень редко хороший 

человек, чаще злой крокодил; смесь ума и тупости; зря занятый комп; 

женщина, которой нужно работать с помощью интернета или которая 

сидит в соцсетях и каждый день помещает туда новое фото; обезьяна в 

борще; крах домашнему хозяйству и всей семейной жизни; крейзи; 

наивность, переходящая в наглость; тоже самое что и мужчина в 

интернете; потраченные деньги на покупки в интернете и разговоры в 

одноклассниках; человек, идущий вногу со временем; угроза для реальности; 

нехозяйка; киберугроза; страус с головой в песке; человек, который может 

зарабатывать деньги; смесь увлеченности и безответственности; 

нормальное явление; женская конкретика: смесь женской логики, 

рационализма, романтизма, умение заставить в своих целях мужа и детей; 

умная и продвинутая хозяйка, ищущая в Интернете все: от рецептов блюд, 

ухода за цветами до законов о налогообложении; ванильные статусы в 

соцсетях; время, потраченное впустую; немытые и голодные дети; иду туда 
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– не знаю куда, иду за тем – не знаю за чем; милое создание, которое бесит 

мужчину своими вопросами и искренне не понимает почему; поглотитель 

ненужной информации; ужас, летящий на крыльях ночи; свидетельство 

целеустремленности в достижении задуманного; 

– визначення жінками: пользователь сети, как и мужчина; обычный 

человек, поглощённый всемирной сетью; это... да для многих по-разному; 

обычная женщина; нормальное явление; разный человек в зависимости от 

настроения; это не миф! Женщина и успех в Сети совместимы!; далеко не 

всегда та, за кого себя выдает; просто человек, который ничем не 

отличается от мужчины; просто человек, которого Интернет уравнивает и 

по полу, и по возрасту, и по образованию, и по занимаемой должности; это 

навсегда! … (равно как и мужчина); свои плюсы и минусы, может быть как 

потерей для семьи, так и неплохой прибавкой к пенсии, а есть уже и 

миллионерши; человек, пользующийся Интернетом; современный житель 

планеты Земля; тоже самое что и мужчина; тоже человек (Ваша тема 

отдает сексизмом. Это сейчас не модно); обыкновенная женщина; решение 

всех вопросов дома и на работе; как мужик за рулем; все равно как делать 

уборку в доме и стоит только зацепиться; внимательный пользователь, 

превосходная хозяйка; перспективная личность; мастер на все руки; это в 

ногу со временем; мудрец, который ищет рецепт борща; бесконечное “хочу”, 

но не всегда “могу”; сочетание наивности и сексуальности; самое 

любопытное создание, которое очень любит shop-сайты и не пропустит ни 

одного баннера, даже если грозит опасность вирусов; магазин на диване; 

пустая трата часу; умная и успешная женщина, которая хочет познать 

больше и больше; бомба замедленного действия; Юлий Цезарь в юбке, может 

одновременно читать полезные статьи и делать работу, разговаривать по 

телефону и отвечать на сообщения в соцсетях; смесь красоты, 

эротичности и немного не из мира сего; “Огонек”, но не батарейка; много 

места в правильном месте; возможности для улучшения собственного 

финансового состояния семьи буквально не вставая с уютного дивана; 

УЛК: 

– визначення чоловіками: емансипована особа; милі дами; трата 

часу; позитивний приклад; “лотерейний квиток” у шлюбному агентстві; 

пошук партнера в Інтернеті; віртуальне спілкування; ілюзія; можливості 

вибору; невпевнена людина; людина, яка максимально включена в сучасне 

суспільство; часточка глобального інтернету; безліч ресурсів; психічне 

захворювання; самомилування, самозакоханість та нарцисизм; користь 

національної ідеї; можливість підвищити свій щомісячний дохід; додатковий 

заробіток; інформаційний бізнес у мережі; заробіток для дівчат в декреті на 

копірайтингу; реалізація планів і вирішенні проблем; заробіток на СМС 

повідомленнях, партнерськіх програмах, контекстної реклами, продаж 

рекламних місць та інше; можливість суміщення заробітку в інтернеті зі 

своїми захопленнями; жінка, чий дохід залежить від вашої працелюбності, 

таланту і швидкості інтернету; хороший ресурс для створення 
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автоматичного додаткового заробітку в майбутньому, коли жінка вийде на 

роботу; безцільне плавання по просторах віртуальної мережі; гіподинамія; 

заробляння грошей щляхом написанням статей для сайтів або блогів на 

замовлення, або продажем вже готових текстів; професіонал у чомусь; 

заповнення недоліку спілкування в соцмережах; світ не без добрих людей; 

головна складова сучасності; і берегиня, і попелюшка, і пані люб’язність; 

дівчина на зв’язку з домом, з рідними та знайомими; консультування людей з 

різних тем; найкрасивіша жінка України; пропаганда жіночої краси; 

емансипована особа, для якої власна незалежність важливіше всього на 

світі; дівиця, що шукає пригод; маса недомовок і нерозуміння; дівчина, яка 

гідна любові і бажання; 

– визначення жінками: найкраща подруга; 101 порада; спроба 

уникнути самотності; спілкування на відстані; рятівне коло; “чарівна 

паличка”; це те, що ми створюємо в Мережі. Жінку слід не шукати в 

Інтернеті, а будувати саму себе. Сам процес будівництва змінює саму 

жінку, так і її долю; шкода або користь, а вибір завжди залишається за 

нами; нові знання та можливості для роботи та самореалізації; необмежене 

перебування в соціальних мережах; копірайтерша чи дизайнер; дистанційна 

робота в інтернеті на дому; заробіток в декреті на онлайн аукціонах; 

заробіток в інтернет магазинах; можливості заробітку в мережі; не 

відчувати себе обмеженою, вибитою з життя, фінансово незалежною і все 

встигати; не обмежується будинком, дитячим майданчиком і магазином; 

прекрасна помічница, яка може урізноманітнити коло спілкування, 

вгамувати творчий свербіж і дозволити заробити на кишенькові витрати; 

жінка, яка працює і якої не треба вставати за будильником, бігти в інший 

кінець міста, штовхаючись у натовпі або стояти в пробці; захоплення: 

шиття, в’язання, фотографія, кулінарія та багато чого іншого; автор 

оригінальних текстів; жінка, яка може навчитися всьому, якщо її знань у тій 

чи іншій області не достатньо; найбільш активна частина користувачів 

інтернету; інтернет-співрозмовница; вміння доторкнутися до душі, а не до 

тіла; новий рівень сприйняття; шукачка пригод в мережі; дівчина з вогником, 

яка ніколи не буває вільною; молода, красива, розумна і без комплексів 

панянка; позитивна жінка; жінка позитивного мислення; дівчина, яка здатне 

змінювати мислення та спонукати до дій; флірт в соціальній мережі; 

ідеальна жінка; жінка-лідер, жінка-волонтер та активна жінка; жінка-

амазонка, яка є уособленням усіх жінок України: мам, дружин, дочок, сестер; 

представница прекрасної статі; жінки-журналістки і блогерки; жінка, що 

має публічний голос; перемога у боротьбі проти патріархату, постійне 

натхнення на подальші кроки; демократизація українського суспільства; 

зміна суспільних ролей, критичніше ставлення до стереотипів поведінки та 

поняття “норма”. 
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ДОДАТОК Б 

Кількістно-якісний аналіз даних рецептивного експерименту, 

який був проведений з метою визначення поняття жінка в інтернет-

комунікації відвідувачами англо-, португальсько-, російсько-  та 

україномовних соціальних мереж  

 

 

Назва тематичної 

групи(підгрупи) 

Процентне співвідношення відповідей (%) 

Чоловіки Жінки 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

1. Людина жіночої 

статі 

53 46 72 66 47 54 38 34 

2. Член мережевої 

спільноти 

44 56 43 35 56 44 57 65 

3. Жінка як фактор 

революційних змін 

суспільства 

37 36 23 38 63 64 77 62 

4. Стереотипні 

уявлення про жінку 

як таку, що реалізує в 

Мережі ті ж самі 

якості, що й в 

реальному житті 

66 63 69 69 34 37 31 41 

5. Рівноправна 

партнерка у всіх 

сферах суспільного 

життя 

48 - - - 52 - - - 

 

Відповіді, що були отримані під час рецептивного експерименту 

та розподілені по тематичним групам 

 

1. Людина жіночої статі. 

АЛК: female user; lady frightened in real life; interested in relationships and 

connections girl; woman in her workplace; female blogger and online 

entrepreneur; separated lady; woman invading male arena; undaunted girl; 

serious woman as serious website; social girl; woman of future; successful lady; 

woman who breaks into male-dominated crowd; woman in our technology-driven 

world; 
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ПЛК: mulher moderna; mulher do XXI seculo; menina, mãe, avó; as donas 

de casa; fonte da vida eterna; mulher quem é do seu tempo; mulheres são as mais 

sociáveis; Dona de casa vida feliz; mulher quem pode cumprir tudo pensado e 

juntamente poupar o tempo gastado; mulher quem tem ajudante eterno na 

direcção de economia, educação de crianças, descanso; Deus criou a mulher, e a 

Internet criou “uma mulher na Internet”; mulher quem tem trabalho ligado com 

necessidade para obter informação complementar; mulher inteligente; 

representante o sexo bonito; 

РЛК: человек; просто человек, который ничем не отличается от 

мужчины; противоположный пол; женщина со всеми ее достоинствами и 

недостатками вне Интернета; женщина, которая пользуется интернетом 

(в противоположность бытовавшему ранее “there are no girls on the 

Internet”); тоже человек (Ваша тема отдает сексизмом. Это сейчас не 

модно); обычная женщина; человек со своими душевными привязанностями 

и качествами; девушка, типичная “уточка”, которой хочется сказать учи 

матчасть!; просто человек, который ничем не отличается от мужчины; 

просто человек, которого Интернет уравнивает и по полу, и по возрасту, и 

по образованию, и по занимаемой должности; это навсегда! … (равно как и 

мужчина); обычный человек, поглощённый всемирной сетью; обычная 

женщина; умная и успешная женщина, которая хочет познать больше и 

більше; нормальное явление; разный человек в зависимости от настроения; 

женская особь; женщина, которой нужно работать с помощью интернета 

или которая сидит в соцсетях и каждый день помещает туда новое фото; 

обыкновенная женщина; противоположный пол; женщина, которая ничего 

не понимает, что означает ее полное отупление; женская особь; 

УЛК: емансипована особа; милі дами; невпевнена людина; людина, яка 

максимально включена в сучасне суспільство; і берегиня, і попелюшка, і пані 

люб’язність; дівчина на зв’язку з домом, з рідними та знайомими; 

найкрасивіша жінка України; пропаганда жіночої краси; жінка, яка живе в 

Мережі; емансипована особа, для якої власна незалежність важливіше 

всього на світі; дівиця, що шукає пригод; дівчина, яка гідна любові і 

бажання; найкраща подруга; жінка, яка працює і якої не треба вставати за 

будильником, бігти в інший кінець міста, штовхаючись у натовпі або 

стояти в пробці; жінка, яка може навчитися всьому, якщо її знань у тій чи 

іншій області не достатньо; дівчина з вогником, яка ніколи не буває вільною; 

молода, красива, розумна і без комплексів панянка; позитивна жінка; жінка 

позитивного мислення; дівчина, яка здатне змінювати мислення та 

спонукати до дій; ідеальна жінка; жінка-лідер, жінка-волонтер та активна 

жінка; жінка-волонтер, яка є уособленням усіх жінок України: мам, 

дружин, дочок, сестер; представница прекрасної статі; жінки-

журналістки і блогерки; жінка, що має публічний голос. 

2. Член мережевої спільноти. 

АЛК: habitual matter of the social web; habitant of a global village; serious 

woman as serious website; the most valuable consumer internet and commerce 
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companies; preoccupied with Internet; style of life; the router and amplifier of the 

social web; woman in her workplace; female blogger and online entrepreneur; 

that who spends large portions of her days in front of a screen; the driving force of 

the Internet, especially the social web; woman in our technology-driven world; 

network opportunity; the most active Internet essential partner; ruler of Internet; 

organic part of Internet; network angel; 

ПЛК: mulher quem tem ajudante eterno na direcção de economia, apoio 

emocional; fonte de fortalecer o espírito de apoio mútuo; oferta de ajuda; uma 

mulher que dá conselhos indesejados educação de crianças, descanso; fantoche de 

computador; mulher medida em bytes; frequentador da Internet, por vezes 

distraída com a realidade; Deus criou a mulher, e a Internet criou “uma mulher 

na Internet”; uma mulher que desapareceu nas extensões imensas do Internet; 

vítima da inundação de informação global; mosca despreocupada na Rede; vítima 

da rede; cyber-shopaholic; caixa de diálogo; investimentos no comércio 

electrónico; matriz; 

РЛК: человек, идущий в ногу со временем; современный житель 

планеты Земля; индивидуальность; продвинутое поколение; мудрец, 

который ищет рецепт борща в Интернете; обычное явление; пользователь 

сети, как и мужчина; просто человек, которого Интернет уравнивает и по 

полу, и по возрасту, и по образованию, и по занимаемой должности; вполне 

нормальное явление; это в ногу со временем; тоже самое что и мужчина в 

интернете; потраченные деньги на покупки в интернете и разговоры в 

одноклассниках; умная и продвинутая хозяйка, ищущая в Интернете все: от 

рецептов блюд, ухода за цветами до законов о налогообложении; человек, 

идущий вногу со временем; зря занятый комп; классика современности; 

УЛК: пошук партнера в Інтернеті; віртуальне спілкування; часточка 

глобального інтернету; інформаційний бізнес у мережі; заробіток для 

дівчат в декреті на копірайтингу; заробіток на СМС повідомленнях, 

партнерськіх програмах, контекстної реклами, продаж рекламних місць та 

інше; можливість суміщення заробітку в Інтернеті зі своїми захопленнями; 

жінка, чий дохід залежить від вашої працелюбності, таланту і швидкості 

Інтернету; безцільне плавання по просторах віртуальної мережі; 

заробляння грошей щляхом написанням статей для сайтів або блогів на 

замовлення, або продажем вже готових текстів; заповнення недоліку 

спілкування в соцмережах; жінка, яка живе в Мережі; необмежене 

перебування в соціальних мережах; копірайтерша чи дизайнер; дистанційна 

робота в інтернеті на дому; заробіток в декреті на онлайн аукціонах; 

заробіток в інтернет-магазинах; можливості заробітку в Мережі; 

найбільш активна частина користувачів інтернету; інтернет-

співрозмовница; шукачка пригод в Мережі; жінки-журналістки і блогерки; 

психічне захворювання; гіподинамія; дівиця, що шукає пригод в інтернеті. 

3. Жінка як фактор революційних змін суспільства. 

АЛК: striking evidence of social change; human right; woman of future; 

successful lady; force of nature; woman who breaks into male-dominated crowd; 
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ruler of Internet; human evolution; considerable recognition of our age; verge of 

big things; way to change our society; woman invading male arena; a person’s 

essence; undaunted girl, human evolution; the rocket fuel of e-commerce; the 

driving force of the Internet, especially the social web; unsung heroine; way to 

change our society; the router and amplifier of the social web; network 

opportunity; the most active Internet essential partner; nugget; giant nerd; a lot of 

energy; woman in our technology-driven world considerable recognition of our 

age; force of nature; verge of big things; woman of future; way to change our 

society; brains, emotions, character and personality; 

ПЛК: mulher moderna; Musa moderna; mulher do XXI século; Eva moderna; 

ode de tempo; testemunha de progresso da nossa sociedade; mulher quem é do seu 

tempo; aumento ponderável do orçamento de família; mulher quem tem ajudante 

eterno na direcção de economia, educação de crianças, descanso; fantoche de 

computador; mulher medida em bytes; triângulo amoroso inquebrável: compras, 

fóruns, encontros, mente virtual da família; frequentador da Internet, por vezes 

distraída com a realidade; investimentos no comércio electrónico; triunfo de 

civilização; mulher quem tem trabalho ligado com necessidade para obter 

informação complementar; uma mulher que dá conselhos indesejados; norma 

para tempo moderno; 

РЛК: человек, который может зарабатывать деньги; перспективная 

личность; успешная женщина; надежность и стабильность твоих доходов; 

может быть как потерей для семьи, так и неплохой прибавкой к пенсии, а 

есть уже и миллионерши; свидетельство целеустремленности в 

достижении задуманного; как мужик за рулем; умная и успешная женщина, 

которая хочет познать больше и больше; Юлий Цезарь в юбке, может 

одновременно читать полезные статьи и делать работу, разговаривать по 

телефону и отвечать на сообщения в соцсетях; “Огонек”, но не батарейка; 

много места в правильном месте; женщина, которой нужно работать с 

помощью Интернета; 

УЛК: позитивний приклад; користь національної ідеї; головна складова 

сучасності; жінка-лідер, жінка-волонтер та активна жінка; жінка-

амазонка, яка є уособленням усіх жінок України: мам, дружин, дочок, 

сестер; перемога у боротьбі проти патріархату, постійне натхнення на 

подальші кроки; демократизація українського суспільства; зміна суспільних 

ролей, критичніше ставлення до стереотипів поведінки та поняття 

“норма”, позитивний приклад; реалізація планів і вирішенні проблем; 

професіонал у чомусь; емансипована особа, для якої власна незалежність 

важливіше всього на світі; не відчувати себе обмеженою, вибитою з 

життя, фінансово незалежною і все встигати; не обмежується будинком, 

дитячим майданчиком і магазином; прекрасна помічница, яка може 

урізноманітнити коло спілкування, вгамувати творчий свербіж і дозволити 

заробити на кишенькові витрати; жінка, яка працює і якої не треба 

вставати за будильником, бігти в інший кінець міста, штовхаючись у 

натовпі або стояти в пробці; вміння доторкнутися до душі, а не до тіла; 
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новий рівень сприйняття; жінка позитивного мислення; дівчина, яка здатне 

змінювати мислення та спонукати до дій; зміна суспільних ролей, 

критичніше ставлення до стереотипів поведінки та поняття “норма”. 

4. Стереотипні уявлення про жінку як таку, що реалізує в Мережі ті 

ж самі якості, що й в реальному житті. 

АЛК: predator; heart-broken; gossip; yenta; lady frightened in real life; 

dumped spirit; divorced, separated lady; waste of time and money; social girl; one 

from generation of consumer web companies growing at an unprecedented rate in 

terms of both user adoption and revenue; force of nature; network angel; that who 

spends large portions of her days in front of a screen; different continent; a person 

ruling the Internet especially when it comes to social and shopping; your close 

friend; there’s a woman in it; lonely skate; 

РЛК: подарок; бомба; зло; не хозяйка по дому (одним словом “овощ”); 

тролль; мудрец, который ищет рецепт борща в Интернете; потеря для 

семьи; что-то среднее между домохозяйкой и стервой; обезьяна с гранатой 

(иногда хорошая собеседница); смесь динозавра и носорога; семья без секса; 

бред; зря занятый комп; обезьяна в борще; крах домашнему хозяйству и всей 

семейной жизни; крейзи; наивность, переходящая в наглость; потраченные 

деньги на покупки в интернете и разговоры в одноклассниках; нехозяйка; 

страус с головой в песке; женская конкретика: смесь женской логики, 

рационализма, романтизма, умение заставить в своих целях мужа и детей; 

умная и продвинутая хозяйка, ищущая в Интернете все: от рецептов блюд, 

ухода за цветами до законов о налогообложении; ванильные статусы в 

соцсетях; время, потраченное впустую; немытые и голодные дети; иду 

туда – не знаю куда, иду за тем – не знаю за чем; милое создание, которое 

бесит мужчину своими вопросами и искренне не понимает почему; 

поглотитель ненужной информации; решение всех вопросов дома и на 

работе; как мужик за рулем; все равно как делать уборку в доме и стоит 

только зацепиться; внимательный пользователь, превосходная хозяйка; 

мудрец, который ищет рецепт борща; бесконечное “хочу”, но не всегда 

“могу”; сочетание наивности и сексуальности; самое любопытное 

создание, которое очень любит shop-сайты и не пропустит ни одного 

баннера, даже если грозит опасность вирусов; магазин на диване; пустая 

трата часу; смесь красоты, эротичности и немного не из мира сего; 

УЛК: емансипована особа; “лотерейний квиток” у шлюбному 

агентстві; пошук партнера в Інтернеті; віртуальне спілкування; флірт в 

соціальній мережі; ілюзія; можливості вибору; невпевнена людина; 

самомилування, самозакоханість та нарцисизм; і берегиня, і попелюшка, і 

пані люб’язність; дівчина на зв’язку з домом, з рідними та знайомими; 

консультування людей з різних тем; найкрасивіша жінка України; 

пропаганда жіночої краси; маса недомовок і нерозуміння; дівчина, яка гідна 

любові і бажання; найкраща подруга; 101 порада; спроба уникнути 

самотності; спілкування на відстані; рятівне коло; “чарівна паличка”; 

захоплення: шиття, в’язання, фотографія, кулінарія та багато чого іншого; 
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шкода або користь, а вибір завжди залишається за нами; молода, красива, 

розумна і без комплексів панянка. 

5. Рівноправна партнерка у всіх сферах суспільного життя. 

АЛК: interested in relationships and connections girl; social girl; your close 

friend; the best friend; female blogger and online entrepreneur; the most active 

Internet essential partner; 

ПЛК: as donas de casa; apoio emocional; cultura, educação, suavidade, 

gentileza, amor-próprio e respeito pelas pessoas, a sabedoria; solução para todos 

os problemas do mundo; a posição vida activa; fonte da vida eterna; mulheres são 

as mais sociáveis; as minhas amigas; renúncia de sexo; Dona de casa; vida feliz; 

mulher quem pode cumprir tudo pensado e juntamente poupar o tempo gastado; 

mulher de espírito inventivo; interlocutora agradável; triângulo amoroso 

inquebrável: compras, fóruns, encontros, mente virtual da família; o mais perfeito 

meio de transferência de disparate a uma distância; isto é emocionante; estilo de 

vida; vítima da rede; cyber-shopaholic; a solução de todos os problemas da vida; 

máscara; matriz; oferta de ajuda; a satisfação das ambições pessoais; mulher 

quem tem relação com ensino, fonte de fortalecer o espírito de apoio mútuo; 
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ДОДАТОК В 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації відвідувачами 

англо-, португальсько-, російсько- та україномовних соціальних мереж 

 

Схема 3.2.1 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

англійськомовними респондентами-чоловіками 

 

 

 

Схема 3.2.2 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

англійськомовними респондентами-жінками 
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Схема 3.2.3 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

португальськомовними респондентами-

чоловіками 

 

 

 

 

Схема 3.2.4 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

португальськомовними респондентами-жінками 
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Схема 3.2.5 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

російськомовними респондентами-чоловіками 

 

 

 

 

Схема 3.2.6 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

російськомовними респондентами-жінками 
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Схема 3.2.7 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

україномовними респондентами-чоловіками 

 

 

 

 

Схема 3.2.8 

Визначення поняття жінка в інтернет-комунікації 

україномовними респондентами-жінками 
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ДОДАТОК Г 

Синонімічні та асоціативні ряди лексем wo ma n,  mul he r ,  

ж е н щи н а ,  ж ін ка  

Синонімічний ряд лексеми woman: Mestiza, maenad, matron, 

prickteaser, stunner, vamp, Delilah, lady, yellow woman, mma’am, sporting lady, 

wonder woman, B-girl, materfamilias, married woman, Amazon, baggage, shikse, 

harlot, dominatrix, Black woman, vestal, Danna, gentlewoman, widow, madam, 

knockout, young woman, dish, female, bar person, girl, beauty, broad, 

bluestocking, kept woman, nurse, houri, jilt, nanny, ball-breaker, mistress, gold 

digger, unmarried woman, tease, bachelorette, femme fatale, nymph, white woman, 

Cyprian, minx, debutante, adult female body, Wac, eyeful, female, miss, maid of 

honour, geisha girl, working girl, geisha, missy, fancy woman, young lady, cocotte, 

dame, sweetheart, sylph, adult, deb ex, bachelor girl, Cinderella, lulu, nymphet, 

old woman, girlfriend, bridesmaid, divorcee, ravisher, woman’s body, smasher, 

cat, flirt, bas bleu, enchantress, whore, siren, woman of the street, virago, jezebel, 

peach, vamper, Wave, inamorata, tart, matriarch, gravid, bawd, other figure, grass 

widow, ex-wife, heroine, prostitute, temptress, looker, wife, coquette, ball-buster, 

fille, mantrap, shiksa, lady of pleasure, adult female, grownup, nullipara, 

daughter, daughter-in-law, matchmaker, grandmother, grandmamma, grandma, 

granny, mum; mom; mummy; mommy, aunt [357].  

Синонімічний ряд лексеми mulher: mulher, senhora, fêmea, cara 

(querida), filha, solteirona, virgem (donzela), amada, irmã, prima, esposa, 

senhorita, neta, mulher branca, mulher negra, negra, mulher amarela, mulata, 

criola, asiática, australiana, austríaca, ucraniana, albanesa, argelina, americana, 

inglesa, a árabe, conterrânea, estrangeira, iraniana, irlandesa, espanhola, judia, 

coreana, mestiça, mulata, nórdica, semita, siberiana, sionista, eslava, aventureira, 

ativista, mulher-macho, víbora, virago, leoa, ávida (cúpida), brigalhona, bába-

iaga, bruxa, velhinha, moça melindrosa, desapriedada, louca, indelicada, 

tagarela, bárbara, apaixonada, lêndea, orgulhosa, queridinha, megera, 

conquistadora, a implicante, merecida, celerada, histérica, demandista, gulosa, 

madraça, mentirosa, inadequada, a ignorante, indigna, louca, detestada, 

adoradora, brava, amiga, irritada, enfurecida, alcoviteira, interlocutora, 

amazona, rododendra, presa, aristocrata, criança travessa, sobranceira, 

coitadinha, devota, mãe de Deus (Virgem, a Nossa Senhora), leviada, culpada, 

livre-pensadora, ladra, heroína, sabichona, delatora, tola, invejosa, conspiradora, 

eremita, instigadora, fomentadora, defensora, a coquete, hipócrita, astuta, 

trapaceira, melindrosa, burra, renegada, boazinha, chorona, a tratante, 

bajuladora, suspeita, noctívaga, odiosa, culpada, fingida, pamonha, ciumenta, 

santa, simuladora, mexeriqueira, sovina, amante, a rival, felizarda, rododendra, 

presa, aristocrata, criança travessa, sobranceira, coitadinha, devota, leviada, 

culpada, livre-pensadora, ladra, heroína, sabichona, delatora, invejosa, 

conspiradora, eremita, instigadora, fomentadora, defensora, hipócrita, astuta, 

trapaceira, melindrosa, burra, renegada, boazinha, chorona, a tratante, 

http://www.sinonimos.com.br/senhora/
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bajuladora, suspeita, noctívaga, odiosa, culpada, fingida, pamonha, ciumenta, 

santa, simuladora, mexeriqueira, sovina, amante, a rival, felizarda, pilota, 

administradora, parteira, alpinista, farmacêutica, arrendatária, atriz, artista, 

harpista, post-graduada, a assistente, camponesa, bailarina, dançarina, 

basquetebolista, fugitiva, corredora, refugiada, bibliotecária, a governante, a 

cartomante, a quiromante, bordadeira, guarda-roupa, ginasta, varredora, a 

estreante, doutora (médica), empregada (doméstica), ordenhadeira, pintora, 

ceifeira, sacerdotisa, jornalista, comparadora, curandeira, espectadora, roupeira, 

católica, bruxa (feiticeira), mágica, veranista, laboratorista, esquiadora, ama de 

leite, massagista, mestra, dactilógrafa, enfermeira, leiteira, directora, a servente, 

horteloa, colega de classe, adivinha, ótima aluna, envenenadora, gaçonete, 

caçadora, testemunha, guerrileira, passageira, pastora, cantadeira, pianista, 

pioneira, escritora, nadadora, bailadeira, cozinheira, jornaleira, compradora, 

destinatária, a ajudante, curadora, costureira, enviada, ortodoxa, lavadeira, 

professora, criminosa, recebedora, aluna aplicada, gazeadora, caixeira, 

projetista, trabalnadora, operária, inspetora, recordista, parturiente, pescadora, 

autodidata, coetânea, porqueira, secretária, sinaleira, gulosa, criada, empregada, 

solista, cúmplice, compatriota, colaboradora, especuladora, especialista, 

esportista, estenógrafa, aeromoça, analfabeta, refugiada, assalariada agrícola, 

fidalga, senhorita, desempregada, mulher de negócios, rica, proprietária (dona), 

educanda, pupila, duquesa, copeira, senhora (dona), condessa, dama (senhora), a 

nobre (fidalga), meretriz (mulher de rua), dona de casa, esposa (mulher), presa, 

exilada, a imigrante, imperatriz, forçada, princesa, companheira, rainha, 

camponesa, madre (monja, freira), mãe-heroína, escrava, mendiga, condenada, 

pensionista, subordinada, plenipotenciária, prima-dona, escrava, concubina, 

pálida, deusa, porcalhona, a mirradote, bonita (bela, linda), boneca, bonequinha, 

canhota, madona, pequerrucha, criancinha, feia, muda, extraordinária, 

desasseada, nova, desnuda, tampinha, magra, gorda, velha, a jovem, mulher 

sedutora, moça atraente, grisalha, simpática, fraca, cega, contemporânea, mulher 

casada, mulher solteira, esposa, filha, cunhada, afilhada, comadre, mãe, mamãe, 

mamãezinha, matrona, noiva, nora, solteira, recém-casada, solitária, enteada, 

parceira, sobrinha, madrinha de casamento, estranha, bisneta, antecessora, triavó, 

trineta, sogra, casamenteira, irmã, cunhada, órfã, vizinha, esposa (a cônjuge) 

[378].  

Асоціативний ряд лексеми женщина: женщина, девушка, она, 

сестра, 8 Марта, беременность, девочка, желанная, хочет, женского пола, 

умная, любовь, которая поет, мудрая, загадка, глупая, дура, нежность, 

добрая, любимая, деловая, чужая, загадочная, поет, святость, слабая, 

хорошая, вамп, воин, вредная, все глупы, гордая, доброта дома, жалость, 

жаль, ждет, зверь, зло и счастье, змея, идеальная, изумительная, истина, 

символ, слабость, следователь, смеется, исчадие, каторга, кокетка, кошка, 

крокодил, ласковая, легкомысленная, любит, магазин, мечта, мрак, 

отчаянная, падшая, муки на сердце, наездница, песня, петух, плачет, 

подруга, порядочная, обольстительница, общая, одна, окает, 
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темпераментная, поющая, прогулка, счастливая, тварь, свет, свободная, 

сидела, родная, роковая, роль, романтика, милая, интересная, прекрасно, 

приятная, друг, душа, странная, без комплексов, болтовня, в экстазе, 

веселая, скандал, шипы, обаятельная, согласна, стерва, строгая, приветик, 

врач, баба, бедная, болеет, гинеколог, друг человека, королева, труженица, 

потаскуха, учитель, уставшая, проститутка, работяга, с сумками, 

красивая, в белом, молодая, красота, привлекательная, пожилая, 

элегантная, полная, прекрасна, прекрасная, симпатичная, в черном, 

красавица, красива, обнаженная, старая, сумки, толстый, усталая, белая, 

была в возрасте, в голубом, в красном, в песках, в платке, великолепная, 

Венера, возраст, все особи женского пола старше 25, высокая, Диана, 

длинноногая, длинные волосы, Ева, со вкусом, как женщина, лента, много, 

модель моей мечты, первая, нежная, нет ноги, о?, платье, ослепительная, 

толстая, туфли, прелестница, прелесть, хрупкая, цветок, стара, с цветами, 

с цветком, очарование, очаровательная, стройная, мужчина, мать, с 

ребенком, мама, ребенок, моя, одинокая, замужем, кольцо, материнство, 

мать= т.е. имеющая детей, трахаться, трахнуть, мужик [364, c. 151].  

Асоціативний ряд лексеми жінка: мати; красива; краса; гарна; 

кохана; нiжнiсть; чоловiк; вродлива, нiжна; дружина; добра, кохання, 

любов, молода, працьовита, приємна, чарiвна; елегантна, Єва, подруга, 

приваблива, розумна, секс, тендiтна, трудiвниця ; берегиня, вiрнiсть, в 

лiтах, дiлова, коханка, красота, лагiдна, любляча, людина, струнка ; 

бажання, богиня, весела, врода, жiнка, затишок, iстота, красуня, 

лагiднiсть, матiр, мила, погана, потрiбна, роботяща, симпатична, тiло, 

файна, хотiти, чудова, щаслива 2; аромат, багато, багато хоче, 

бальзакiвського вiку, берегиня роду, в бiлому, весiлля, весна, вiддана, висить, 

вона, всього мало..., всьому голова, вчитель; гарна, вродлива; гарна фiзично i 

душею, горда, господарка, господиня, готувати, грацiйна, грацiознiсть, 

гуляща, дiти, дитина, добрая, добро, добропорядна, довгонога, 

домогосподарка, друг, є жiнка, жiночiсть, життя, жонатий, заботы, 

загадка, загадковiсть, заздрiсть, закохана, затуркана, з дитиною, зло, з 

майбутнього, змiя, зрадлива, зрадниця, i чоловiк, кайдани, квiтка, кiшка, 

кокетка, косметика, коханя, кохатися; краса, нiжнiсть; красива (гарна); 

красива, нiжна; красиво, кричи, кухар; лагiдна, мати; лайлива, ласка, лiкар, 

лiтня, любима, любити, люб’язна, мама, мати всiх людей; мати, 

кохана; мати (мать), мета, мiнливiсть, милка, милосердя, модель, молоко, 

мрiї, мрiя, надiйна, Надiя, народу, не дiвчина, недовiра, неземна, некрасива, 

непостiйна, нерозкрита книга, несправедлива, не хлопчик, нещастя; нiжна, 

красива; оберiгач сiм’ї, обман, опора всесвiту, осередок добра, основа сiм’ї, 

основне, очаг, партнерка, пiдстилка, плоть, повновида, покривилась, 

постiль, похилого вiку, прекрасна, приємно спiлкуватися, прикраси, 

пристрасна, продовження роду, ребро, рiд, рiдна, робiтниця, робота, 

родопродовжувач, розмова, розпусниця, розумiння; розум, краса; сварка, 

селянка, сильна, смерть, справжня, стара, старенька, стильна, стимул, 
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сувора, сукня, таємничiсть, тендiтнiсть, товариш, товста, торбинка, 

трудолюбива, трудяща, турбота, туфлi, тюрма, українки, халат, хитрiсть 

i турбота про iнших, хороша, чистота, чудово, чуйна, щедра [372]. 
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ДОДАТОК Д 

Сприйняття вербалізатору жінка в АЛК, ПЛК, РЛК, УЛК (на матеріалі 

лексикографічних джерел) 

 

Схема 3.1.1 

Сприйняття вербалізатору жінка в АЛК 

 

 
 

 

 

Схема 3.1.2 

Сприйняття вербалізатору жінка в ПЛК 
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Схема 3.1.3 

Сприйняття вербалізатору жінка в РЛК 

 

 
 

 

 

Схема 3.1.4 

Сприйняття вербалізатору жінка в УЛК 
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ДОДАТОК Е 

Сприйняття концепту ЖІНКА в інтернет-комунікації (на матеріалі 

асоціативного експерименту) 

 

АЛК:  

– чол.: student 3, data 5, expert 2, business 2, occupation 1, advice 1, 

information 3, communication 3, custom 3, studies 1, analyze 3, reservation 3, place 

of work 2, contemporary 2, modern 2, discussion 1, relaxation 2, practice 1, easy 2, 

convenience 2, whim 1, offer 1, crass 1, absentminded 1, insulting 1, intolerant 1, 

whimsical 1, irritable 1, artificial1, frivolous 1, erratic 1, irrational 1, irresponsible 

1, deceptive 1, crazy 1, aggressive 1, ambitious 1, original 3, dutiful 1, realistic 2, 

reliable 2, resourceful 1, friendly 5, fun-loving 1, generous 1, reverential 1, skillful 

5, sociable 4, solid 1, sophisticated 1, spontaneous 1, sporting 1, stable 1, steady 1, 

strong 3, studious 2, winning 1, wise 1, witty 3, understanding 5, humorous 3, 

outrageous 1, paranoid 1, ridiculous 1, scornful1, transparent 1, vague 1, 

venomous 1, vindictive 1, caring 3, challenging 1, appreciative 2, companionly 4, 

good-natured 2, sociable 4, understanding 2,responsible 2, dynamic 2, attempt 1, 

searching 1, seeking 1, retrieval 1, to process 1, to collect 1, diversion 1, rest 1, 

obscure 1, recondite 1, unimaginable 1, elusive 1, faint 1, enigma 1, freedom to live 

online 1, stranger 1, dream 1,wife 1, vulnerable 1, dragon 1, superfluous 1, pathetic 

1, antagonist 1, unbalanced 1, ultra-confident 1, Muse 1, nag 1, transformation 1, 

fair sex 1, superficial 1, annoying 1; 

– жін..: student 6, expert 5, business 4, data 4, occupation 5, advice 4, travel 

4, use 4, the real 3, studies 2, to make an order 3, authority 2, executive 2, employ 

2, modern 2, sociable 2, skilful 2, earnest 1, ebullient 1, efficient 2, educated 1, 

respectful 1, enthusiastic 2, open 3, optimistic 2, orderly 1, organized 2, painstaking 

2, personable 1, persuasive 1, compassionate 2, conciliatory 2, confident 3, earnest 

2, ebullient 2, educated 3, efficient 1, eloquent 1, genuine 3, good-natured 4, 

sociable 2, understanding 4, compassionate 2, planful 2, punctual 2, rational 2, 

undogmatic 1,eloquent 3, empathetic 1, energetic 4, imaginative 2, impressive 1, 

leaderly 4, incisive 1, intelligent 6, leisurely 1, logical 4, many-sided 1, masculine 1, 

discussion 1, talk 2, review 2, habit 2, addiction 2, practice 1, freak 1, profit 1, 

income 1, try 1, Brigid 1, suggestion 1, culture 1, profession 1, lecturer 1, civil 1, 

reader 1, learning 1, fancy 1, consideration 1, affable 1, debate 1, look-up 1, check 

1, finding 1, quest 1, to collect 1, fun 1, diversion 1, rest 1, easy to talk 1, agreeable 

1, recreation 1, immediate fulfilment 1, Boudica 1, contemporary 1, aware 1, 

adequate 1, custom 1, unimaginable 1, authentic 1, scholar 1, businesslike 1, 

practical 1, information 1, communication 1, civilized 1. 

ПЛК 

– чол.: professão 3, crianças 2, trabalho 2, informação 2, estudante 2, 

sociável 2, educada 2, sucedida 2, , prática 2, estudante 2, família 1, solteira 1, 

mulher moderna 1, mulher jovem 1, significativa 1, querida 1, mãe 1, guarda-livros 
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1, família 1, casada 1, política 1, doutora 1, jornalista 1, jovial 1, amigável 1, 

segura em si 1, de sentido de humor 1, amigável 1, decidida 1, sábia 1, elogio 1, 

libertada 1, sem cerca ou vedação 1, aberta em um mundo virtual 1, chata 1, 

harmoniosa 1, sentimental 1, sincera 1, contraditória 1, imprevisibilidade 1, bem 

certa 1, amigável 1, sábia 1, sociável 1, brava 1, abudância 1, cuidade 1, 

intelegente 1, curiosa 1, multiforme 1, flexibilidade 1, idea 1, uma fuga da solidão 

1, tarefa impossível 1, humor mutável 1, próspera 1, ilusão 1, dependente de 

Internet 1, chata 1, otimista 1, mundo interior 1, néctar pegajoso 1, conto de fadas 

1, líder, harmoniosa, aspecto prático 1, confiança 1, inflexível 1, cética 1, crítica 1 

chopping 1, careira 1, informação 1, negócio 1, ensino 1, notícias 1, educação 1, 

conselhos 1, direcção 1, receitos 1, relações 1, redes sociais 1, conhecimentos 1, 

acordo 1, motivação 1, freelance 1, inovação 1, religião 1, colegas de escola 1, 

ficção 1, auto-identificação 1, finanças 1, satisfação emocional 1, interesse genuíno 

1, satisfação 1, ambição 1, desenvolvimento harmonioso 1, liberdade de escolha 1, 

realização de desejos 1, conselhos práticos 1, compras on-line 1, leilão on-line 1, 

prósperidade 1, trabalho distante 1, especialista 1, amiga da rede 1.  

– жін.: professão 3, prática 2, de sentido de humor 2, brava 2, sábia 1, talento 

2, sociável 2, estudante 2, dona 2, professora 2, consultora 2, estudante 2, 

professão 2, comunicação 2, informação 2, contactos 1, distracções 1, moda 1, 

amigável 1, amigas 1, brend 1, futebol 1, criatividade 1, flerte, profissão principal 

1, certa 1, passatempo favorito 1, info-empregada 1, desenvolvimento de carreira 1, 

desenvolvimento profissional 1, trabalho 1, informação 1, relações 1, careira 1, 

informação 1, animação 1, trabalho 1, negócio 1, chopping 1, negócios comerciais 

1, promoção 1, melhoramento da casa 1, tendências da moda 1, responsável 1, 

mundo anônimo 1, moderna mulher 1, ativa 1, delta 1, autorizada 1, sentimental 1, 

subjetivista 1, de alma 1, sincera 1, de bom coração 1, romântica 1, extrovertida 1, 

leviandade 1, perspectiva 1, criativa 1, tipo androgênica 1, ganhos adicionais 1, 

lareira de casa 1, maquiagem 1, penteado 1, bela imagem 1, mística 1, abertura 1, 

espontaneidade 1, tolerância 1, sensibilidade 1, mau humor 1, sonhar acordado 1, 

auto-dúvida 1, impulsividade 1, auto-estima 1, racionalidade 1, intrigante 1, 

elegante 1, emocional 1, artística 1, perfeita 1, peremptória 1, crítica 1, atraente 1, 

manipuladora 1, novidade 1, irônica 1, sensibilidade 1, gentileza 1, generosidade 1, 

bem lida 1, exclusiva 1, comunicação surrogate 1, guarda-livros 1, mulher de 

negócios 1, amada 1, cara 1, mulher perfeita 1, individual 1, dama livre 1, crianças 

1, família 1, afortunada na vida privada 1, casada 1, parentes 1.  

РЛК 

– чол.: неудовлетворенная жизнью 9, стерва 5, располагающая 

свободным временем 5, типичная 5, продвинутая 4, наивная 4, скучающая 4, 

умная 4, современная 3, общительная 3, нехозяйственная 3, погрязшая в 

соцсетях 2, тупая 3, нелогичная 3, хозяйственная 2, увлеченная 2, 

безответственная 2, незамужняя 2, интересная 2, слегка долбанутая 1, 

веселая 1, истеричная 1, скучная 1, дебильная 1, ненормальная 1, 

сумасшедшая 1, индивидуальная 1, с чувством юмора 1, злая 1, 

целеустремленная 1, скромная 1, частный бизнес 4, реклама 2, 
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туристический бизнес 1, веб-дизайн 2, дизайн 4, веб-дизайнерша 2, маркетинг 

и менеджмент 1; психология 2, рекрутинг 1, фриланс 7, фрилансерша 3, 

журналистка 1, менеджер по туризму 1, блогер 4, блогерша 1, копирайтинг 

2, рерайтинг 1, журналистика 1, журналист 1, работа для творческих 

людей, дизайнеров, художников 1, источник новых впечатлений 1, яркие 

впечатления 1, душа компании 1, легкая в общении, уравновешенный человек 

1, дар убеждения 1, активная и энергичная 1, завышенная самооценка 1, 

агрессивная 1, амбициозная 1, воинственная 1, вызывающая 1, импульсивная 

1, конкурентоспособная 1, прямолинейная 1, требовательная 1, эгоистичная 

1, дисциплинированная 1, добрая 1, исключительная 1, искренняя 1, правдивая 

1, сильная 1, релакс в интернете 1, отдых за компьютором 1, 

общительность 1, общительная 2, поддерживать контакты 1, умение 

заводить знакомства 1, разумна экономия 1, широта контактов 1, 

внушительный список друзей 1, коммуникабельная 2, переписка с друзями 1, 

разговорчивая 1, болтливая 1, уверенная 1, харизматическая 1, самоуверенная 

1, тщеславная 1, упорная 1, эгоцентричная 1, расточительная 1, фальшивая 

1, фривольная 1, все успевающая 1, любознательная 1, всезнающая 1, славная 

1, милая 1, наглая 1, спокойная 1, красивая 1, деловая 1, романтичная 1, обмен 

и получения информации 1, телесериалы 2, совет опытных женщин 1, 

студентка 3, скачать информацию 1, “кошачья” тематика 1, рациональная 

1, хорошая 1, глупая 1. 

– жін.: продвинутая 13, умная 11, любопытная 8, красивая 7, 

современная 5, интересная 5, стервозная 4, загадочная 3, шопоголик 3, 

изобретательная 3, хаотичная 2, звезда 2, обычный человек 2, удаленные 

специалисты 1, создание и оформление сайтов и блогов 1, умение экономить 

1, фриланс 6, специалист веб-дизайна 2, фрилансерша 4, веб-дизайнерша 3, 

удаленная работа 6, онлайновый дизайнер 1, человек среди людей 1, 

одиночество в Сети 1, общительная 4, контакты 2, круг знакомств 1, 

подруга 4, обширные контакты 1, тема красоты и ухода 1, поиск всяческих 

рецептов 1, прикольные видеоролики 1, смена деятельности 1, темы по  

поводу здорового образа жизни, правильного питания 1, желание немедленно 

подключиться к Интернету 1, информация о косметических новинках 1, 

сервисов виртуальных открыток 1, сайты о кулинарии, красоте и косметике 

1, гороскопы 2, студентка 2, коммуникабельная 4, внимательность к 

проблемам других 1, легкость контактов 1, бизнес 6, востребованный 

специалист 1, удаленная работа он-лайн 3, удаленная работа на дому в 

интернете 1, журналистка 3, специалистка по интернет-рекламе 1, 

администраторша социальных сетей 1, блогер 3, блогерша 3, работа по душе 

1, перспективная 2, хитрая 2, эрудированная 2, всезнающая 1, всесторонне 

развитая 1, смышленая 1, разноплановая 1, без возраста 1, частично умная в 

вопросах, важных для нее 1, беспечная 1, уравновешенная 1, активная 1, 

веселая 1, динамичная 1, мотивирующая 1, независимая 1, непредсказуемая 1, 

отважная 1, предприимчивая 1, решительная 1, самостоятельная 1, сильная 

1, смелая 1, спонтанная 1, уверенная 1, умная 1, честная 1, энергичная 1, 
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авантюрная 1, веселая 1, естественная 1, женственная 1, интересная 1, 

оптимистичная 1, философствующая 1, чувствительная 1,  все продумано 1, 

рассудительность и невозмутимость 1, чувствителена к критике и похвале 

1, высокие требования 1, ответы на любые вопросы 1, энергичный и веселый 

человек 1, весьма находчивый экземпляр 1, высокая социальная адаптивность 

1, легко переключается с одного дела на другое 1, огромное количество 

жизненной энергии 1, неисправимая оптимистка 1, мудрая 1, хозяйственная 

1, суперженщина 1, здравомыслящая 1, спокойная 1, эротичная 1, сексуальная 

, скучающая 1, внимательная 1. 

УЛК 

– чол.: людина 5, жінка 5, сучасна 4, дівчина 4, бізнес 4, Мережа 4, 

інформація 4, Інтернет 4, спілкування 3, соцмережа 3, гарна 3, сучасність 3, 

селфі 3, незалежна 3, професіонал 3, захоплення 3, робота 3, віртуальна 3, 

емансипована 2, позитивна 2, знайома 2, консультування 2, партнер 2, 

вродлива 2, розумна 2, особистість 2, кохання 2, невпевнена 2, користь 2, 

освіта 2, заробіток 2, талант 2, продаж 2, сайт 2, блог 2, берегиня 2, ілюзія 

1, самомилування 1, самозакоханість 1, дохід 1, копірайтерша 1, проблема 1, 

реклама 1, працелюбна 1, ресурс 1, гіподинамія 1, гроші 1, заробляння 1, 

блогерка 1, головна 1, пані 1, зв’язок 1, рідна 1, найкрасивіша 1, дівиця 1, 

нерозуміння 1, веб-простір 1, домен 1, В Контакте 1, Одноклассники 1, 

Facebook 1, Twitter 1, негативні емоції 1, інтернет-залежність 1, імідж в 

інтернеті 1, користь 1, зірка 1, мудра 1, непрошені поради 1, наполеглива  1, 

великі проблеми 1, молода особа 1, спокусниця 1, зайві плітки і пересуди 1, 

публічні образи 1, перепалки в соціальних мережах 1, легкодоступна особа 1, 

міф чи реальність 1, побачення наосліп 1, багатий внутрішній світ 1, 

розвинений інтелект 1, гумор 1, любов на просторах всесвітньої павутини 1, 

спокусниця 1, представниця іншої галактики 1, відповідальність 1, онлайн 

етика 1, мережевий негатив 1, діловий підхід 1, тверезий підхід до вирішення 

багатьох проблем, розуміння суті питання 1, позитивні якості 1, 

найвпливовіша жінка-блогер 1, чудовий смак і красиві фотографії 1, успіх і 

армія шанувальників 1, високий дохід 1, фэшн-блогер 1, візитна картка 1, 

ніжний образ 1, красиві фотографії 1, витончена жіночність 1, проекти і 

надихаючі ідеї 1, розумниця і красуня 1, вигідне вкладення грошових коштів 1, 

стильна дівчина 1, найкрасивіша і сексуальна дівчина 1, українка – козачка 1, 

успіх та досягнення 1, дівчина-блогер 1, цікава та змістовна розмова 1, 

цікавість 1, чималий заробіток 1, релаксація 1, можливість розслабитися 1, 

грання для власного заспокоєння 1, серф по хвилям Google 1, досягнення 

поставлених цілей 1, липки солодкі лінощі 1, творче мислення 1, 

непослідовність 1, хаотична 1, реалізація життєвої тактики 1, міркування 

особистої вигоди, ефективності та практичності 1, цілеспрямована та 

наполеглива 1, частина українського жіноцтва 1; 

– жін.: спілкування 5, подруга 5, Інтернет 4, амазонка 1, захоплення 4, 

заробіток 4, незалежна 4, порада 4, робота 4, жінка 4, самореалізація 4, 

освіта 3, користувач 3, активна 3, розумна 3, створення чогось нового і 

http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
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генерація маси ідей 1, оригінальна 1, компетентність 1, багатий внутрішній 

світ 1, ефективність використання ресурсів 1, сприятливі перспективи 1, 

реалізовані здібності 1, встигати більше за менший час 1, найкраща 2, 

самотність 2, онлайн 2, магазин 2, користь 2, знання 2, блогерка 2, позитивна 

2, ідеальна 2, натхнення 2, перемога 2, соціальні Мережі 2, помічниця 2, 

фотографія 2, автор 2, оригінальна 2, активна 2, блогер 2, інтернет-

співрозмовница 1, без комплексів 1, флірт 1, лідер 1, журналістка 1, прогрес 

1, копірайтерша 1, рятівниця 1, дизайнер1, чарівна 1, можливість 1, 

збагачення знань 1, розвитку бізнесу 1, віртуальні контакти 1, сучасне 

суспільство 1, потреба в самовираженні 1, небайдужість 1, селфі 1, 

програми, новини, знайомства, книги, а також найбільший “інформаційно-

мозковий” простір 1, перерва в роботі 1, медитативні сайти 1, мільйони 

цікавих сайтів 1, втрата енергії за монітором 1, атмосфера любові і тепла 

1, життєвий досвід 1, ініціатор 1, цікава людина 1, відважна і смілива 1, 

домоведення, крій, шиття, в’язання і догляд за дітьми 1, вміння створювати 

затишок в віртуальному домі 1, кваліфікаційна порада 1, персональний блог 1, 

любляча мама і дружина 1, дизайнер інтер’єрів 1, літературний оглядач, 

журналістка та блогер 1, попадання в ціль, яку ще ніхто не бачить 1, злагода 

та мир 1, жінка, яка має кредо: не можеш вплинути на життя в країні, 

впливай на своє особисте 1, професійна та цікава блогерка 1, SAHM (stay at 

home mom – матір, яка не працює і виховує дітей вдома) 1, комерційна 

направленість 1, бажання ділитися своїми думками, навиками, розповідати 

про життя, подорожі чи будь-що інше 1, прибуток 1, вебмастер 1, власний 

онлайн щоденник 1, професійне зростання 1, вільна у власному виборі 1.  
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ДОДАТОК Ж 

Кількісно-якісний аналіз розбіжностей асоціацій на вираз-стимул 

“жінка в інтернет-комунікації” респондентів-чоловіків та жінок в 

тематичній групі “Мета та причини відвідування Мережі”  

 

 

Назва тематичної 

групи(підгрупи) 

Кількість відповідей / Процентне співвідношення 

відповідей (%) 

Чоловіки Жінки 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

1. Заробляння 

грошей або їх 

економія 

20 

/ 

42 

20 

/ 

31 

43 

/ 

64 

25 

/ 

42 

32

/ 

48 

22 

/ 

32 

67 

/ 

60 

29 

/ 

43 

2. Іллокутивна 

установка на 

спілкування 

5 / 

10 

22 

/ 

34 

12 

/ 

18 

19 

/ 

31 

6 / 

10 

11 

/ 

16 

21 

/ 

19 

21 

/ 

32 

3. Отримання 

інформації з 

різними цілями 

(навчання, 

цікавість, сімейні 

справи тощо) 

17 

/ 

35 

16 

/ 

24 

7 

/ 

11 

11 

/ 

19 

15 

/ 

23 

21 

/ 

31 

18 

/ 

16 

12 

/ 

18 

4. Інтернет-

відпочинок 

6 

/ 

13 

7 

/ 

10 

4 

/ 

6 

4 

/ 

7 

11 

/ 

16 

14 

/ 

21 

4 

/ 

5 

4 

/ 

6 

5. Інтернет-

залежність 

- 1 

/ 

1 

1 

/ 

1 

1 

/ 

1 

2 

/ 

0,1 

- 1 

/ 

1 

1 

/ 

1 

 

Надані асоціацій на вираз-стимул “жінка в інтернет-комунікації” 

респондентів-чоловіків та жінок в тематичній групі “Мета та причини 

відвідування Мережі” 

 

1. Заробляння грошей або їх економія. 

АЛК 

Жінки Чоловіки 

successful Internet Café Business 1, 

profitable business 1, business on-line 2, 

cyber café 1, business 5, transformation 

expert 2, occupation 1, business 4, 

reservation 3, shopping7, internet shop 

business1, place of work 2 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipsYSi7OvNAhXBYpoKHT_ZDooQFghUMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.antamedia.com%2Farticles%2Ffree-tips-for-successful-internet-cafe-business%2F&usg=AFQjCNHzuQN8uQUQfY07wyz-eBOQnZpmyg&bvm=bv.126130881,d.bGs
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1, practice 1, immediate fulfilment 1, 

shopping 5, income 1, retrieval 1, offer 

1, occupation 5, skilful 2, employ 2, to 

make an order 3 

ПЛК 

professão 3, consultora 2, contactos 1, 

moda 1, profissão principal 1, 

passatempo favorito 1, info-empregada 

1, desenvolvimento de carreira 1, 

desenvolvimento profissional 1, trabalho 

1, careira 1, animação 1, trabalho 1, 

negócio 1, negócios comerciais 1, 

promoção 1, guarda-livros 1, mulher de 

negócios 1 

professão 3, trabalho 2, política 1, 

jornalista 1, aspecto prático 1, careira 

1, negócio 1, motivação 1, freelance 1, 

inovação 1, ficção 1, ambição 1, 

compras on-line 1, leilão on-line 1, 

prósperidade 1, trabalho distante 1 , 

especialista 1 

РЛК 

шоппинг 6, он-лайн шоппинг 1, 

любопытная 8, шопоголик 3, умение 

экономить 1, хозяйственная 1, 

удаленные специалисты 1, создание и 

оформление сайтов и блогов 1, 

фриланс 6, специалист веб-дизайна 2, 

фрилансерша 4, веб-дизайнерша 3, 

удаленная работа 6, онлайновый 

дизайнер 1, бизнес 6, востребованный 

специалист 1, удаленная работа он-

лайн 3, удаленная работа на дому в 

интернете 1, журналистка 3, 

специалистка по интернет-рекламе 

1, администраторша социальных 

сетей 1, блогер 3, блогерша 3, работа 

по душе 1 

разумна экономия 1, деловая 1, 

частный бизнес 4, реклама 2, 

туристический бизнес 1, веб-дизайн 

2, дизайн 4, веб-дизайнерша 2, 

маркетинг и менеджмент 1; 

психология 2, рекрутинг 1, фриланс 7, 

фрилансерша 3, журналистка 1, 

менеджер по туризму 1, блогер 4, 

блогерша 1, копирайтинг 2, 

рерайтинг 1, журналистика 1, 

журналист 1, работа для творческих 

людей, дизайнеров, художников 1 

УЛК 

заробіток 3, робота 2, магазин 1, 

блогерка 2, грошовий переказ 1 , 

блогер 2, онлайн резервування і 

покупка квитків  1, оплата по 

банківській карті 1, автор 2, 

розвиток бізнесу 1, копірайтерша 1, 

персональний блог 1, оплата товарів і 

послуг банківським пластиком 1, 

дизайнер інтер’єрів 1, літературний 

оглядач, журналістка та блогер 1, 

журналістка 1, дизайнер1, 

професійна та цікава блогерка 1, 

бізнес 4, професіонал 3, робота 3,  

продаж 2, заробіток 2, дохід 1, 

копірайтингша 1, заробляння грошей 

1, гроші 1, блогерка 1, реклама 1, 

найвпливовіша жінка-блогер 1, фэшн-

блогер 1, чималий заробіток 1, 

проекти і надихаючі ідеї 1, 

досягнення поставлених цілей 1 
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комерційна направленість 1, 

прибуток 1, вебмастер 1, власний 

онлайн щоденник 1, професійне 

зростання 1 

2. Іллокутивна установка на спілкування 

АЛК 

discussion 2, talk 2, review 2 communication 3, advice 1, discussion 1 

ПЛК 

de sentido de humor 2, sociável 2, 

comunicação 2, contactos 1, amigável 1, 

amigas 1, relações 1, extrovertida 1 

sociável 2, amigável 1, jornalista 1, 

direcção 1, informação 1, conselhos 1, 

conhecimentos 1, redes sociais 1, 

relações 1, colegas de escola 1, auto-

identificação 1, satisfação emocional 1, 

ambição 1, desenvolvimento harmonioso 

1, interesse genuíno 1, satisfação 1, 

liberdade de escolha 1, realização de 

desejos 1, conselhos práticos 1, compras 

on-line 1, amiga da rede 1 

РЛК 

человек среди людей 1, одиночество в 

Сети 1, общительная 4, контакты 2, 

круг знакомств 1, подруга 4, 

обширные контакты 1, 

коммуникабельная 4, внимательность 

к проблемам других 1, легкость 

контактов 1 

общительность 1, общительная 2, 

поддерживать контакты 1, умение 

заводить знакомства 1, широта 

контактов 1, внушительный список 

друзей 1, коммуникабельная 2, 

переписка с друзьями 1, разговорчивая 

1, болтливая 1 

УЛК 

спілкування 5, користувач 3, 

самотність 2, соціальні Мережі 2, 

фотографія 2, віртуальні контакти 

1, інтернет-співрозмовница 1, флірт 

1, життєвий досвід 1, селфі 1, вміння 

створювати затишок в віртуальному 

домі 1, бажання ділитися своїми 

думками, навиками, розповідати про 

життя, подорожі чи будь-що інше 1 

соцмережа 3, селфі 3, захоплення 3, 

кохання 2, В Контакте 1, 

Одноклассники 1, Facebook 1, Twitter 

1, інтернет-залежність 1, любов на 

просторах всесвітньої павутини 1, 

чудовий смак і красиві фотографії 1, 

цікава та змістовна розмова 1 

3. Отримання інформації з різними цілями (навчання, цікавість, сімейні 

справи тощо) 

АЛК 

data 4, suggestion 1, scholar 1, culture 

1, reader 1, lookup 1, check 1, finding 1, 

searching 1, quest 1, seeking 1, to collect 

1 

data 5, advice 1, information 3, studies 

1, analyze 3, searching 1, seeking 1, to 

process 1, to collect 1 

ПЛК 
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professora 2, consultora 2, estudante 2, 

professão 2, comunicação 2, informação 

2, contactos 1, talento 2, sociável 2, 

estudante 2, info-empregada 1, 

informação 1 

informação 2, estudante 2, educada 2, 

ensino 1, notícias 1, educação 1, 

conselhos 1, conhecimentos 1, religião 

1, desenvolvimento harmonioso 1, 

interesse genuíno 1, conselhos práticos 

1, amiga da rede 1 

РЛК 

любопытная 8, тема красоты и 

ухода 1, поиск всяческих рецептов 1, 

темы по поводу здорового образа 

жизни, правильного питания 1, 

информация о косметических 

новинках 1, сервисы виртуальных 

открыток 1, сайты о кулинарии, 

красоте и косметике 1, гороскопы 2, 

студентка 2 

обмен и получения информации 1, 

совет опытных женщин 1, 

студентка 3, скавчать информацию 

1 

УЛК 

порада 2, знання 2, збагачення знань 

1, користь 2, конкретизація планів 1, 

прийняття рішень 1, домоведення, 

крій, шиття, в’язання і догляд за 

дітьми 1, кваліфікаційна порада 1 

інформація 4, консультування 2, 

користь 2, освіта 2, цікавість 1 

4. Інтернет-відпочинок 

АЛК 

relaxation 2, ease 2, convenience 2, fun 

1, diversion 1, rest 1, recreation 1, 

freedom to live online 1 

relax 2, convenience 2, diversion 1, rest 

1 

ПЛК 

distracções 1, moda 1, amigas 1, brend 

1, futebol 1, criatividade 1, flerte 1, 

tendências da moda 1, lareira de casa 1, 

maquiagem 1, penteado 1, bela imagem 

1, bem lida 1, novidade 1 

religião 1, colegas de escola 1, ficção 1, 

satisfação 1, satisfação emocional 1, 

realização de desejos 1, 

desenvolvimento harmonioso 1 

РЛК 

прикольные видеоролики 1, смена 

деятельности 1, гороскопы 2 

релакс в интернете 1, отдых за 

компьютором 1, “кошачья” 

тематика 1, телесериалы 2 

УЛК 

програми, новини, знайомства, книги, 

а також найбільший “інформаційно-

мозковий” простір 1, перерва в 

роботі 1, медитативні сайти 1, 

мільйони цікавих сайтів 1 

релаксація 1, можливість 

розслабитися 1, грання для власного 

заспокоєння 1, серф по хвилям Google 

1 

5. Інтернет-залежність 
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АЛК 

habit 2  

ПЛК 

 dependente de Internet 1 

РЛК 

желание немедленно подключиться к 

Интернету 1 

погрязшая в соцсетях 1 

УЛК 

втрата енергії за монітором 1 липки солодкі лінощі 1 
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ДОДАТОК З 

Кількісно-якісний аналіз розбіжностей асоціацій на вираз-стимул 

“жінка в інтернет-комунікації” респондентів-чоловіків та жінок в 

тематичній групі “Психологічні та інтелектуальні якості жінки в 

інтернет-комунікації” 

 

Назва тематичної 

групи(підгрупи) 

Кількість відповідей / Процентне співвідношення 

відповідей (%) 

Чоловіки Жінки 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

1. Риси 

темпераменту 

61 

/ 

42 

19 

/ 

46 

23 

/ 

23 

5 

/ 

14 

32

/ 

23 

16 

/ 

44 

19 

/ 

19 

6 

/ 

22 

2. Риси характеру 

(працьовитість, 

лінощі, 

сумлінність, 

недбалість, 

ініціативність, 

безініціативність) 

31 

/ 

22 

8 

/ 

20 

24 

/ 

24 

16 

/ 

44 

43 

/ 

32 

6 

/ 

17 

36 

/ 

38 

8 

/ 

30 

3. Ставлення до 

оточуючих 

30 

/ 

21 

11 

/ 

27 

28 

/ 

27 

8 

/ 

22 

29 

/ 

22 

10 

/ 

28 

15 

/ 

15 

4 

/ 

15 

4. Когнітивні 

особливості 

19 

/ 

14 

- 15 

/ 

14 

5 

/ 

14 

20 

/ 

15 

2 

/ 

5 

13 

/ 

13 

8 

/ 

30 

5. Здібності 1 

/ 

1 

3 

/ 

7 

12 

/ 

12 

2 

/ 

6 

11 

/ 8 

2 

/ 

6 

15 

/ 

15 

1 

/ 

3 

 

Надані асоціацій на вираз-стимул “жінка в інтернет-комунікації” 

респондентів-чоловіків та жінок в тематичній групі “Психологічні та 

інтелектуальні якості жінки в інтернет-комунікації” 

 

1. Риси темпераменту 

АЛК 

Жінки Чоловіки 

the real 3, sociable 2, earnest 1, ease 2, naturalness 2, unimaginable 1, 
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imaginative 2, impressive 1, ebullient 1, 

enthusiastic 2, open 3, optimistic 2, 

eloquent 3, empathetic 1, leisurely 1, 

incisive 1, compassionate 1, conciliatory 

1, freak 1, civil 1, affable 1, easy to talk 

1, agreeable 1, unimaginable 1, 

authentic 1 

elusive 1, faint 1, enigma 1, stranger 1, 

freedom to live online 1, dream 1, 

easiness 2, original 3, realistic 2, 

friendly 5, fun-loving 1, generous 1, 

reverential 1, spontaneous 1, wise 1, 

witty 3, understanding 5, humorous 3, 

dynamic 2, crass 1, absentminded 1, 

insulting 1, intolerant 1, whimsical 1, 

irritable 1, artificial1, frivolous 1, 

erratic 1, aggressive 1, obscure 1, 

vulnerable 1, dragon 1, superfluous 1, 

pathetic 1, antagonist 1, unbalanced 1, 

ultra-confident 1, nag 1, transformation 

1 

ПЛК 

brava 2, amigável 1, responsável 1,ativa 

1, sentimental 1, subjetivista 1, de alma 

1, sincera 1, de bom coração 1, 

romântica 1, extrovertida 1, leviandade 

1, perspectiva 1, criativa 1, tipo 

androgênico 1 

amigável 1,certa 1, sociável 1, curiosa 1, 

cuidade 1, flexibilidade 1,multiforme 1, 

uma fuga da solidão 1, humor mutável 1, 

otimista 1, mundo interior 1, néctar 

pegajoso 1, tarefa impossível 1, conto de 

fadas 1, confiança 1, inflexível 1, cética 

1, crítica 1 

РЛК 

уравновешенная 1, все продумано 1, 

рассудительность и невозмутимость 

1, чувствителена к критике и похвале 

1, высокие требования 1, ответы на 

любые вопросы 1, энергичный и 

веселый человек 1, весьма находчивый 

экземпляр 1, высокая социальная 

адаптивность 1, легко 

переключается с одного дела на 

другое 1, огромное количество 

жизненной энергии 1, неисправимая 

оптимистка 1, стервозная 4, хитрая 

2, разноплановая 1, спокойная 1, 

скучающая 1, внимательная 1 

источник новых впечатлений 1, яркие 

впечатления 1, душа компании 1, 

легкая в общении, уравновешенный 

человек 1, дар убеждения 1, активная 

и энергичная 1, завышенная 

самооценка 1, стерва 5, наивная 4, 

веселая 1, с чувством юмора 1, злая 1, 

скромная 1, наглая 1, спокойная 1, 

романтичная 1 

УЛК 

оригінальна 2, активна 2, потреба в 

самовираженні 1, відважна і смілива 

1, 

позитивна 1, товариська 1, балакуча 

1, доброзичлива 1, нетерпляча 1 

2. Риси характеру (працьовитість, лінощі, сумлінність, недбалість, 

ініціативність, безініціативність) 

АЛК 

http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
http://www.woman.ru/health/health-fitness/article/85833/
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executive 2, authority 2, modern 2, 

skilful 2, efficient 2, educated 1, 

respectful 1, orderly 1, organized 2, 

painstaking 2, personable 1, persuasive 

1, planful 2, punctual 2, rational 2, 

undogmatic 1, energetic 4, leaderly 4, 

many-sided 1, masculine 1, confident 1, 

contemporary 1, aware 1, adequate 1, 

businesslike 1, practical 1, civilized 1 

dutiful 1, reliable 2, resourceful 1, 

skillful 5, sociable 4, solid 1, 

sophisticated 1, sporting 1, stable 1, 

steady 1, strong 3, studious 2, winning 1, 

responsible 2, irrational 1, irresponsible 

1, deceptive 1, crazy 1, ambitious 1 

ПЛК 

de sentido de humor 2, ganhos 

adicionais 1, brava 2, responsável 1 

bem sucedida 2, brava 1, abudância 1, 

ilusão 1, líder 1, harmoniosa 1, aspecto 

prático 1 

РЛК 

активная 4, веселая 3, динамичная 1, 

мотивирующая 1, независимая 1, 

непредсказуемая 1, отважная 1, 

предприимчивая 2, решительная 3, 

самостоятельная 4, сильная 1, смелая 

1, спонтанная 1, уверенная 1, умная 1, 

честная 1, энергичная 1, авантюрная 

1, веселая 1, естественная 1, 

женственная 1, интересная 1, 

оптимистичная 1, философствующая 

1, чувствительная 1 

агрессивная 1, амбициозная 1, 

воинственная 1, вызывающая 1, 

импульсивная 1, конкурентоспособная 

1, прямолинейная 1, требовательная 

1, эгоистичная 1, дисциплинированная 

1, добрая 1, исключительная 1, 

искренняя 1, правдивая 1, сильная 1, 

уверенная 1, харизматическая 1, 

самоуверенная 1, тщеславная 1, 

упорная 1, эгоцентричная 1, 

расточительная 1, фальшивая 1, 

фривольная 1 

УЛК 

лідер 1; незалежна 4, ініціатор 1, 

жінка, яка має кредо: не можеш 

вплинути на життя в країні, впливай 

на своє особисте 1, вільна у власному 

виборі 1 

наполеглива 2, цікава людина 2, 

головна 2, цілеспрямована та 

наполеглива 1, частина українського 

жіноцтва 1, українка–козачка 1, 

незалежна 2, емансипована 2, 

самомилування 1, самозакоханість 1, 

проблема 1 

3. Ставлення до оточуючих 

АЛК 

the real 3, authority 2, earnest 1, 

respectful 1, compassionate 2, 

conciliatory 2, genuine 3, good-natured 

4, sociable 2, understanding 4, 

compassionate 2, civil 1, civilized 1, 

agreeable 1 

stranger 1, dutiful 1, reliable 2, friendly 

5, generous 1, reverential 1, sociable 4, 

understanding 5, frivolous 1, 

irresponsible 1, deceptive 1, scornful 1, 

caring 3, challenging 1, appreciative 2, 

companionly 4, antagonist 1, 

unbalanced 1, venomous 1, vindictive 1, 

good-natured 2 
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ПЛК 

sociável 2, mundo anônimo 1, 

autorizada 1, amigável 1, subjetivista 1, 

de alma 1, sincera 1, de bom coração 1, 

responsável 1 

sábia 1, intelegente 1, amigável 1,certa 

1, sociável 1, curiosa 1, humor mutável 

1, confiança 1, inflexível 1, cética 1, 

crítica 1 

РЛК 

стервозная 4, хитрая 2, 

мотивирующая 1, независимая 1, 

непредсказуемая 1, спонтанная 1, 

уверенная 1, решительная 1, 

авантюрная 1, естественная 1, 

высокие требования 1 

стерва 5, общительная 3, 

безответственная 2, с чувством 

юмора 1, злая 1, агрессивная 1, 

амбициозная 1, воинственная 1, 

вызывающая 1, прямолинейная 1, 

требовательная 1, эгоистичная 1, 

дисциплинированная 1, добрая 1, 

искренняя 1, тщеславная 1, 

фальшивая 1, фривольная 1, душа 

компании 1, легкая в общении, 

уравновешенный человек 1, 

завышенная самооценка 1 

УЛК 

без комплексів 1, бажання ділитися 

своїми думками, навиками, 

розповідати про життя, подорожі 

чи будь-що інше 1, небайдужість 1, 

атмосфера любові і тепла 1 

непрошені поради 1, спокусниця 1, 

зайві плітки і пересуди 1, публічні 

образи 1, перепалки в соціальних 

мережах 1, легкодоступна особа 1, 

любляча мама і дружина 1, злагода 

та мир 1 

4. Когнітивні особливості 

АЛК 

efficient 2, organized 2, painstaking 2, 

persuasive 1, punctual 2, rational 2, 

undogmatic 1, energetic 4, imaginative 

2, logical 1 

original 3, realistic 2, resourceful 1, 

sophisticated 1, spontaneous 1, witty 3, 

understanding 5, absentminded 1, 

whimsical 1, erratic 1, irrational1 

ПЛК 

leviandade 1, criativa 1 целеустремленная 1, увлеченная 2, 

нелогичная 3, слегка любознательная 

1, рациональная 1 

РЛК 

любопытная 8, эрудированная 2, 

всезнающая 1, здравомыслящая 1 

 

УЛК 

створення чогось нового і генерація 

маси ідей 1, оригінальна 1, 

компетентність 1, багатий 

внутрішній світ 1, ефективність 

використання ресурсів 1, сприятливі 

творче мислення 1, непослідовність 1, 

хаотична 1, реалізація життєвої 

тактики 1, міркування особистої 

вигоди, ефективності та 

практичності 1 
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перспективи 1, реалізовані здібності 

1, встигати більше за менший час 1 

5. Здібності 

АЛК 

intelligent 6, logical 4, undogmatic 1 wise 1 

ПЛК 

sábia 1, talento 2 sábia 1, intelegente 1 

РЛК 

умная 11, мудрая 1, всесторонне 

развитая 1, смышленая 1, ответы на 

любые вопросы 1 

умная 4, тупая 3, скучная 1, 

долбанутая 1, дебильная 1, 

ненормальная 1, всезнающая 1 

УЛК 

талант 2 попадання в ціль, яку ще ніхто не 

бачить 1 
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ДОДАТОК И 

Кількісно-якісний аналіз розбіжностей асоціацій на вираз-стимул 

жінка в інтернет-комунікації респондентів-чоловіків та жінок 

 

Порівняльний аналіз асоціацій на вираз-стимул 

woman on internet-communication англійськомовних 

респондентів-чоловіків та жінок 

 

Назва тематичної 

групи 

Кількість 

відповідей 

 

Процентний 

вміст 

відповідей (%) 

Наявність 

конотацій 

 

Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. 

1. Мета та 

причини 

відвідування 

Мережі 

66 48 25 20 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтр

альні, 

позит

ивні, 

негат

ивні 

2. Психологічні та 

інтелектуальні 

характеристики 

жінки в інтернет-

комунікації 

135 142 51 60 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтр

альні, 

позит

ивні, 

негат

ивні 

3. Стиль 

спілкування 

41 37 16 16 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтр

альні, 

позит

ивні, 

негат

ивні 

4. Соціальний 

статус 

18 7 7 3 нейтр

альні 

нейтр

альні 

5. Казково-

міфічні персонажі 

1 1 0,4 0,4 позит

ивні 

позит

ивні 

6. Історичні 

персонажі 

1 відсут

ні 

0,4 відсут

ні 

позит

ивні 

 

7. Сімейний 

статус 

1 відсут

ні 

0,4 відсут

ні 

нейтр

альні 

 

8. Належність до 

жіночої статі 

відсут

ні 

1 відсут

ні 

0,4  нейтр

альні 

 

Порівняльний аналіз асоціацій на вираз-стимул 

mulher na comunicação on-line португальськомовних 

респондентів-чоловіків та жінок 
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Назва тематичної 

групи 

Кількість 

відповідей 

 

Процентний 

вміст 

відповідей (%) 

Наявність 

конотацій 

 

Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. 

1. Мета та 

причини 

відвідування 

Мережі 

67 67 44 46 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтра

льні, 

позити

вні 

2. Психологічні та 

інтелектуальні 

характеристики 

жінки в інтернет-

комунікації 

36 41 25 28 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтра

льні, 

позити

вні 

3. Стиль 

спілкування 

28 21 18 14 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтра

льні, 

позити

вні 

4. Соціальний 

статус 

10 9 7 6 нейтр

альні 

нейтра

льні 

5. Сімейний 

статус 

5 4 3 3 нейтр

альні 

нейтра

льні 

6. Належність до 

жіночої статі 

5 4 3 3 нейтр

альні 

нейтра

льні 

 

Порівняльний аналіз асоціацій на вираз-стимул 

женщина в интернет-коммуникации 

російськомовних респондентів-чоловіків та жінок  

 

Назва тематичної 

групи 

Кількість 

відповідей 

 

Процентний 

вміст 

відповідей (%) 

Наявність 

конотацій 

 

Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. 

1. Мета та 

причини 

відвідування 

Мережі 

111 67 39 30 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтра

льні, 

позити

вні 

2. Психологічні та 

інтелектуальні 

характеристики 

жінки в інтернет-

комунікації 

98 102 34 46 нейтр

альні, 

позит

ивні 

нейтра

льні, 

позити

вні, 

негати

вні 

3. Стиль 56 38 20 17 нейтр нейтра
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спілкування альні, 

позит

ивні, 

негат

ивні 

льні, 

позити

вні, 

негати

вні 

4. Соціальний 

статус 

15 4 5 2 нейтр

альні 

нейтра

льні 

5. Сімейний 

статус 

5 8 2 4 нейтр

альні 

нейтра

льні 

6. Належність до 

жіночої статі 

1 2 незна

чний 

1 нейтр

альні 

нейтра

льні 

 

Порівняльний аналіз асоціацій на вираз-стимул 

жінка в інтернет-комунікації україномовних 

респондентів-чоловіків та жінок  

 

Назва 

тематичної 

групи 

Кількість 

відповідей 

 

Процентний 

вміст 

відповідей (%) 

Наявність конотацій 

 

жінки чолові

ки 

жінки чолові

ки 

жінки чоловіки 

1. Цілі та 

причини 

відвідування 

Мережі 

58 54 56 44 нейтральні нейтральні 

2. Психологічні 

та 

інтелектуальні 

характеристики 

жінки в 

інтернет-

комунікації 

21 25 21 20 позитивні, 

нейтральні 

позитивні, 

нейтральні, 

негативні 

3. Стиль 

спілкування 

6 11 6 9 позитивні, 

нейтральні 

позитивні, 

нейтральні, 

негативні 

4. Соціальний 

статус 

4 9 4 7 нейтральні нейтральні 

5. Казково-

міфічні 

персонажі 

1 відсут

ні 

1 відсут

ні 

позитивні  

6. Історичні 

персонажі 

відсутн

і 

1 відсут

ні 

1  позитивні 

7. Сімейний 

статус 

2 відсут

ні 

2 відсут

ні 

нейтральні  
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8. Належність 

до жіночої 

статі 

10 24 10 19 позитивні, 

нейтральні 

позитивні, 

нейтральні 

 

Порівняльний аналіз асоціацій на вираз-стимул woman 

on internet-communication/mulher na comunicação on-

line/женщина в интернет-коммуникации/жінка в 

інтернет-комунікації між респондентами-чоловіками 

та жінками  

 

Назва 

тематичних 

груп 

Процентний вміст відповідей (%) 

 

АЛК ПЛК РЛК УЛК 

жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. 

1. Мета та 

причини 

відвідування 

Мережі 

25 20 44 46 39 30 56 44 

2. Психологічні 

та 

інтелектуальні 

характеристики 

жінки в 

інтернет-

комунікації 

51 60 25 28 34 46 21 20 

3. Стиль 

спілкування 

16 16 18 14 20 17 6 9 

4. Соціальний 

статус 

7 3 7 6 5 2 4 7 

5. Сімейний 

статус 

0,4 – 3 3 2 4 2 – 

6. Належність 

до жіночої 

статі 

– 0,4 3 3 0,5 1 10 19 

7. Казково-

міфічні 

персонажі 

0,4 0,4 – – – – 1 – 

8. Історичні 

персонажі 

0,4 – – – – – – 1 
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ДОДАТОК К 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-комунікації реципієнтами 

асоціативного експерименту, проведеного в англо-, португальсько-, 

російсько- та україномовних соціальних мережах 

 

Схема 3.3.1 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-чоловіками 

англійськомовних соціальних мережах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



284 

 

Схема 3.3.2 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-жінками 

англійськомовних соціальних мережах 

 

 
 

 

Схема 3.3.3 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-чоловіками 

португальськомовних соціальних мережах 
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Схема 3.3.4 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-жінками 

португальськомовних соціальних мережах 

 

 
 

 

Схема 3.3.5 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-чоловіками 

російськомовних соціальних мережах 
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Схема 3.3.6 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-жінками 

російськомовних соціальних мережах 

 

 
 

Схема 3.3.7 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-чоловіками 

україномовних соціальних мережах 
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Схема 3.3.8 

Сприйняття стимулу жінка в інтернет-

комунікації реципієнтами-жінками 

україномовних соціальних мережах 
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ДОДАТОК Л 

Перелік гіперпосилань, в яких актуалізовано концепт ЖІНКА (в 

інтернет-комунікації), з урахуванням розподілу на тематичні групи 

 

АЛК 

Тематичні групи: 

1. Мотивація користувачів Інтернету: Women Will 

(https://www.womenwill.com); Victoria's Secret: The Sexiest Bras, Lingerie & 

Women's (https://www.victoriassecret.com/); Topshop - Women's Clothing | 

Women's Fashion & Trends (www.topshop.com/); undelete.org - This website is 

for sale! - Women Resources (www.undelete.org/); In-Store Gets the Cold 

Shoulder, as More Women Favor 

(www.emarketer.com/...Women...Web.../10098); Reitmans | Shop Online for 

Women's Clothing (www.reitmans.com/); Womens Clothing Sale | Cheap Dresses, 

Skirts & More ... (www.newlook.com/shop/womens/womens-sale...); SALE 

Women's Clothes & Fashion | Debenhams (www.debenhams.com › Sale); Womens 

Sale | Online Clearance Across Womens Clothes 

...(www.bhs.co.uk/.../women.../womens-sale-4311..); Sale on Designer Women's 

Dresses, Jeans, Coats, Jackets ...(www1.bloomingdales.com/shop/sale/womens-

clearance?id=3985); Womens Sale, Discount Clothing Sale Online - Missguided 

(https://www.missguided.co.uk/sale); Women Featured Sale | UNIQLO 

(www.uniqlo.com/us/women/featured/sale.html); Dotti - Ladies Online Fashion, 

Women's Clothing Sale (www.dotti.com.au/shop/en/dotti/sale); Womens Designer 

Clothes Sale | Ladies Fashion | Jaeger ...(www.jaeger.co.uk/womens/sale); 

Women's Discount Clothing | Cyber Sale | Lucky Brand  

(www.luckybrand.com/.../womens-discount-clot..); Lyst Sale & Promotions | Shop 

Online (www.lyst.com/shop/sale/); Sale Online - End of Season Fashion Sale For 

Women ...(www.koovs.com › Home › Women); Women's Clothing Sale - Discount 

Women's Clothing | Blair (www.blair.com/c/womens/on-sale/pc/.../1371.ut...); 

Women's Designer Clothing on Sale | Neiman Marcus Sale  

(www.neimanmarcus.com/Sale/Womens-Apparel/cat46520736/c.cat); Women's 

Clothing Sale - Discount Women's Clothing | Blair (www.blair.com/c/womens/on-

sale/pc/.../1371.ut..); Women's Clothing Sale, Reduced Items | Bench.ca | Bench.ca  

(bench.ca/sale/women); Women's Clothing Sale, Women's Apparel Deals, Bargain 

... (www.cabelas.com/.../Womens-Clothing/105713..); Women's Online Fashion 

Sale - Shop Women's ... - Birdsnest (www.birdsnest.com.au/womens/sale); Online 

Sale for Women Clothing - Discount Deals on ... 

(www.jabong.com/women/clothing/online-sale/); Womens Clothing Sale | 

Discount Womens Outdoor Clothing 

(www.moosejaw.com/moosejaw/shop/search_Womens-Clothing-Sale_); Women's 

Clothing Sale & Designer Outlet, Up to 50% off ... 

(www.whistles.com/women/sale/); Ladies Fashion: Shop Women's Clothing 

Online in Canadan (www.simons.ca/simons/category/.../Women?/en...); Designer 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAEODJqFQoTCMvGuMbFmskCFWEkcgod9sMO6A&url=https%3A%2F%2Fwww.womenwill.com%2F&usg=AFQjCNEc6HhKJejJp0xOUoIKrNACvYKmYw&sig2=rspxF-1JUJtDiLrUmosO5w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAHODJqFQoTCMvGuMbFmskCFWEkcgod9sMO6A&url=https%3A%2F%2Fwww.victoriassecret.com%2F&usg=AFQjCNFXb7d6w8yJPNzePu8wDHdT2ZjnLA&sig2=dIMXgwNDQY5MW6BsGGnsUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAHODJqFQoTCMvGuMbFmskCFWEkcgod9sMO6A&url=https%3A%2F%2Fwww.victoriassecret.com%2F&usg=AFQjCNFXb7d6w8yJPNzePu8wDHdT2ZjnLA&sig2=dIMXgwNDQY5MW6BsGGnsUQ
https://www.victoriassecret.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39Or4uZ7JAhWFqnIKHVptAdU4WhAWCDswBA&url=http%3A%2F%2Fwww.topshop.com%2F&usg=AFQjCNHYxdC3E6eMjAj2EH3jIC88pjdSnw&sig2=eJzOq_AG6WEC1n3xczYLzw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39Or4uZ7JAhWFqnIKHVptAdU4WhAWCDswBA&url=http%3A%2F%2Fwww.topshop.com%2F&usg=AFQjCNHYxdC3E6eMjAj2EH3jIC88pjdSnw&sig2=eJzOq_AG6WEC1n3xczYLzw
http://www.topshop.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=320&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGsbTR6p7JAhVlnnIKHTgmAiY4tgIQFghfMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.reitmans.com%2F&usg=AFQjCNEiZhj27FNcEYUevdWKshUEh3BEtw&sig2=W_v20lkJLwUdPuxdGtQZrg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=320&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGsbTR6p7JAhVlnnIKHTgmAiY4tgIQFghfMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.reitmans.com%2F&usg=AFQjCNEiZhj27FNcEYUevdWKshUEh3BEtw&sig2=W_v20lkJLwUdPuxdGtQZrg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhKWrw9nJAhUDWSwKHVhSC74QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newlook.com%2Fshop%2Fwomens%2Fwomens-sale_30082&usg=AFQjCNEhwpkheZjGWJbonpX0HPDf2LGGuQ&sig2=_rIio1-zAVny9RHE5VneTQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhKWrw9nJAhUDWSwKHVhSC74QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.newlook.com%2Fshop%2Fwomens%2Fwomens-sale_30082&usg=AFQjCNEhwpkheZjGWJbonpX0HPDf2LGGuQ&sig2=_rIio1-zAVny9RHE5VneTQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhKWrw9nJAhUDWSwKHVhSC74QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.debenhams.com%2Fsale%2Fwomen&usg=AFQjCNGI23_yN9iLNk0hoNobnmwxr6iTuw&sig2=-oYypficPQZjqWFCUHFPlw&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwhKWrw9nJAhUDWSwKHVhSC74QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.debenhams.com%2Fsale%2Fwomen&usg=AFQjCNGI23_yN9iLNk0hoNobnmwxr6iTuw&sig2=-oYypficPQZjqWFCUHFPlw&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp8Hrw9nJAhXHlCwKHVbqBHQ4ChAWCB8wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bhs.co.uk%2Fen%2Fbhuk%2Fcategory%2Fwomen-1020590%2Fwomens-sale-4311565&usg=AFQjCNHnIvOX2ofJJxKP8EtXZsuQbtaLlA&sig2=LRVhd9ea-IypvWH3uEowBQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp8Hrw9nJAhXHlCwKHVbqBHQ4ChAWCB8wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bhs.co.uk%2Fen%2Fbhuk%2Fcategory%2Fwomen-1020590%2Fwomens-sale-4311565&usg=AFQjCNHnIvOX2ofJJxKP8EtXZsuQbtaLlA&sig2=LRVhd9ea-IypvWH3uEowBQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp8Hrw9nJAhXHlCwKHVbqBHQ4ChAWCB8wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bhs.co.uk%2Fen%2Fbhuk%2Fcategory%2Fwomen-1020590%2Fwomens-sale-4311565&usg=AFQjCNHnIvOX2ofJJxKP8EtXZsuQbtaLlA&sig2=LRVhd9ea-IypvWH3uEowBQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp8Hrw9nJAhXHlCwKHVbqBHQ4ChAWCEowBg&url=http%3A%2F%2Fwww1.bloomingdales.com%2Fshop%2Fsale%2Fwomens-clearance%3Fid%3D3985&usg=AFQjCNHKRaRghelzi7VfQ0FSFiLyOSEolQ&sig2=NgmlEqa10kuTd16KW9p_VA&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp8Hrw9nJAhXHlCwKHVbqBHQ4ChAWCEowBg&url=http%3A%2F%2Fwww1.bloomingdales.com%2Fshop%2Fsale%2Fwomens-clearance%3Fid%3D3985&usg=AFQjCNHKRaRghelzi7VfQ0FSFiLyOSEolQ&sig2=NgmlEqa10kuTd16KW9p_VA&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCBkwAA&url=https%3A%2F%2Fwww.missguided.co.uk%2Fsale&usg=AFQjCNEFqXlm5G97AHu2M1qm9BvYlS1Lpw&sig2=oUchKlJ23kEQSANCOUNKhA&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.missguided.co.uk/sale
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.uniqlo.com%2Fus%2Fwomen%2Ffeatured%2Fsale.html&usg=AFQjCNHQOT9JNKgE9JIMNGn1wuT9hAF_Tw&sig2=wBvn9EGJOkRs20N3LMxrFQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCDEwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dotti.com.au%2Fshop%2Fen%2Fdotti%2Fsale&usg=AFQjCNEDxuxBGVtHeA3wRPM1C0WqcqpKOg&sig2=NUvR85twoelLv6uj4Sjw2Q&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCDEwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dotti.com.au%2Fshop%2Fen%2Fdotti%2Fsale&usg=AFQjCNEDxuxBGVtHeA3wRPM1C0WqcqpKOg&sig2=NUvR85twoelLv6uj4Sjw2Q&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.jaeger.co.uk%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNHZZijFrj7v5lqq2QVMhOwxSY-5iA&sig2=chjGo53UJLnqInM1LKsmGQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.jaeger.co.uk%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNHZZijFrj7v5lqq2QVMhOwxSY-5iA&sig2=chjGo53UJLnqInM1LKsmGQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkqS9xdnJAhULiiwKHeOiAcA4MhAWCEkwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.luckybrand.com%2Fproducts%2Fwomens-discount-clothing.html&usg=AFQjCNFds8eo6XiS95bcSxkEjyCQyGUryA&sig2=TtQmsZW2CHqZ95yz5qSpBw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=59&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkqS9xdnJAhULiiwKHeOiAcA4MhAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.lyst.com%2Fshop%2Fsale%2F&usg=AFQjCNGiCvW3Tab37lKOFmb_FddZ07PAtQ&sig2=YQz-FT8lLKgzWBm6e5EUxA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=59&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkqS9xdnJAhULiiwKHeOiAcA4MhAWCFkwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.lyst.com%2Fshop%2Fsale%2F&usg=AFQjCNGiCvW3Tab37lKOFmb_FddZ07PAtQ&sig2=YQz-FT8lLKgzWBm6e5EUxA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM0LL9xdnJAhWJ8ywKHTKoC0A4PBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koovs.com%2Fwomen%2Fsale&usg=AFQjCNHdA_kigsjOJj9kBk1chysykY0SUw&sig2=O3VOiWrQNHJd0TYxey3RkA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=61&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM0LL9xdnJAhWJ8ywKHTKoC0A4PBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koovs.com%2Fwomen%2Fsale&usg=AFQjCNHdA_kigsjOJj9kBk1chysykY0SUw&sig2=O3VOiWrQNHJd0TYxey3RkA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpeW9xtnJAhUGkCwKHV67BNs4UBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.blair.com%2Fc%2Fwomens%2Fon-sale%2Fpc%2F1361%2F1371.uts&usg=AFQjCNGJ7065cAJIWAP9H1GZge6VXd9Jcg&sig2=iqPDGR-wRXIOaYwtzufoLA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpeW9xtnJAhUGkCwKHV67BNs4UBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.blair.com%2Fc%2Fwomens%2Fon-sale%2Fpc%2F1361%2F1371.uts&usg=AFQjCNGJ7065cAJIWAP9H1GZge6VXd9Jcg&sig2=iqPDGR-wRXIOaYwtzufoLA
http://www.blair.com/c/womens/on-sale/pc/.../1371.ut
http://www.neimanmarcus.com/Sale/Womens-Apparel/cat46520736/c.cat
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpeW9xtnJAhUGkCwKHV67BNs4UBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.blair.com%2Fc%2Fwomens%2Fon-sale%2Fpc%2F1361%2F1371.uts&usg=AFQjCNGJ7065cAJIWAP9H1GZge6VXd9Jcg&sig2=iqPDGR-wRXIOaYwtzufoLA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpeW9xtnJAhUGkCwKHV67BNs4UBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.blair.com%2Fc%2Fwomens%2Fon-sale%2Fpc%2F1361%2F1371.uts&usg=AFQjCNGJ7065cAJIWAP9H1GZge6VXd9Jcg&sig2=iqPDGR-wRXIOaYwtzufoLA
http://www.blair.com/c/womens/on-sale/pc/.../1371.ut
http://www.blair.com/c/womens/on-sale/pc/.../1371.ut
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=92&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fbench.ca%2Fsale%2Fwomen&usg=AFQjCNE9oftpupwaY7STvinBuiLfDuJJSQ&sig2=BtpgOHsJqLE3-_I0_x5K6w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=94&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.cabelas.com%2Fcategory%2FWomens-Clothing%2F105713280.uts&usg=AFQjCNENj9gZzcL-hWPcI52EOXFXAYlwWg&sig2=Q_xLFqvpn7OjYMfnQCmrGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=94&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.cabelas.com%2Fcategory%2FWomens-Clothing%2F105713280.uts&usg=AFQjCNENj9gZzcL-hWPcI52EOXFXAYlwWg&sig2=Q_xLFqvpn7OjYMfnQCmrGw
http://www.cabelas.com/.../Womens-Clothing/105713
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCDowBA&url=http%3A%2F%2Fwww.birdsnest.com.au%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNH5HnNxibIL61X6i9FNmShwxJmx1Q&sig2=b5NACXKS4_zM0ZjANQxqaA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCDowBA&url=http%3A%2F%2Fwww.birdsnest.com.au%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNH5HnNxibIL61X6i9FNmShwxJmx1Q&sig2=b5NACXKS4_zM0ZjANQxqaA
http://www.birdsnest.com.au/womens/sale
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=98&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCFIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jabong.com%2Fwomen%2Fclothing%2Fonline-sale%2F&usg=AFQjCNFkxdMTC9uz59RAYmsI81TWRWj7vw&sig2=5HbXp960XFCJXyjE7x0C4g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=98&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCFIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.jabong.com%2Fwomen%2Fclothing%2Fonline-sale%2F&usg=AFQjCNFkxdMTC9uz59RAYmsI81TWRWj7vw&sig2=5HbXp960XFCJXyjE7x0C4g
http://www.jabong.com/women/clothing/online-sale/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=99&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.moosejaw.com%2Fmoosejaw%2Fshop%2Fsearch_Womens-Clothing-Sale____&usg=AFQjCNGyPWAO8l1buMxKW3bQG2VXkaQPpg&sig2=ijkzm3Zjnd1UwX02UVU7Og
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=99&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-rKH8xtnJAhVF3iwKHT-RCc84WhAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.moosejaw.com%2Fmoosejaw%2Fshop%2Fsearch_Womens-Clothing-Sale____&usg=AFQjCNGyPWAO8l1buMxKW3bQG2VXkaQPpg&sig2=ijkzm3Zjnd1UwX02UVU7Og
http://www.moosejaw.com/moosejaw/shop/search_Womens-Clothing-Sale_
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=115&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjenbSayNnJAhXmfnIKHeijD784bhAWCDswBA&url=http%3A%2F%2Fwww.whistles.com%2Fwomen%2Fsale%2F&usg=AFQjCNEOQKhlvkHaFuxH1YCIXvYzhSaO7Q&sig2=WrnJcJ6OwsVaXN_rEulaCw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=115&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjenbSayNnJAhXmfnIKHeijD784bhAWCDswBA&url=http%3A%2F%2Fwww.whistles.com%2Fwomen%2Fsale%2F&usg=AFQjCNEOQKhlvkHaFuxH1YCIXvYzhSaO7Q&sig2=WrnJcJ6OwsVaXN_rEulaCw
http://www.whistles.com/women/sale/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=151&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignsqUydnJAhVI_3IKHafKD7o4lgEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gilt.com%2Fsale%2Fwomen&usg=AFQjCNHIbM0D4ro80r-JbQev2s42afcPqg&sig2=WuWuYqXo2nbSw-iyxdoFGQ
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Sale for Women | Discount Fashions for ... - Gilt (www.gilt.com/sale/women); 

Women's Sale | Ladies Designer Sale| GANT US Store (www.gant.com/womens-

sale/); Plus Size Clothing SALE for Women - Boscov's 

(www.boscovs.com/shop/.../womens...sale/2535...); Cheap Clothes, Wholesale 

Clothing For Women at Discount ... (www.sammydress.com/Wholesale-Women-

b-1...); Simply Be: Women's Fashion, Plus Size & Curve Clothing  

(www.simplybe.co.uk/);Ladyshop Online (www.ladyshoponline.nl/); Lady Shop 

Online - Facebook (https://www.facebook.com/Lady-Shop-Online-...); Womens 

Clothing | Ladies Fashion Online | M&Co™ (www.mandco.com/women/); 

Womens Clothing: Buy Women Clothing Online at Low ...  

(www.amazon.in/Womens-clothing/b?ie..); Missguided: Women's Clothing - Shop 

Ladies Fashion Online (https://www.missguided.co.uk/); A Little Lady Shop 

(www.alittleladyshop.com/); Women's clothes, Style & news, Shop for dresses, 

bags ... (www.asos.com/women/); Lady Shop Lampung (@LadyShopLampung) | 

Twitter (https://twitter.com/ladyshoplampung); Womens Fashion, Ladies Clothing 

Shop Online | Ice Design ... (www.icedesign.com.au/); Womens Clothes | Ladies 

Fashion | New Look (www.newlook.com/shop/womens_10002); Women's Online 

Shopping: Ladies Fashion Apparels ... (www.koovs.com/women); Online 

Shopping, Womens Fashion, Lady VB, Boutiques In ... (www.ladyvb.com/); 

Women's clothing & fashion - shop the latest trends | H&M US 

(www.hm.com/us/department/LADIES); The Fair Lady Boutique: Online 

Women's Clothing Boutique ... (shopthefairlady.com/); leading lady - Shop for and 

Buy leading lady Online - Macy's (www1.macys.com/shop/.../leading-

lady?...shop...); Golden lady Shop - Buy Golden lady products online | Jumia ... 

(https://www.jumia.com.eg/golden-lady/); MRP Online Shopping | Apparel - 

Ladies, Men and Kids ... (www.mrp.com/); Poetry Clothing Stores | Buy Ladies 

Fashion Clothing Online (https://www.poetrystores.co.za/); Women's Clothing - 

Overstock Online Discount Store - Shop ... (www.overstock.com › ... › Clothing & 

Shoes); Buy Women's Second-Hand Clothing & Accessories - Oxfam ... 

(www.oxfam.org.uk/shop/womens-clothing); Women's Designer Fashion | Shop 

Luxury Designers Online ... (www.matchesfashion.com/us/womens/shop); 

Fluevog Shoes | Shop Online for Cool and Unique Shoes 

(https://www.fluevog.com/shop/);  

2. Спілкування: Thai Dating, Thai Singles, Thai Brides, Thai Wife, Thai 

Women (www.thailovelines.com/); Mike Epps' Wife Catches Him Trying to Direct 

Message (www.eonline.com/.../mike-epps-wife-catches-hi..); How Women and 

Men Use the Internet | Pew Research Center (www.pewinternet.org/.../how-

women-and-men-); Women writing women dating women is not just for women 

(www.avclub.com/.../women-writing-women-da.); Women on the Web: How 

Women are Shaping the Internet (https://www.comscore.com/.../Women-on-the-); 

Women on the Web: How Women are Shaping the Internet 

(https://www.comscore.com/.../Women-on-the-); Internet Message Forum & Chat 

| Women for Sobriety, Inc. (womenforsobriety.org/beta2/.../internet-chat); 

Welcome to the Franciscan Women Internet Database (franwomen.sbu.edu/); 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=151&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignsqUydnJAhVI_3IKHafKD7o4lgEQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gilt.com%2Fsale%2Fwomen&usg=AFQjCNHIbM0D4ro80r-JbQev2s42afcPqg&sig2=WuWuYqXo2nbSw-iyxdoFGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=159&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignsqUydnJAhVI_3IKHafKD7o4lgEQFghXMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.gant.com%2Fwomens-sale%2F&usg=AFQjCNHJT8sby_-2QLndkzL8QHDeZSXHHg&sig2=39LCj-D6DHIyPF1Q2mxZ-w
http://www.gant.com/womens-sale/
http://www.gant.com/womens-sale/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=170&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUpo-8ydnJAhWBSXIKHbpQAiE4oAEQFghhMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.boscovs.com%2Fshop%2Fdept%2Fwomens-plus-apparel-sale%2F25350790.htm&usg=AFQjCNHT_DGEmp76RBUDjFBpLd4HEpBIkQ&sig2=9gvO4LaACkyKy4ZwdSfL2g
http://www.boscovs.com/shop/.../womens...sale/2535
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=193&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA0Yz1ydnJAhVifHIKHYQfAS44vgEQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sammydress.com%2FWholesale-Women-b-1.html&usg=AFQjCNGNkhhmhW88YjUV8GhRhrn-xV8iWA&sig2=APNT_vU_La3hTBNhYKlOhA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=193&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA0Yz1ydnJAhVifHIKHYQfAS44vgEQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sammydress.com%2FWholesale-Women-b-1.html&usg=AFQjCNGNkhhmhW88YjUV8GhRhrn-xV8iWA&sig2=APNT_vU_La3hTBNhYKlOhA
http://www.sammydress.com/Wholesale-Women-b-1
http://www.sammydress.com/Wholesale-Women-b-1
http://www.simplybe.co.uk/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ladyshoponline.nl%2F&usg=AFQjCNHn0umAPP9h4r0JjAseIZM7Veiz9Q&sig2=9rSx6ZWNHEQ_EJ6PKLFNEA
http://www.ladyshoponline.nl/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFggzMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLady-Shop-Online-147415452092439%2F&usg=AFQjCNEoGXm9vPUErQEkrxP-vOAz6hOodg&sig2=pGxxobuJUeJ6pKRbORdQFQ
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http://www.mandco.com/women/
http://www.amazon.in/Womens-clothing/b?ie=UTF8&node=1953602031
http://www.amazon.in/Womens-clothing/b?ie
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFghaMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.missguided.co.uk%2F&usg=AFQjCNHxeY7Ygq9sM34nkKiBSOjrxjLePQ&sig2=BRvV2Ve8d9e06K65WNLXwQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFghaMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.missguided.co.uk%2F&usg=AFQjCNHxeY7Ygq9sM34nkKiBSOjrxjLePQ&sig2=BRvV2Ve8d9e06K65WNLXwQ
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCDkwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.koovs.com%2Fwomen&usg=AFQjCNHxy1SzFVOqCsbiiHX6AvL5jut2nQ&sig2=1ZRWtxeOr2iawlqR0Kisvg
http://www.koovs.com/women
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ladyvb.com%2F&usg=AFQjCNFFHohKI2Ltfi4KqhEGgDVSvD2rjw&sig2=P5BqVEu-MXARPaHslDxW-g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ladyvb.com%2F&usg=AFQjCNFFHohKI2Ltfi4KqhEGgDVSvD2rjw&sig2=P5BqVEu-MXARPaHslDxW-g
http://www.ladyvb.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwios5eWzNnJAhXBFSwKHRb7Dfk4FBAWCC4wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.hm.com%2Fus%2Fdepartment%2FLADIES&usg=AFQjCNF4hSDBk4s9H5vftwks8sutOviD_g&sig2=zNU119azQUvvgs8YP8whCQ
http://www.hm.com/us/department/LADIES
http://shopthefairlady.com/
http://shopthefairlady.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8cC8zNnJAhVGCSwKHUiFAjc4HhAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww1.macys.com%2Fshop%2Ffeatured%2Fleading-lady%3Fcm_sp%3Dshop_by_brand-_-All%2520Brands-_-Leading%2520Lady&usg=AFQjCNEKlU_ZIY892vV9Sw2bXYYhv_pbUQ&sig2=ZUNBa04CDbLRkFJ9t63Qxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8cC8zNnJAhVGCSwKHUiFAjc4HhAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww1.macys.com%2Fshop%2Ffeatured%2Fleading-lady%3Fcm_sp%3Dshop_by_brand-_-All%2520Brands-_-Leading%2520Lady&usg=AFQjCNEKlU_ZIY892vV9Sw2bXYYhv_pbUQ&sig2=ZUNBa04CDbLRkFJ9t63Qxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwztTazNnJAhXKFSwKHdjTBGM4KBAWCBwwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jumia.com.eg%2Fgolden-lady%2F&usg=AFQjCNGIDAlwv1oeQFM-SW4CH9c49paftw&sig2=SCkK6l11jEXRj3wg0cv91g
https://www.jumia.com.eg/golden-lady/
http://www.mrp.com/
http://www.mrp.com/
http://www.mrp.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=54&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8i5eSzdnJAhUM2SwKHVmbC3A4MhAWCDIwAw&url=https%3A%2F%2Fwww.poetrystores.co.za%2F&usg=AFQjCNEM5T9P1zCfhu0Q2hEpWyW2DTfQtQ&sig2=jwUATDzbhcZbSDvksRKIOQ
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https://www.poetrystores.co.za/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8i5eSzdnJAhUM2SwKHVmbC3A4MhAWCEcwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.overstock.com%2FClothing-Shoes%2FWomens-Clothing%2F213%2Fdept.html&usg=AFQjCNFRXuVwA0Rb-kwZc_3jwqNOdOysLg&sig2=sSVuTeJ__XiABf1H_a2jBg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8i5eSzdnJAhUM2SwKHVmbC3A4MhAWCEcwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.overstock.com%2FClothing-Shoes%2FWomens-Clothing%2F213%2Fdept.html&usg=AFQjCNFRXuVwA0Rb-kwZc_3jwqNOdOysLg&sig2=sSVuTeJ__XiABf1H_a2jBg
http://www.oxfam.org.uk/shop/womens-clothing
http://www.oxfam.org.uk/shop/womens-clothing
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbronazdnJAhWGiSwKHW7yDwc4RhAWCEgwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.matchesfashion.com%2Fus%2Fwomens%2Fshop&usg=AFQjCNFgIB_g38kPMDii7jPQoTWqPG6ReA&sig2=BgAZO2t8O0q2KUDav3J1Gw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbronazdnJAhWGiSwKHW7yDwc4RhAWCEgwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.matchesfashion.com%2Fus%2Fwomens%2Fshop&usg=AFQjCNFgIB_g38kPMDii7jPQoTWqPG6ReA&sig2=BgAZO2t8O0q2KUDav3J1Gw
http://www.matchesfashion.com/us/womens/shop
https://www.fluevog.com/shop/
https://www.fluevog.com/shop/
http://www.thailovelines.com/
http://www.thailovelines.com/
http://www.thailovelines.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjABahUKEwiq57zyoZrJAhXKFywKHfS3CWI&url=http%3A%2F%2Fwww.eonline.com%2Fnews%2F687521%2Fmike-epps-wife-catches-him-trying-to-direct-message-another-woman-on-twitter-and-the-internet-reacts-hilariously&usg=AFQjCNHDmIvSsMJkWusEyABqfCzoiXVKzw&sig2=QsrdDkRvk2wcrLmfWkfH6g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjABahUKEwiq57zyoZrJAhXKFywKHfS3CWI&url=http%3A%2F%2Fwww.eonline.com%2Fnews%2F687521%2Fmike-epps-wife-catches-him-trying-to-direct-message-another-woman-on-twitter-and-the-internet-reacts-hilariously&usg=AFQjCNHDmIvSsMJkWusEyABqfCzoiXVKzw&sig2=QsrdDkRvk2wcrLmfWkfH6g
http://www.pewinternet.org/2005/12/28/how-women-and-men-use-the-internet/
http://www.pewinternet.org/2005/12/28/how-women-and-men-use-the-internet/
http://www.pewinternet.org/.../how-women-and-men-
http://www.pewinternet.org/.../how-women-and-men-
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAGOApqFQoTCLqoz_-qmskCFSeNcgodr8sCsQ&url=http%3A%2F%2Fwww.avclub.com%2Farticle%2Fwomen-writing-women-dating-women-not-just-women-228518&usg=AFQjCNFBJ3H3VfexZ8q0gGXVTAR8AC77fg&sig2=x_RndD18hTz5ZVvUdpTnGw
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2010/Women-on-the-Web-How-Women-are-Shaping-the-Internet
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2010/Women-on-the-Web-How-Women-are-Shaping-the-Internet
https://www.comscore.com/.../Women-on-the-
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2010/Women-on-the-Web-How-Women-are-Shaping-the-Internet
https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2010/Women-on-the-Web-How-Women-are-Shaping-the-Internet
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwomenforsobriety.org%2Fbeta2%2Fgroup-info%2Finternet-chat%2F&usg=AFQjCNHL_SAMSdXI9HrVxLDaKwzaSI8g_A&sig2=sxI-j7kEVEMO3HcL4q3sVQ
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Women@Internet: Creating New Cultures in Cyberspace (www.amazon.com › ... › 

Minority Studies); Internet Resources on Women for Curriculum  

(www.umbc.edu/wmst/updates.html); Women's Web (www.womensweb.ca/); 

Listen to Free Women Music Online - Live365 Internet Radio 

(www.live365.com/genres/women); women'secret | Home (womensecret.com); 

Women's WorldWide Web (https://www.w4.org); Selected Internet Resources 

(www.loc.gov › Researchers); Women on Waves (www.womenonwaves.org/); 

Women's Coding Collective - Online web development (https://thewc.co/);Women's 

Resources on the Internet (www.ibiblio.org/cheryb/women/wresources.html); 

Women and the Web: Why Internet Access Matters  

(www.onlineclasses.org/.../women-and-the-web/);Women and Marxism: Marxists 

Internet Archive (https://www.marxists.org/subject/women/); Woman Finds Her 

Exact Twin on the Internet but They Aren't (www.cosmopolitan.com/.../woman-

finds-her-ex); WomensRadio | Internet Radio for Women and All People! 

(www.womensradio.com/); Women - Internet Sacred Text Archive (sacred-

texts.com/wmn/index.htm); General and health-related Internet use among an 

urban (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25411825); JMU-Internet Use and Access 

Among Pregnant Women (mhealth.jmir.org/2015/1/e25); Lulu: #1 app for women 

(https://onlulu.com/); Women, Woman's Issues: the Female Web - CyberParent 

(www.cyberparent.com/women/); Senior Women Web (www.seniorwomen.com/); 

Women's Web (www.womensweb.com.au/);women'secret | Home 

(https://womensecret.com); Women's Lacrosse - News - The Official Web Site of 

(www.gogriffs.com/SportSelect.dbml?SPID); Top 100 Websites For Women - 

Forbes (www.forbes.com/.../100-best-womens-blogs-fo); 10 web platforms that 

empower and connect women (www.techrepublic.com/.../10-web-platforms-th); 

Disabled Women on the Web (www.disabilityhistory.org/dwa/library_e.html); 

Women share: The worst sexual health advice on the Internet 

(www.sheknows.com/.../women-share-the-worst); Web Links to General (Broad 

Time Periods) Women's World (www.womeninworldhistory.com/webLinks-gen); 

Web page fairview heights women (eiyo.420hub.club/53.pdf); Internet Resources - 

Women's Studies - LibGuides at City 

(libguides.ccny.cuny.edu/c.php?g=346742&p); Documentary on how young 

women are using internet to (www.dailymail.co.uk/.../Students-lure-online-su); 

Women's view on the internet - Gemius – Knowledge that 

(https://www.gemius.com/.../womens-view-on-th..); Mississippi University for 

Women - MUW (www.muw.edu/); Women on the Web - UX Scientist 

(uxscientist.com/public/docs/uxsci_5.pdf); How do U.S. women use the Internet 

and other sources of (transform.childbirthconnection.org/.../internet-); Women's 

Forum - Building the future with women's vision (www.womens-forum.com/); 

WWWomen.com! Search Directory for Women Online! (www.wwwomen.com/). 

3. Професійна самореалізація: 30 Very Successful Female Internet 

Entrepreneurs | The ... (www.thenextwomen.com › Articles); The Key Ingredients 

for Internet Success - Women In ... (wecai.org/2318/ingredients-to-internet-

success); Wonderful Web Success Store | Wonderful Web Women 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAGOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWomen-Internet-Creating-Cultures-Cyberspace%2Fdp%2F1856495728&usg=AFQjCNFP2t90e0kLtDqAurB2Reu9PEtDFw&sig2=uehJQVWdbNqiNbKTXl0Zhg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.umbc.edu%2Fwmst%2Fupdates.html&usg=AFQjCNFzhO2mbHZq0kC9A1xIGIbDU0by2Q&sig2=mbjWiuj_Zg2RZ6wIuLcf6w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjACOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.womensweb.ca%2F&usg=AFQjCNFM8691MI63YJs5oH5JjibzHQTaWQ&sig2=PtT4jBQVN-7fgOGTjX7GUA
http://www.womensweb.ca/
http://www.live365.com/genres/women
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CF4QFjAJOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwomensecret.com%2F&usg=AFQjCNFzLqSkp8dW8x6IzKlzsswt1u38gA&sig2=g4iu7eMe25nvMfIta1ytqA
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perspectiva de compras on ... (pt.depositphotos.com › Fotografias › Pessoas); 

Mulheres pesquisam antes de comprar pela internet (docpix.net/.../mulheres-

pesquisam-antes-de-co...); O que faz as mulheres comprarem na internet 

(www.cursodeecommerce.com.br/.../que-faz-mu..); Influência da internet nas 

decisões de compra femininas (www.sophiamind.com/.../SophiaMind_Influenc...); 

Opinião: público feminino compra mais pela internet do que ... 

(propmark.com.br/.../opiniao-publico-feminino-..); Mulheres ultrapassam homens 

nas compras pela internet ... (onegociodovarejo.com.br/mulheres-ultrapassa...); 

Comprar roupas na web? Muitas mulheres já compram - Veja 

(veja.abril.com.br/.../comprar-roupas-na-web-m...); Mãe ganha 16.000 por mês 

trabalhando pela web! E lá vem ... (www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-

mes...); Eletroportáteis são valorizados pelas mulheres modernas para compras... 

(www.sophiamind.com/.../eletroportateis-sao-val...); Termos e Condições - 

Mercado Da Mulher Moderna Na Internet 

(mercadodamulhermoderna.com.br/index.php?...); Fazer compras online está na 

moda | Entre Mulheres (entremulheres.pt/.../fazer-compras-online-esta-...); 

Maioria dos internautas pesquisa na web quando compra ... 

(bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-...); Vantagens e desvantagens das 

compras online - VilaMulher (www.vilamulher.com.br/.../vantagens-e-desvant...); 

Mulher compra top em site, mas só serve no gato - Na Mira (imirante.com › 

Notícias › Etc e tal); Compras na internet | A Maçã de Eva 

(amacadeeva.iol.pt/.../compras-na-internet.html); Mãe ganha 16.000 por mês 

trabalhando pela web! E lá vem ... (www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-

mes...); Senhora que faz a compra na venda - images 

(pt.dreamstime.com/.../senhora-que-faz-compra-...); Posthaus - Moda Feminina, 

roupas, acessórios, vestidos ... (www.posthaus.com.br/); Rabusch. Moda para 

Mulheres de Sucesso. (www.rabusch.com.br/); Mulheres preferem comprar 

eletrônicos e moda pela internet (www.sebraesp.com.br › Notícias › Comércio); 

2. Спілкування: Menina de 12 anos foge com namorado da internet e gasta 

...(www.bandab.com.br/.../menina-de-12-anos-fog...); 7 dicas para comprar 

vestido de noiva pela internet - Vila ... (www.vilamulher.com.br/.../7-dicas-para-

compr...);  (https://www.facebook.com/blogespacodemulhe...); internet e namorar 

a mulher mais bela do mundo,minha noiva (https://pt-

br.facebook.com/.../internet...mulher...); Fotos de Stenio Garcia e sua esposa da 

internet - YouTube▶ 1:30 (https://www.youtube.com/watch?v=8bIbb-heWDw); 

Esposa de Wesley Safadão 'bomba' na web - Blasting News (br.blastingnews.com › 

... › 2015 › 12); O Que O Marido Espera Da Esposa : Blog Mulher Virtuosa ... 

(https://archive.org/.../OQueOMaridoEsperaDaE...); Marido surpreende esposa 

dizendo que ela estava grávida ... (www.gadoo.com.br › Notícias); Pai faz selfie 

enquanto esposa dá à luz e viraliza na web ... (www.redetv.uol.com.br/.../pai-faz-

selfie-enqua...); Esposa de Valdivia arranca suspiros na internet - EstadioVip 

(estadiovip.com.br/.../danita-aranguiz-postou-fot...); Homem marca encontro com 

mulher pela internet e ... (portalvargemgrandmg.com.br/site/wordpress/?p...); 

VAZAM na internet fotos de Stênio Garcia e a esposa nus ... 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7M2Q6efJAhWJa3IKHb5uBaU4HhAWCE8wBw&url=http%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2F8668726%2Fstock-photo-elderly-lady-confused-by-prospect.html&usg=AFQjCNGmboCGbiNRZY7ff5wxNioFNbFtgQ&sig2=FdjoSWmGV523gV9iyeq8Qg
http://docpix.net/blog/2012/09/mulheres-pesquisam-antes-de-comprar-pela-internet/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpNn_3OfJAhWE8nIKHWO1CacQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.cursodeecommerce.com.br%2Fblog%2Fque-faz-mulheres-comprarem-na-internet%2F&usg=AFQjCNEZor8znn6QN0gWrLC966WtheVFNQ&sig2=hF2kLoEmArRh2XUPfViRoA
http://www.cursodeecommerce.com.br/.../que-faz-mu
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCEIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sophiamind.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FSophiaMind_Influencia_Internet.pdf&usg=AFQjCNEfGGjKXdVNoMnL-proY41EKqLjMg&sig2=BhOXG0GLdUIGZbRqcx0pvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCEIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sophiamind.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FSophiaMind_Influencia_Internet.pdf&usg=AFQjCNEfGGjKXdVNoMnL-proY41EKqLjMg&sig2=BhOXG0GLdUIGZbRqcx0pvA
http://www.sophiamind.com/.../SophiaMind_Influenc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwj3xKLK4efJAhWiSXIKHVmxACIQFghQMAo&url=http%3A%2F%2Fpropmark.com.br%2Fdigital%2Fopiniao-publico-feminino-aumenta-presenca-na-internet-e-compra-mais-do-que-homens&usg=AFQjCNF_Vsi6anGBQ85AgOEMaTz04hgK9A&sig2=lRnqlao9LjBLhELTaTR79w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiduOGw5OfJAhXGg3IKHa8tAzs4HhAWCEswBg&url=http%3A%2F%2Fonegociodovarejo.com.br%2Fmulheres-ultrapassam-homens-nas-compras-pela-internet%2F&usg=AFQjCNFHkoNBtK9NX1DxEboJ1s8UD9Ej5A&sig2=XNnOEfYP1FBkjroZ_0MOWA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiduOGw5OfJAhXGg3IKHa8tAzs4HhAWCEswBg&url=http%3A%2F%2Fonegociodovarejo.com.br%2Fmulheres-ultrapassam-homens-nas-compras-pela-internet%2F&usg=AFQjCNFHkoNBtK9NX1DxEboJ1s8UD9Ej5A&sig2=XNnOEfYP1FBkjroZ_0MOWA
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/comprar-roupas-na-web-muitas-mulheres-ja-fazem/
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm3J-K3ufJAhXDEHIKHbADDzs4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sophiamind.com%2Fpesquisas%2Fconsumo-pesquisas%2Feletroportateis-sao-valorizados-pelas-mulheres-modernas%2F&usg=AFQjCNGqj9tL_2ti_m23mOKOuaMggKF--w&sig2=xJA_zK9YZo6_DAr7rnafVQ
http://www.sophiamind.com/.../eletroportateis-sao-val
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fmercadodamulhermoderna.com.br%2Findex.php%3Froute%3Dinformation%2Finformation%26information_id%3D5&usg=AFQjCNHGcL87HgdF0_wKawXeGExrD5FezA&sig2=bYh-_aDQRb62pIWE6fL-6g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fmercadodamulhermoderna.com.br%2Findex.php%3Froute%3Dinformation%2Finformation%26information_id%3D5&usg=AFQjCNHGcL87HgdF0_wKawXeGExrD5FezA&sig2=bYh-_aDQRb62pIWE6fL-6g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9r2o4-fJAhVqlHIKHbUbBD84ChAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fentremulheres.pt%2Fartigos%2Ffazer-compras-online-esta-moda&usg=AFQjCNFfXX_AKIqXs7GWkuqDeICfOpfPRw&sig2=4Su_dVrwWMUPlrt_Xy0ZGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9r2o4-fJAhVqlHIKHbUbBD84ChAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fentremulheres.pt%2Fartigos%2Ffazer-compras-online-esta-moda&usg=AFQjCNFfXX_AKIqXs7GWkuqDeICfOpfPRw&sig2=4Su_dVrwWMUPlrt_Xy0ZGw
http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/
http://www.vilamulher.com.br/moda/estilo-e-tendencias/vantagens-e-desvantagens-das-compras-online-14-1-32-723.html
http://www.vilamulher.com.br/moda/estilo-e-tendencias/vantagens-e-desvantagens-das-compras-online-14-1-32-723.html
http://www.vilamulher.com.br/.../vantagens-e-desvant
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii64Po5-fJAhVqfHIKHakvDKQ4FBAWCEYwBg&url=http%3A%2F%2Fimirante.com%2Fnamira%2Fmundo%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F10%2Fmulher-compra-itop-i-em-isite-i-mas-so-serve-no-gato.shtml&usg=AFQjCNEaqUPk7ohmT13e4W3PVgrn28v7CQ&sig2=HXLyEexXrvq-F8R3aKyozw
http://amacadeeva.iol.pt/2013/11/compras-na-internet.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=53&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQrorU6efJAhXmc3IKHS4IBjA4MhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fsenhora-que-faz-compra-na-venda.html&usg=AFQjCNFeT2xUNV42KRsSkyPLqllbojFC8A&sig2=WdA6_a4LK7bqJCGFdurmIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZwqeozefJAhWknnIKHVmjBO0QFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.posthaus.com.br%2F&usg=AFQjCNHl-wT-t7e3KLYSp8hHSWudDevONw&sig2=KYPobYBdFaP_ZYasc3HWuA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZwqeozefJAhWknnIKHVmjBO0QFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.posthaus.com.br%2F&usg=AFQjCNHl-wT-t7e3KLYSp8hHSWudDevONw&sig2=KYPobYBdFaP_ZYasc3HWuA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.rabusch.com.br/
http://www.rabusch.com.br/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwja6Par0ufJAhUnnnIKHe0XCxw4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sebraesp.com.br%2Findex.php%2F21-noticias%2Fcomercio%2F7794-mulheres-preferem-comprar-eletronicos-e-moda-pela-internet&usg=AFQjCNGGrSHMD3Jgv0q1bcEMT_Uqx2OX-g&sig2=Dz7ZW6op039qtzyvvyhCsQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwja6Par0ufJAhUnnnIKHe0XCxw4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sebraesp.com.br%2Findex.php%2F21-noticias%2Fcomercio%2F7794-mulheres-preferem-comprar-eletronicos-e-moda-pela-internet&usg=AFQjCNGGrSHMD3Jgv0q1bcEMT_Uqx2OX-g&sig2=Dz7ZW6op039qtzyvvyhCsQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/menina-de-12-anos-foge-com-namorado-da-internet-e-gasta-r-10-mil-no-cartao-dos-pais/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/menina-de-12-anos-foge-com-namorado-da-internet-e-gasta-r-10-mil-no-cartao-dos-pais/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-ZaThO_JAhVj9HIKHc47DhkQFggwMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.vilamulher.com.br%2Fmoda%2Festilo-e-tendencias%2F7-dicas-para-comprar-vestido-de-noiva-pela-internet-14-1-32-2513.html&usg=AFQjCNFMN95gYi4RDr6wF5dJzpxIyJgKBw&sig2=1U-PucHMrCou-scTJvQ1NQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-ZaThO_JAhVj9HIKHc47DhkQFggwMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.vilamulher.com.br%2Fmoda%2Festilo-e-tendencias%2F7-dicas-para-comprar-vestido-de-noiva-pela-internet-14-1-32-2513.html&usg=AFQjCNFMN95gYi4RDr6wF5dJzpxIyJgKBw&sig2=1U-PucHMrCou-scTJvQ1NQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_cKDhe_JAhVq73IKHSncA7Y4ChC3AgghMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bIbb-heWDw&usg=AFQjCNHAbqNpghOZKJJKtQ4ZPm3u0i0unQ&sig2=4_FKY5tqfLRr3u6azyxMMw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_cKDhe_JAhVq73IKHSncA7Y4ChC3AgghMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8bIbb-heWDw&usg=AFQjCNHAbqNpghOZKJJKtQ4ZPm3u0i0unQ&sig2=4_FKY5tqfLRr3u6azyxMMw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.youtube.com/watch?v=8bIbb-heWDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_cKDhe_JAhVq73IKHSncA7Y4ChAWCDUwBA&url=http%3A%2F%2Fbr.blastingnews.com%2Ftv-famosos%2F2015%2F12%2Fesposa-de-wesley-safadao-bomba-na-web-00696851.html&usg=AFQjCNE9jII_8FhsixXfab07xtWGl2DdNw&sig2=wBbIdFmaZ5Rl7grNiXyggA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://archive.org/details/OQueOMaridoEsperaDaEsposa
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_cKDhe_JAhVq73IKHSncA7Y4ChAWCFwwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gadoo.com.br%2Fnoticias%2Fmarido-surpreende-esposa-dizendo-que-ela-estava-gravida-e-video-bomba-na-web%2F&usg=AFQjCNF4E4etYYq0KGg2DFiq0Bkxz0AKeA&sig2=t-PKwilSsT5NuV8HsaQrAg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8_cKDhe_JAhVq73IKHSncA7Y4ChAWCFwwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gadoo.com.br%2Fnoticias%2Fmarido-surpreende-esposa-dizendo-que-ela-estava-gravida-e-video-bomba-na-web%2F&usg=AFQjCNF4E4etYYq0KGg2DFiq0Bkxz0AKeA&sig2=t-PKwilSsT5NuV8HsaQrAg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/pai-faz-selfie-enquanto-esposa-da-a-luz-e-viraliza-na-web
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/pai-faz-selfie-enquanto-esposa-da-a-luz-e-viraliza-na-web
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Festadiovip.com.br%2F83741%2Fdanita-aranguiz-postou-foto-nua-na-internet&usg=AFQjCNETgGz17s8OIBBRtvGee7qdZ1jA-g&sig2=oRqDs2fRKjk9EGIstaOelA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fportalvargemgrandmg.com.br%2Fsite%2Fwordpress%2F%3Fp%3D3262&usg=AFQjCNGDS1lYXefR-W8P-xDF5JtQyLGrlQ&sig2=6GB81iAU5YKvEXAfFYOF2A&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fportalvargemgrandmg.com.br%2Fsite%2Fwordpress%2F%3Fp%3D3262&usg=AFQjCNGDS1lYXefR-W8P-xDF5JtQyLGrlQ&sig2=6GB81iAU5YKvEXAfFYOF2A&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR1rXEhu_JAhXI8nIKHSKRA7M4KBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwp.clicrbs.com.br%2Fholofote%2F2015%2F09%2F30%2Fvazam-na-internet-fotos-de-stenio-garcia-e-a-esposa-nus%2F%3Ftopo%3D52%2C1%2C1%2C%2C186%2Ce186&usg=AFQjCNEC9Et3MfZggEHDYykbN1wl0kYNtw&sig2=8X0QvWinpXtcV8VSQj4NDg&bvm=bv.110151844,d.bGQ


295 
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mulheres peladas da internet (www.fadadosexo.com/);A religião não é para 
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(www.islamismo.org/muculmana_internet.htm); lerta para as mulheres, sendo 

muçulmanas ou... - A Voz Muçulmana na Internet www.religiaodedeus.net. 
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Mulher (www.tempodemulher.com.br/.../turbine-suas-ve...); Guia da Mulher 

Inteligente para o Sucesso Profissional ... (www.livrosnainternet.com.br/.../Guia-
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http://www.videospornobrasil.tv/mulher-linda-e-perfeita-na-web/
http://disneybabble.uol.com.br/br/rede-babble/comportamento/6-dicas-para-ter-sucesso-como-m%C3%A3e-profissional-e-mulher
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/5-dicas-de-como-utilizar-a-internet-de-forma-assertiva-na-busca-de-emprego
http://www.catho.com.br/carreira-sucesso/dicas-emprego/5-dicas-de-como-utilizar-a-internet-de-forma-assertiva-na-busca-de-emprego
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Workshop "Mulher Digital: Estratégias de marketing online ... 

(belezachic.com.br/workshop-mulher-digital-est...); 5 negócios para abrir em 

casa - Rede Mulher Empreendedora 

(www.redemulherempreendedora.com.br/.../5-n...); 6 regras para uma mulher 

profissional Fina e Rica (www.finaerica.com › Dicas); 3 Formas de ser uma 

Mulher de Negócios Bem Sucedida (pt.wikihow.com › Página principal › 

Categorias); Social Business: como começar? - Rede Mulher ... 

(www.redemulherempreendedora.com.br/servicos/); Mulher Web - O site da 

mulher antenada e empreendedora (www.mulherweb.com.br/); Versão Mulher 

na web! - Pequeno Grande Site (pequenograndesite.com.br/.../portal-versao-

mul...); Maria Cândida e Suzy Rêgo lançam programa na web, o ... 

(caras.uol.com.br/.../maria-candida-e-suzy-rego-...); Blogueira cria espaço na 

web em que dá dicas sobre como ... (redesuper.com.br/.../blogueira-cria-espaco-

na-...); Em busca das mulheres bem-sucedidas - ISTOÉ DINHEIRO 

(www.istoedinheiro.com.br/noticias/...mulheres-bem-sucedidas/302499); Sites 

internacionais para empreendedoras - Mulher de ... (mulherdenegocio.com/sites-

internacionais-para-...); Os 7 passos para ser bem sucedido financeiramente 

(www.webservos.com.br/.../estudos_show.asp?id...); Seja uma mulher poderosa! 

Conheça as dicas para ser bem ... (entretenimento.r7.com/mulher/.../seja-uma-

mul...); Secretárias, mulheres além da imaginação - Sinsesp 

(www.sinsesp.com.br/.../33-secretarias-mulheres...); NVX Mulher Network 

Comunicação e Comércio na Web Ltda. (https://www.linkedin.com/.../nvx-

mulher-netwo...); Mulher Web - O site da mulher antenada e empreendedora 

(www.mulherweb.com.br/); mulher na webcam - TubePatrol.net 

(tubepatrol.net/mulher-velha-na-webcam.html); Em busca das mulheres bem-

sucedidas - ISTOÉ DINHEIRO (www.istoedinheiro.com.br/noticias/...mulheres-

bem-sucedidas/302499); Trabalhar em casa pela Internet - Mulheres 

Empreendedoras (www.mulheresempreendedoras.net.br/trabalhar...); Mulher 

bem sucedida com tabuleta digital - Dreamstime (pt.dreamstime.com/.../mulher-

bem-sucedida-co...); Mulheres Bem Sucedidas no Pinterest | Citações De ... 

(https://pt.pinterest.com/explore/mulheres-bem-sucedidas-); Mulheres solteiras 

procuram namoro sério na internet. | be2 (www.be2.com.br/st/mulheres-

solteiras); Portal Internet Banrisul | Auto Mulher 

(https://www.banrisul.com.br/.../bobw02hn_cont...); Mulher de 75 anos de idade 

deixa país sem internet. (mundoconectado.net/.../mulher-de-75-anos-de-...); 

Delegacia de Defesa da Mulher (4) - Secretaria de Estado ... 

(www.ssp.sp.gov.br/fale/.../answers.aspx?t=7); Arianna Huffington, a mulher 

mais influente da internet, fala ... (revistatrip.uol.com.br/.../arianna-huffington-a-

...); Esta mulher de 60 anos é já uma estrela da moda na Internet 

(www.ionline.pt/411815); Guia da Mulher Empreendedora: Como vender na 

internet (nadafragil.com.br/guia-da-mulher-empreended...); Como conciliar o 

papel de esposa, mãe e profissional? - MS ... 

(www.msnoticias.com.br/...mulher/...profissional...); Mulher que postou foto 

“feliz” na internet tem auxílio-doença ... (www.gazetadopovo.com.br/.../mulher-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=97&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtNS8se_JAhUrnnIKHTRTDHA4WhAWCEowBg&url=http%3A%2F%2Fbelezachic.com.br%2Fworkshop-mulher-digital-estrategias-de-marketing-online-para-empreendedoras-com-rejane-medeiros%2F&usg=AFQjCNF9PO3FJ7NHI8TReilgizuGwvqZhA&sig2=4qSbACmw3N9Mw8-Bf_RiaQ
http://www.redemulherempreendedora.com.br/noticias/geral/5-negocios-para-abrir-em-casa
http://www.redemulherempreendedora.com.br/noticias/geral/5-negocios-para-abrir-em-casa
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0ahUKEwj_-I-FtO_JAhULvnIKHekcA_s4ggEQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.finaerica.com%2F2013%2F11%2F6-regras-para-uma-mulher-profissional.html&usg=AFQjCNHtY69Xh69yPcMV1JfSXo-mKirCHg&sig2=2aDoMXLe8PbqoeHcRPIsPQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=136&ved=0ahUKEwj_-I-FtO_JAhULvnIKHekcA_s4ggEQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.finaerica.com%2F2013%2F11%2F6-regras-para-uma-mulher-profissional.html&usg=AFQjCNHtY69Xh69yPcMV1JfSXo-mKirCHg&sig2=2aDoMXLe8PbqoeHcRPIsPQ
http://pt.wikihow.com/ser-uma-Mulher-de-Neg%C3%B3cios-Bem-Sucedida
http://pt.wikihow.com/ser-uma-Mulher-de-Neg%C3%B3cios-Bem-Sucedida
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRgdnzvO_JAhVhz3IKHRdJCNA4FBAWCGgwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.redemulherempreendedora.com.br%2Fservicos%2F&usg=AFQjCNE2_V14ILouw4TgJ3dlhtUVphb5TA&sig2=xUvJoIzqkj4gdxHCsdisKA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwighfO4v-_JAhUq9HIKHS7xDcE4MhAWCEcwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mulherweb.com.br%2F&usg=AFQjCNFfE7quDqqRAblWInrLdskGxPjDBw&sig2=DZkjUB8xu_9jIoFExEj3Dw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwighfO4v-_JAhUq9HIKHS7xDcE4MhAWCEcwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mulherweb.com.br%2F&usg=AFQjCNFfE7quDqqRAblWInrLdskGxPjDBw&sig2=DZkjUB8xu_9jIoFExEj3Dw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=81&ved=0ahUKEwisybOxwO_JAhXB73IKHRRRAw04UBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fpequenograndesite.com.br%2Fportfolio%2Fportal-versao-mulher-na-web%2F&usg=AFQjCNGNk9zefP73_yGATrbsbEuRPDiKCA&sig2=TSgZ4h_Z9qfTd0tekQdY1A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=81&ved=0ahUKEwisybOxwO_JAhXB73IKHRRRAw04UBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fpequenograndesite.com.br%2Fportfolio%2Fportal-versao-mulher-na-web%2F&usg=AFQjCNGNk9zefP73_yGATrbsbEuRPDiKCA&sig2=TSgZ4h_Z9qfTd0tekQdY1A
http://caras.uol.com.br/bebe/maria-candida-e-suzy-rego-lancam-imae-um-programa-na-web
http://redesuper.com.br/semprefeliz/blogueira-cria-espaco-na-web-em-que-da-dicas-sobre-como-ter-uma-vida-de-casada-bem-sucedida/
http://redesuper.com.br/semprefeliz/blogueira-cria-espaco-na-web-em-que-da-dicas-sobre-como-ter-uma-vida-de-casada-bem-sucedida/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifpu-axu_JAhWKkiwKHbN7BzA4FBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.istoedinheiro.com.br%2Fnoticias%2Festilo%2F20151001%2Fbusca-das-mulheres-bem-sucedidas%2F302499&usg=AFQjCNEOLQopuddWoAFH3YSwBwswkuwPBQ&sig2=CvdaMeRacwUSE8jzqgWD4w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMjYmAx-_JAhWFBiwKHYIZAr04HhAWCFcwCQ&url=http%3A%2F%2Fmulherdenegocio.com%2Fsites-internacionais-para-empreendedoras%2F&usg=AFQjCNHF4nJm0mBhHIcFPGqTzgW3Tv4pzA&sig2=0oRogPAT1hktG0FeLKhbAQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMjYmAx-_JAhWFBiwKHYIZAr04HhAWCFcwCQ&url=http%3A%2F%2Fmulherdenegocio.com%2Fsites-internacionais-para-empreendedoras%2F&usg=AFQjCNHF4nJm0mBhHIcFPGqTzgW3Tv4pzA&sig2=0oRogPAT1hktG0FeLKhbAQ
http://www.webservos.com.br/gospel/estudos/estudos_show.asp?id=7252
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ruHex-_JAhWKBiwKHQKuCtI4MhAWCFMwBw&url=http%3A%2F%2Fentretenimento.r7.com%2Fmulher%2Ffotos%2Fseja-uma-mulher-poderosa-conheca-as-dicas-para-ser-bem-sucedida-na-vida-11092014&usg=AFQjCNFRcPL44_TEJyMAfNU6M7bDNUVUhw&sig2=PZzDAEYr_DAFRwIa_st3VA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-ruHex-_JAhWKBiwKHQKuCtI4MhAWCFMwBw&url=http%3A%2F%2Fentretenimento.r7.com%2Fmulher%2Ffotos%2Fseja-uma-mulher-poderosa-conheca-as-dicas-para-ser-bem-sucedida-na-vida-11092014&usg=AFQjCNFRcPL44_TEJyMAfNU6M7bDNUVUhw&sig2=PZzDAEYr_DAFRwIa_st3VA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=123&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3-KCs-_JAhWJ93IKHcqIBv44eBAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.sinsesp.com.br%2Fartigos%2Fsecretariado%2F33-secretarias-mulheres-alem-da-imaginacao&usg=AFQjCNERm-ormVUiZmdXAwqRlOlIDMlf4A&sig2=-sKH1KN7JgSCbLILKhaJ7A
https://www.linkedin.com/company/nvx-mulher-network-comunica%C3%A7%C3%A3o-e-com%C3%A9rcio-na-web-ltda-
https://www.linkedin.com/company/nvx-mulher-network-comunica%C3%A7%C3%A3o-e-com%C3%A9rcio-na-web-ltda-
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwighfO4v-_JAhUq9HIKHS7xDcE4MhAWCEcwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mulherweb.com.br%2F&usg=AFQjCNFfE7quDqqRAblWInrLdskGxPjDBw&sig2=DZkjUB8xu_9jIoFExEj3Dw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=104&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ6KPNwu_JAhUhnXIKHQsZC-U4ZBAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Ftubepatrol.net%2Fmulher-velha-na-webcam.html&usg=AFQjCNEA8ZPk4zBq6YJCqmSTvyoGR-dTHQ&sig2=1gV8ID2gPONj_CjMOIvuWw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifpu-axu_JAhWKkiwKHbN7BzA4FBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.istoedinheiro.com.br%2Fnoticias%2Festilo%2F20151001%2Fbusca-das-mulheres-bem-sucedidas%2F302499&usg=AFQjCNEOLQopuddWoAFH3YSwBwswkuwPBQ&sig2=CvdaMeRacwUSE8jzqgWD4w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifpu-axu_JAhWKkiwKHbN7BzA4FBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.istoedinheiro.com.br%2Fnoticias%2Festilo%2F20151001%2Fbusca-das-mulheres-bem-sucedidas%2F302499&usg=AFQjCNEOLQopuddWoAFH3YSwBwswkuwPBQ&sig2=CvdaMeRacwUSE8jzqgWD4w
http://www.mulheresempreendedoras.net.br/trabalhar-em-casa-pela-internet/
http://www.mulheresempreendedoras.net.br/trabalhar-em-casa-pela-internet/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0pjPxu_JAhVLCywKHRt9DLo4HhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fmulher-bem-sucedida-com-tabuleta-digital.html&usg=AFQjCNE5xF6u7kd1_081Btc44fT8yEVNOw&sig2=GwG9vR4ndT4LAQn_q0WePQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr0pjPxu_JAhVLCywKHRt9DLo4HhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fmulher-bem-sucedida-com-tabuleta-digital.html&usg=AFQjCNE5xF6u7kd1_081Btc44fT8yEVNOw&sig2=GwG9vR4ndT4LAQn_q0WePQ
https://pt.pinterest.com/explore/mulheres-bem-sucedidas-936055063259/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7tPEzu_JAhVi83IKHSFpDVoQFghXMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.be2.com.br%2Fst%2Fmulheres-solteiras&usg=AFQjCNHRjrFEIag00_k4dngdMLtgbyqnrQ&sig2=oHOhKB9MUhcAAQE6zzdrFA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7tPEzu_JAhVi83IKHSFpDVoQFghXMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.be2.com.br%2Fst%2Fmulheres-solteiras&usg=AFQjCNHRjrFEIag00_k4dngdMLtgbyqnrQ&sig2=oHOhKB9MUhcAAQE6zzdrFA
https://www.banrisul.com.br/bob/link/bobw02hn_conteudo_detalhe2.aspx?secao_id=1549
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=52&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAuJm2z-_JAhWLs3IKHT31DSI4MhAWCCIwAQ&url=http%3A%2F%2Fmundoconectado.net%2Fnoticias%2Fmulher-de-75-anos-de-idade-deixa-pais-sem-internet%2F&usg=AFQjCNH1GseqLdjO0IxtmCsZvLT0x4E91g&sig2=Kyvpu-n7L93qyd9fpTD1NA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=52&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAuJm2z-_JAhWLs3IKHT31DSI4MhAWCCIwAQ&url=http%3A%2F%2Fmundoconectado.net%2Fnoticias%2Fmulher-de-75-anos-de-idade-deixa-pais-sem-internet%2F&usg=AFQjCNH1GseqLdjO0IxtmCsZvLT0x4E91g&sig2=Kyvpu-n7L93qyd9fpTD1NA
http://www.ssp.sp.gov.br/fale/institucional/answers.aspx?t=7
http://revistatrip.uol.com.br/tpm/arianna-huffington-a-mulher-mais-influente-da-internet-fala-sobre-como-se-transformou-em-uma-ativista-da-qualidade-de-vida
http://revistatrip.uol.com.br/tpm/arianna-huffington-a-mulher-mais-influente-da-internet-fala-sobre-como-se-transformou-em-uma-ativista-da-qualidade-de-vida
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=74&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4rc74z-_JAhWn8XIKHcdACDI4RhAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.ionline.pt%2F411815&usg=AFQjCNHpCaVDwDAagdkJqDboDK131MM_XQ&sig2=uk3e-F8OQ3d_9rh8IIAvmw
http://nadafragil.com.br/guia-da-mulher-empreendedora-como-vender-na-internet/
http://nadafragil.com.br/guia-da-mulher-empreendedora-como-vender-na-internet/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=98&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtNS8se_JAhUrnnIKHTRTDHA4WhAWCFIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.msnoticias.com.br%2Feditorias%2Fcoisas-de-mulher%2Fcomo-conciliar-o-papel-de-esposa-mae-e-profissional%2F59085%2F&usg=AFQjCNGCUew0urQnabVBzwlOYJZRAmqo_A&sig2=wYx4ieM-uMTK8zYWJSBynQ
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que-post...); A mulher que quebrou a internet - Meio & Mensagem 

(www.meioemensagem.com.br/.../A-mulher-que...); 11 táticas para conhecer 

uma mulher na internet | Atitude.com (https://atitude.com/11-taticas-para-

conhecer-um...); Mulher pelada de pastor caiu na net para amante 

(festinhasbrasil.com/mulher-pelada-de-pastor-cai...); Mulheres consomem mais 

pela internet do que homens ... 

(www.correiodoestado.com.br/.../mulheres...inte...); Conectando Possibilidades - 

O espaço das mulheres na web (https://pt-

br.facebook.com/.../15983065937392...); Safadas na Web - Caiu na net, 

Amadoras, Gostosas ...(www.safadasnaweb.com.br/); mulher gosta de parece na 

webcam - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v...); mulher gostosa na 

webcam (171)- www.putagostosa.net ... 

(www.munimulchen.cl/.../mulher_gostosa_na_w...); Após romance na web, 

mulher se casa e descobre que ... (iguatu.net/.../apos-romance-na-web-mulher-se-

...); Mulher conhece homem na web, casa-se e descobre que ... 

(www.mundopositivo.com.br/.../20394825-mul...); mulher linda safada delicia se 

exibindo na webcam ...(cpatravel.com/watch/tYzIbBlUjHU); mulher muito 

gostosa se exibindo na webcam - Porno Buceta (pornobuceta.com/mulher-muito-

gostosa-se-exi...); Mulher sul-africana tenta vender filho na internet | EXAME 

...(exame.abril.com.br/.../mulher-sul-africana-tenta...); 

4. Опозиція: жінка – чоловік: A violência psicológica contra a mulher na 

internet - IBDI ... (www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=280); A violência 

psicológica contra a mulher na internet - IBDI ... 

(www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=280); Mamilos 41 - Violência contra a 

mulher na internet (www.b9.com.br/.../mamilos-41-violencia-contr...); Ação 

digital discute violência contra a mulher na Internet ... 
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atheniense.jusbrasil.com.br/.../mulher...); Os falsos romances na internet que se 

tornam pesadelos ... (www.atheniense.com.br › Notícias); Violência na internet: 

você já foi vítima? - VilaMulher (www.vilamulher.com.br › ... › Comportamento). 

 

РЛК 

Тематичні групи: 

1. Мотивація користувачів Інтернету: 

– можливість доступу до онлайнових торгових і сервісних послуг: 

Портрет женщины-покупателя в Интернете - Бизнес идеи (www.vseidei.biz 

› Бизнес идеи › Интернет бизнес); Женщина через интернет "подарила" 3000 

гривен незнакомцу (internetua.com/jensxina-cserez-internet--podarila--3000-

griven-neznako); Модная одежда для женщин, купить женскую одежду в 

интернете (musthave.ua/); Для шикарных женщин (smart-woman.ru/); 

Женская одежда в интернет-магазине ModnaKasta 

...(https://modnakasta.ua/f/female/); Модная женская одежда в Интернет-

магазине bonprix.ru! (www.bonprix.ru/kategoriya/zhenskaja-odezhda/); Женская 

одежда купить в интернет-магазине QUELLE 

(www.quelle.ru/Women_fashion/); Одежда для полных женщин в интернет 

магазине ...(modnayaodegda.com); Интернет-шопинг и современная 

женщина (www.shopwhizzu.com/aktualno_seychas/420/); Интернет покупки - 

Женская природа и практики - Форум ...(www.valyaeva.ru › ... › Беседка › 

Женская природа и практики); Чувства важнее разума. Как женщины 

совершают покупки (https://iom.anketolog.ru/2014/05/23/chuvstva-vazhnee-

razuma); Покупка через интернет магазин. Шоппинг для женщин в 

интернете (ladyeve.ru/.../pokupka-cherez-internet-magazin-shopping-dlya-

zhenschi...); В интернете по рекламе чаще «кликают» женщины 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&ved=0ahUKEwjPn47jsO_JAhXC_HIKHRp7Cs84UBAWCGUwCQ&url=http%3A%2F%2Fbebemamae.com%2Famamentar%2Fmulher-e-vitima-ataques-na-internet-por-amamentar-em-publico&usg=AFQjCNHG5Ks01PQiu57t-Ts4qnbDF4ps0A&sig2=-RiU2he1gELNJdZbVhuJ4g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.compromissoeatitude.org.br%2Ftag%2Fviolacao-da-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNE6F34mnBokrrOj3UB4X2zUA3UvZA&sig2=96CY0pSUDJng58QvvSySUA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.compromissoeatitude.org.br%2Ftag%2Fviolacao-da-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNE6F34mnBokrrOj3UB4X2zUA3UvZA&sig2=96CY0pSUDJng58QvvSySUA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCEYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaurbanaup.com.br%2Facao-digital-discute-violencia-contra-a-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGTDhly5uH9-SMiEsnx3x3_nU9upw&sig2=b6vROJsvV24PR0ZcMPhCtA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCEYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaurbanaup.com.br%2Facao-digital-discute-violencia-contra-a-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGTDhly5uH9-SMiEsnx3x3_nU9upw&sig2=b6vROJsvV24PR0ZcMPhCtA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6M7Pue_JAhVKfHIKHbM4CPUQFghWMAc&url=https%3A%2F%2Fcadernobrasileiro.wordpress.com%2F2012%2F06%2F15%2Femocao-e-razao-homens-e-mulheres-sao-diferentes%2F&usg=AFQjCNHgyMdhYc0m_NcCMi-p0k5bwn21Ow&sig2=Sc-P4sjEFKBsUp_Kfv_NKg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy6M7Pue_JAhVKfHIKHbM4CPUQFghWMAc&url=https%3A%2F%2Fcadernobrasileiro.wordpress.com%2F2012%2F06%2F15%2Femocao-e-razao-homens-e-mulheres-sao-diferentes%2F&usg=AFQjCNHgyMdhYc0m_NcCMi-p0k5bwn21Ow&sig2=Sc-P4sjEFKBsUp_Kfv_NKg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUnLTwue_JAhWjh3IKHYIuC4Y4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdados%2Fmanuais%2Fdh%2Fmundo%2Frover%2Fc11.htm&usg=AFQjCNH2m3qvL2c9_xpqEzA4IXCqDgM-GA&sig2=iXxN5BUAWObeZv0ZewM3Gg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUnLTwue_JAhWjh3IKHYIuC4Y4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dhnet.org.br%2Fdados%2Fmanuais%2Fdh%2Fmundo%2Frover%2Fc11.htm&usg=AFQjCNH2m3qvL2c9_xpqEzA4IXCqDgM-GA&sig2=iXxN5BUAWObeZv0ZewM3Gg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio_JmOu-_JAhVHk3IKHaCwC6M4UBAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fbr.depositphotos.com%2F3456665%2Fstock-photo-serious-confrontation-between-men-and.html&usg=AFQjCNH4tSEcnkn_T2b88tWzG04IZrpO2Q&sig2=M0SzZly8Wb2qDz9yz-JPPw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio_JmOu-_JAhVHk3IKHaCwC6M4UBAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fbr.depositphotos.com%2F3456665%2Fstock-photo-serious-confrontation-between-men-and.html&usg=AFQjCNH4tSEcnkn_T2b88tWzG04IZrpO2Q&sig2=M0SzZly8Wb2qDz9yz-JPPw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=116&ved=0ahUKEwiHz_fRu-_JAhVJ7nIKHZ7dDAk4bhAWCEIwBQ&url=http%3A%2F%2Fportal.anpocs.org%2Fportal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D8576%26Itemid%3D429&usg=AFQjCNHezUTpI8Jn1ZLwRecsxju-nHZl-Q&sig2=GU-rx9TNM28OfLz64RXPqg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qbG4ve_JAhXnqnIKHWQyAWE4HhAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.podcastchart.com%2Fpodcasts%2Fmamilos%2Fepisodes%2Fmamilos-41-violencia-contra-a-mulher-na-internet&usg=AFQjCNHolktrU67iWhFTjrnrFcwaE-Qlgw&sig2=B0dTcm_3dtNaJRyLUdLPrw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qbG4ve_JAhXnqnIKHWQyAWE4HhAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.podcastchart.com%2Fpodcasts%2Fmamilos%2Fepisodes%2Fmamilos-41-violencia-contra-a-mulher-na-internet&usg=AFQjCNHolktrU67iWhFTjrnrFcwaE-Qlgw&sig2=B0dTcm_3dtNaJRyLUdLPrw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=93&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9pa7cwO_JAhXk_HIKHcoWASU4WhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fimirante.com%2Fnamira%2Fmundo%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F22%2Fator-detona-ex-mulher-na-web-pedaco-de-porcaria.shtml&usg=AFQjCNGY7p-D4nWWJYMpKiifWXQ1peqXJA&sig2=Z0SIvnjNv68dbNq9164wNg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=93&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9pa7cwO_JAhXk_HIKHcoWASU4WhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fimirante.com%2Fnamira%2Fmundo%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F22%2Fator-detona-ex-mulher-na-web-pedaco-de-porcaria.shtml&usg=AFQjCNGY7p-D4nWWJYMpKiifWXQ1peqXJA&sig2=Z0SIvnjNv68dbNq9164wNg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ5dujyO_JAhUBoSwKHbdiBq0QFghbMAg&url=http%3A%2F%2Fcidadeverde.com%2Fnoticias%2F179247%2Fmulher-melancia-e-vitima-de-falsa-morte-na-web&usg=AFQjCNFonWYcfNjgv4v_FLTzQ0lSKp-ykg&sig2=2_q-lzeLrttbiNpe9J0NfA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ5dujyO_JAhUBoSwKHbdiBq0QFghbMAg&url=http%3A%2F%2Fcidadeverde.com%2Fnoticias%2F179247%2Fmulher-melancia-e-vitima-de-falsa-morte-na-web&usg=AFQjCNFonWYcfNjgv4v_FLTzQ0lSKp-ykg&sig2=2_q-lzeLrttbiNpe9J0NfA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlotnSyO_JAhXEhywKHRg9Cr4QFggxMAU&url=http%3A%2F%2Falexandre-atheniense.jusbrasil.com.br%2Fnoticias%2F2103190%2Fmulheres-sao-maiores-vitimas-de-crimes-contra-a-honra-na-internet&usg=AFQjCNE_02IuKvlWGssRys-NxvqxO7MJow&sig2=R6utrE3SlgRqE35JFRXPJQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlotnSyO_JAhXEhywKHRg9Cr4QFggxMAU&url=http%3A%2F%2Falexandre-atheniense.jusbrasil.com.br%2Fnoticias%2F2103190%2Fmulheres-sao-maiores-vitimas-de-crimes-contra-a-honra-na-internet&usg=AFQjCNE_02IuKvlWGssRys-NxvqxO7MJow&sig2=R6utrE3SlgRqE35JFRXPJQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjlotnSyO_JAhXEhywKHRg9Cr4QFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.atheniense.com.br%2Fnoticias%2Fos-falsos-romances-na-internet-que-se-tornam-pesadelos-financeiros%2F&usg=AFQjCNEsR_NwanvFq8XJ3hgs6f7JWaV68Q&sig2=2BGjrn_jvBfvXkjKMrG1Xg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwjlotnSyO_JAhXEhywKHRg9Cr4QFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.atheniense.com.br%2Fnoticias%2Fos-falsos-romances-na-internet-que-se-tornam-pesadelos-financeiros%2F&usg=AFQjCNEsR_NwanvFq8XJ3hgs6f7JWaV68Q&sig2=2BGjrn_jvBfvXkjKMrG1Xg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5NiJye_JAhUBoSwKHbdiBq04ChAWCDowBA&url=http%3A%2F%2Fwww.vilamulher.com.br%2Fbem-estar%2Fcomportamento%2Fviolencia-na-internet-por-que-as-mulheres-sofrem-tanto-m0115-698581.html&usg=AFQjCNFlZYhojcG0xbm_8vytxuiYD_h6ug&sig2=oeH-UWZs7J-zZtOe8_u6ug
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5NiJye_JAhUBoSwKHbdiBq04ChAWCDowBA&url=http%3A%2F%2Fwww.vilamulher.com.br%2Fbem-estar%2Fcomportamento%2Fviolencia-na-internet-por-que-as-mulheres-sofrem-tanto-m0115-698581.html&usg=AFQjCNFlZYhojcG0xbm_8vytxuiYD_h6ug&sig2=oeH-UWZs7J-zZtOe8_u6ug
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=199&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAIOL4BahUKEwiakayT4erIAhVDv3IKHfmnCeg&url=http%3A%2F%2Fwww.vseidei.biz%2Fportret_zhenschiny-pokupatelya_v_internete.php&usg=AFQjCNGxQ0hTUmJbuL9hJK16O0oKpYKhWw&sig2=k6RgMs9aFohpY1TdeVCnDg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv5LOsr6TJAhXCEiwKHWEZCiwQFghVMAs&url=http%3A%2F%2Fmusthave.ua%2F&usg=AFQjCNEYUJuCGwLugtFa53t-684Ep3jTkw&sig2=ZUhUi2ip8jOGciE4hycFgA&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv5LOsr6TJAhXCEiwKHWEZCiwQFghVMAs&url=http%3A%2F%2Fmusthave.ua%2F&usg=AFQjCNEYUJuCGwLugtFa53t-684Ep3jTkw&sig2=ZUhUi2ip8jOGciE4hycFgA&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCBowAA&url=http%3A%2F%2Fsmart-woman.ru%2F&usg=AFQjCNHGWIrWxCYhYIrwdyy4tv_-15BmnQ&sig2=599aOiwfW8cQrcD_aHujmg&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCCYwAg&url=https%3A%2F%2Fmodnakasta.ua%2Ff%2Ffemale%2F&usg=AFQjCNE5Lzzyt-gpOjCZCoZviubA73ysfg&sig2=dXwe7Bxtq_RM4CzLL0SRbQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCCYwAg&url=https%3A%2F%2Fmodnakasta.ua%2Ff%2Ffemale%2F&usg=AFQjCNE5Lzzyt-gpOjCZCoZviubA73ysfg&sig2=dXwe7Bxtq_RM4CzLL0SRbQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://modnakasta.ua/f/female/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCCwwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.bonprix.ru%2Fkategoriya%2Fzhenskaja-odezhda%2F&usg=AFQjCNHYXrWPFdJndTyvQvyKrUMMPWhlNA&sig2=qjwrpgltrZ_Wp27MyKgYMw&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCCwwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.bonprix.ru%2Fkategoriya%2Fzhenskaja-odezhda%2F&usg=AFQjCNHYXrWPFdJndTyvQvyKrUMMPWhlNA&sig2=qjwrpgltrZ_Wp27MyKgYMw&bvm=bv.108194040,d.bGg
http://www.bonprix.ru/kategoriya/zhenskaja-odezhda/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.quelle.ru%2FWomen_fashion%2F&usg=AFQjCNEewDYJ1Dpbq4dAfXZcKqmSCLYI7g&sig2=sb2t7Jykkj6VXtXhKEQM8Q&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.quelle.ru%2FWomen_fashion%2F&usg=AFQjCNEewDYJ1Dpbq4dAfXZcKqmSCLYI7g&sig2=sb2t7Jykkj6VXtXhKEQM8Q&bvm=bv.108194040,d.bGg
http://www.quelle.ru/Women_fashion/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Fmodnayaodegda.com%2F&usg=AFQjCNGOLFD29n4kSCn4J37DpBtBSwxFlw&sig2=iZe20CLMXuRMG4FswThSaw&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Fmodnayaodegda.com%2F&usg=AFQjCNGOLFD29n4kSCn4J37DpBtBSwxFlw&sig2=iZe20CLMXuRMG4FswThSaw&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCFAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.shopwhizzu.com%2Faktualno_seychas%2F420%2F&usg=AFQjCNHMxfoy6dHnBJ2iKJGB9Tbx4cvmkw&sig2=uxPuEAonjRhpiL7vElZirQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCFAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.shopwhizzu.com%2Faktualno_seychas%2F420%2F&usg=AFQjCNHMxfoy6dHnBJ2iKJGB9Tbx4cvmkw&sig2=uxPuEAonjRhpiL7vElZirQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
http://www.shopwhizzu.com/aktualno_seychas/420/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSg4-CsaTJAhWEFywKHWNEBiw4FBAWCD4wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.valyaeva.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D8478&usg=AFQjCNG0l_tKnITmFWwLTzafmolCGUkGow&sig2=tjE9Bh-ywlK7zazPPEOzUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSg4-CsaTJAhWEFywKHWNEBiw4FBAWCD4wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.valyaeva.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D8478&usg=AFQjCNG0l_tKnITmFWwLTzafmolCGUkGow&sig2=tjE9Bh-ywlK7zazPPEOzUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCAwAQ&url=https%3A%2F%2Fiom.anketolog.ru%2F2014%2F05%2F23%2Fchuvstva-vazhnee-razuma&usg=AFQjCNGvryecnCeS4VDZAClrgcYyzxFPJA&sig2=p-LSzglshOjqNr5DMXNmQg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCAwAQ&url=https%3A%2F%2Fiom.anketolog.ru%2F2014%2F05%2F23%2Fchuvstva-vazhnee-razuma&usg=AFQjCNGvryecnCeS4VDZAClrgcYyzxFPJA&sig2=p-LSzglshOjqNr5DMXNmQg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCYwAg&url=http%3A%2F%2Fladyeve.ru%2Fvsyakoe%2Fpokupka-cherez-internet-magazin-shopping-dlya-zhenschin-v-internete-i-v-realnom-magazine.html&usg=AFQjCNFHN36Pwe1-DrYSbl12hGFAhgZXbg&sig2=LkZRqg73KZB7iHBBFv-hPg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCYwAg&url=http%3A%2F%2Fladyeve.ru%2Fvsyakoe%2Fpokupka-cherez-internet-magazin-shopping-dlya-zhenschin-v-internete-i-v-realnom-magazine.html&usg=AFQjCNFHN36Pwe1-DrYSbl12hGFAhgZXbg&sig2=LkZRqg73KZB7iHBBFv-hPg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCDEwBA&url=http%3A%2F%2Fbaikalfinans.com%2Fbiznes%2Fv-internete-po-reklame-chasche-klikayut-zhenschinyi-no-pokupki-chasche-sovershayut-muzhchinyi-ekspert-11092015-14553953.html&usg=AFQjCNG5PQErrdlTMrwejCdIOV5IsYfGIQ&sig2=LSGX6h2CHP0QwHLbabQxHw
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(baikalfinans.com/.../v-internete-po-reklame-chasche-klikayut-zhenschiny..); 

Покупки в интернет-магазине | Современная Женщина 

(manefa.com/internet/magazin-v-pautine.html); Бижутерия и украшения для 

женщин в интернет магазине (www.frenza.ru › Интернет-магазин); 

Привлекательная женщина делает покупки через интернет  

(ru.depositphotos.com › Фотографии › Красота и Мода |); Интернет-магазин 

модной одежды для девушек befree (www.befree.ru/girls/); Наши интернет-

покупки. Гид по магазинам Женский форум «ХОЧУ» 

(forum.hochu.ua/viewtopic.php?f=95&t=12288&p=1401621); Интернет 

магазин модной стильной женской одежды ...(www.lucia-shop.ru/); Покупки 

в интернете | Женские советы (zhenskie-sovetu.ru/pokupki-v-internete-za-i-

protiv/); Онлайн покупки для женщин - Заработок в интернете 

(www.mywork-home.com/view_post.php?id=39); Покупка нижнего белья для 

женщин | Интернет магазин ...(newlife-baby.com › Для мамы › Белье, 

колготки, бандажи); Счастливые покупки женщина на Интернет с помощью 

кредитной карты (ru.123rf.com/photo_12174566_Счастливые-покупки-

женщина-на-Инте...); Женщины делают покупки в Интернете спонтанно 

...(primamedia.ru/.../zhenschini-delayut-pokupki-v-internete-spontanno---e..); 

Мужчины совершают покупки в интернете реже женщин ...(www.techgid.ru 

› Лента новостей › Аналитика); Женская одежда больших размеров в 

интернет ...(www.americaonline.ru/shopping-online-in-usa-women-wear-plus-

sizes-d.); Witerra - интернет территория для женщин | Sale.Ykt.Ru 

...(sale.ykt.ru/purchase/120); Купить недорого женские платья в интернет-

магазине ...(groupprice.ru/categories/platiya-jens); Выгоды от покупки женской 

одежды в интернет-магазинах (www.islamnews.ru/release-432812.html); 

Девушка, которая обожает делать покупки в Интернете, поделилась 

опытом 

(social.vb.kg/.../226507_devyshka_kotoraia_obojaet_delat_pokypki_v_i.); 

Красотка — женский интернет-журнал (www.krasotka.biz/); Женщина 

делая покупки интернета Стоковые ... - Images (ru.dreamstime.com/rf-

image37771149); Интернет-магазин женской одежды больших размеров в 

...(https://naturaxl.ru/); Совершаем покупки через интернет. | Современная 

женщина (thewomenlife.com/sovershaem-pokupki-cherez-internet.html).  

2. Спілкування:  Мужчина и женщина: новые способы знакомства в 

Сети (kp.ua › Общество › Мужчина и женщина); Женщина в интернете. 

Клуб по интересам, или бегство от одиночества 

(www.inmoment.ru/beauty/plastic-surgery/woman-in-internet.html); Поле 

надежды (Afield) - женское интернет-издание. Мир женщины 

(afield.org.ua/); Мужчина и женщина: лидерство в любви и браке 

(www.lyubi.ru/psy14.php); Женщина после 40 ищет серьезные отношения с 

мужчиной (portal-dating.ru/inf_zhenshchina-posle-40-ishchet-seryeznyye-

otnosheni...); Мужчины и женщины – Интернет-газета Единый мир 

(kabmir.com/muzhchina_i_zhenshhina/index.1.html); Международный 

Интернет-Клуб "МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА" (www.mwclub.net/start.htm); 5 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCEkwCA&url=http%3A%2F%2Fmanefa.com%2Finternet%2Fmagazin-v-pautine.html&usg=AFQjCNGbf_Ku_-9FifUrDGDMdcNdbG0Lzw&sig2=vBnipANSCwMWDoMzeoH5mw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCCcwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.frenza.ru%2Fstore-bizhuterija%2F&usg=AFQjCNEf2OBv1N5TZ_B654STZc_64CXBug&sig2=_SdYX1t7Tgx75F08APh4vQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCCcwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.frenza.ru%2Fstore-bizhuterija%2F&usg=AFQjCNEf2OBv1N5TZ_B654STZc_64CXBug&sig2=_SdYX1t7Tgx75F08APh4vQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2Fru.depositphotos.com%2F12286857%2Fstock-photo-attractive-woman-makes-purchases-through.html&usg=AFQjCNFJRqlYwp-6mj1oX2lnStXtbX7uww&sig2=xF419zZ1NzqK8Wv6pe9j8A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCD8wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.befree.ru%2Fgirls%2F&usg=AFQjCNE2q7up0iCmdyBSZ4TAJSp3TghU-A&sig2=KWmokkNRTYgoFL5_SQfM4Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCD8wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.befree.ru%2Fgirls%2F&usg=AFQjCNE2q7up0iCmdyBSZ4TAJSp3TghU-A&sig2=KWmokkNRTYgoFL5_SQfM4Q
http://www.befree.ru/girls/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiLSYtaTJAhWE2ywKHc0WBx44RhAWCEAwBg&url=http%3A%2F%2Fforum.hochu.ua%2Fviewtopic.php%3Ff%3D95%26t%3D12288%26p%3D1401621&usg=AFQjCNE7rKfP5ulq2cqegp1oEOqUwn9EFA&sig2=oBYjmFYGQ_o33OE2ntl6iQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgiLSYtaTJAhWE2ywKHc0WBx44RhAWCEAwBg&url=http%3A%2F%2Fforum.hochu.ua%2Fviewtopic.php%3Ff%3D95%26t%3D12288%26p%3D1401621&usg=AFQjCNE7rKfP5ulq2cqegp1oEOqUwn9EFA&sig2=oBYjmFYGQ_o33OE2ntl6iQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=87&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq3ZvetaTJAhVLkSwKHfTgBjQ4UBAWCD4wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.lucia-shop.ru%2F&usg=AFQjCNEGLWy-NqKEbffUaZsd82DtVF-e3Q&sig2=uOdEKSUAatphJeHJoywK4Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=87&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq3ZvetaTJAhVLkSwKHfTgBjQ4UBAWCD4wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.lucia-shop.ru%2F&usg=AFQjCNEGLWy-NqKEbffUaZsd82DtVF-e3Q&sig2=uOdEKSUAatphJeHJoywK4Q
http://www.lucia-shop.ru/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=111&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1Zb-tqTJAhULlCwKHS-UBig4bhAWCBowAA&url=http%3A%2F%2Fzhenskie-sovetu.ru%2Fpokupki-v-internete-za-i-protiv%2F&usg=AFQjCNFbdhWVvcjVohRWnRD5XXIoy_cwHg&sig2=gsvdzr65M8UmrLj9De8-yQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=111&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1Zb-tqTJAhULlCwKHS-UBig4bhAWCBowAA&url=http%3A%2F%2Fzhenskie-sovetu.ru%2Fpokupki-v-internete-za-i-protiv%2F&usg=AFQjCNFbdhWVvcjVohRWnRD5XXIoy_cwHg&sig2=gsvdzr65M8UmrLj9De8-yQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=122&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCCAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.mywork-home.com%2Fview_post.php%3Fid%3D39&usg=AFQjCNHn3ShkJzPy5l85HH8MSKJ-XyA-AQ&sig2=Q7zha0OlUB2j-KO1olexKQ
http://newlife-baby.com/catalogue/for_mom/belye_kolgotki/Nizhnee_belye
http://newlife-baby.com/catalogue/for_mom/belye_kolgotki/Nizhnee_belye
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=125&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCDAwBA&url=http%3A%2F%2Fru.123rf.com%2Fphoto_12174566_%25D0%25A1%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D1%258C%25D1%258E-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25C3%2590.html&usg=AFQjCNFSmOhnnmtFcnaI82xpJFW3ZYVwQQ&sig2=I2_lulVaSBBkNldm1A6SwA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=125&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCDAwBA&url=http%3A%2F%2Fru.123rf.com%2Fphoto_12174566_%25D0%25A1%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D1%258C%25D1%258E-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25C3%2590.html&usg=AFQjCNFSmOhnnmtFcnaI82xpJFW3ZYVwQQ&sig2=I2_lulVaSBBkNldm1A6SwA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=127&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCDgwBg&url=http%3A%2F%2Fprimamedia.ru%2Fnews%2Fvladivostok%2F09.09.2014%2F385053%2Fzhenschini-delayut-pokupki-v-internete-spontanno---ekspert-dalinfokoma-2014.html&usg=AFQjCNGabk6IKb-0hC63CtgBDC5MHF-pOA&sig2=8o3KrRVLUZQlZ9PVsQgtpA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=127&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCDgwBg&url=http%3A%2F%2Fprimamedia.ru%2Fnews%2Fvladivostok%2F09.09.2014%2F385053%2Fzhenschini-delayut-pokupki-v-internete-spontanno---ekspert-dalinfokoma-2014.html&usg=AFQjCNGabk6IKb-0hC63CtgBDC5MHF-pOA&sig2=8o3KrRVLUZQlZ9PVsQgtpA
http://www.techgid.ru/it/5727/molotok
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=163&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_uHMuaTJAhWHFCwKHaOmDDE4oAEQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.americaonline.ru%2Fshopping-online-in-usa-women-wear-plus-sizes-dresses.htm&usg=AFQjCNF1-_ETMZ2WxPuBHMO2tPwF1v05Ww&sig2=GZfWnc_aVxBgvgqtPAX9XA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=163&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_uHMuaTJAhWHFCwKHaOmDDE4oAEQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.americaonline.ru%2Fshopping-online-in-usa-women-wear-plus-sizes-dresses.htm&usg=AFQjCNF1-_ETMZ2WxPuBHMO2tPwF1v05Ww&sig2=GZfWnc_aVxBgvgqtPAX9XA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=164&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_uHMuaTJAhWHFCwKHaOmDDE4oAEQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fsale.ykt.ru%2Fpurchase%2F120&usg=AFQjCNH5xPimiRByQMd2cxMA8TmasXkobg&sig2=9TVnxXS1hTzSZK-bL50xKg
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=184&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjlPOAu6TJAhVJkSwKHdagATA4tAEQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fsocial.vb.kg%2Fdoc%2F226507_devyshka_kotoraia_obojaet_delat_pokypki_v_internete_podelilas_opytom.html&usg=AFQjCNFKS6Lcm7bbT89T_g79zuS6vHd6iw&sig2=PJnrXOlnc7kEs2vruPozJw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=192&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9eKZu6TJAhUEjiwKHZAQDCg4vgEQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.krasotka.biz%2F&usg=AFQjCNGyI8iEcwZxs3yH38TtHcaP7AVhOw&sig2=Gk_H7l0ckcQHRNfiHdlKoQ
http://www.krasotka.biz/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=197&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9eKZu6TJAhUEjiwKHZAQDCg4vgEQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fru.dreamstime.com%2Frf-image37771149&usg=AFQjCNF7Gr-zpO_Uc8zDuN_LHK9W6YNP5w&sig2=5YnAdKFlgpdpTgwwY3zpDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=197&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9eKZu6TJAhUEjiwKHZAQDCg4vgEQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fru.dreamstime.com%2Frf-image37771149&usg=AFQjCNF7Gr-zpO_Uc8zDuN_LHK9W6YNP5w&sig2=5YnAdKFlgpdpTgwwY3zpDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=207&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9uzHu6TJAhXGiywKHdhIBBw4yAEQFgg-MAY&url=https%3A%2F%2Fnaturaxl.ru%2F&usg=AFQjCNHUKT4sGCfQO-oiEJ-V96aaccWeFQ&sig2=QcAWcX5ZaCPfq6T3joW02w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=207&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9uzHu6TJAhXGiywKHdhIBBw4yAEQFgg-MAY&url=https%3A%2F%2Fnaturaxl.ru%2F&usg=AFQjCNHUKT4sGCfQO-oiEJ-V96aaccWeFQ&sig2=QcAWcX5ZaCPfq6T3joW02w
https://naturaxl.ru/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAFODJqFQoTCOO4ouTM6sgCFQaocgod5McCMg&url=http%3A%2F%2Fkp.ua%2Flife%2F506437-muzhchyna-yzhenschyna-novye-sposoby-znakomstva-vynternete&usg=AFQjCNE8ixkDmPELY9Q5uHFXUSUq8UcQIA&sig2=0tnAiAHnGVS8oqFWMAx5Nw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAFODJqFQoTCOO4ouTM6sgCFQaocgod5McCMg&url=http%3A%2F%2Fkp.ua%2Flife%2F506437-muzhchyna-yzhenschyna-novye-sposoby-znakomstva-vynternete&usg=AFQjCNE8ixkDmPELY9Q5uHFXUSUq8UcQIA&sig2=0tnAiAHnGVS8oqFWMAx5Nw
http://www.inmoment.ru/beauty/plastic-surgery/woman-in-internet.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOApqFQoTCN-Cv8Sy6MgCFWaXcgodlMsMsw&url=http%3A%2F%2Fafield.org.ua%2F&usg=AFQjCNESBq9EOb4O7Hxq1QdsQQAQl6IeNA&sig2=ykRPbjRfCGtqrmsmvKP3wQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOApqFQoTCN-Cv8Sy6MgCFWaXcgodlMsMsw&url=http%3A%2F%2Fafield.org.ua%2F&usg=AFQjCNESBq9EOb4O7Hxq1QdsQQAQl6IeNA&sig2=ykRPbjRfCGtqrmsmvKP3wQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=100&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAJOFpqFQoTCJqmw67m6cgCFeSOcgod708CJQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lyubi.ru%2Fpsy14.php&usg=AFQjCNEuFqyzCFTaEHboGDE1sVU5eyRWQA&sig2=FA6vAnMlwkzTG5nCn-MIXQ
http://www.lyubi.ru/psy14.php
http://portal-dating.ru/inf_zhenshchina-posle-40-ishchet-seryeznyye-otnosheniya-muzhchinoy.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=73&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjACOEZqFQoTCJTTvpXl6cgCFSKOcgodxJcNNw&url=http%3A%2F%2Fkabmir.com%2Fmuzhchina_i_zhenshhina%2Findex.1.html&usg=AFQjCNEquVl-zYJTdiUOYPsrQaHElEx8Qg&sig2=5RInDVRT4QNQXWMeWCeCpQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAEOKABahUKEwiMyvOH7unIAhWl_HIKHT9CAVk&url=http%3A%2F%2Fwww.mwclub.net%2Fstart.htm&usg=AFQjCNHHLGOOwjPPpWHSN2YUB-UHtIJAkA&sig2=UOAnfAVV5L4NREbsT4htEg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAEOKABahUKEwiMyvOH7unIAhWl_HIKHT9CAVk&url=http%3A%2F%2Fwww.mwclub.net%2Fstart.htm&usg=AFQjCNHHLGOOwjPPpWHSN2YUB-UHtIJAkA&sig2=UOAnfAVV5L4NREbsT4htEg
http://www.mwclub.net/start.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrKiUt87JAhWB33IKHTeiDSAQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fabout-men.ru%2Fznakomstvo-2%2F5-vazhnyih-pravil-internet-znakomstv%2F&usg=AFQjCNEMBbqRe4kqav8c70kS7l_ludAEMg&sig2=cOp8Hb7rteTlvj-Y-9FqHw
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важных правил интернет-знакомств | Как найти достойного мужчину 

(about-men.ru › Знакомство); Знакомства в сети или как женщины лишают 

себя надежды (about-men.ru › Знакомство); Интернет-клуб "Хочу Замуж" - 

Facebook (https://ru-ru.facebook.com/enevesta.ru/); Международный 

Интернет-Клуб "Мужчина и Женщина" (zagovor.jofo.ru/527471.html); 

Женщина и интернет : JustLady.ru - территория женских секретов 

(www.justlady.ru › Отношения › Разное); Женщина интернет мужчина - 

Amigos.lv (amigos.lv/ru/blogs?id=40259); Интернет-клуб "Мужчина и 

Женщина" (mw-club.livejournal.com/); Интернет-портал "Счастливая 

Женщина" – Как создать гармоничные отношения с мужчиной (about-

woman.com/); ВЕДОМОСТИ – Женщины раскидывают сеть 

(www.vedomosti.ru/newspaper/articles/.../zhenschiny-raskidyvayut-set); 

Женщина и Интернет, Пойм@й его в сети! Правила успешных интернет-

знакомств (https://books.google.com.ua/books?isbn=5457501469); 

Очаровательница: интернет-клуб современных женщин 

(https://www.facebook.com/4ari.club/?fref=n); Женщина и интернет. Для чего 

он им? / Статьи на тему флирта 

(www.constcourt.tj/digest/2013/.../zhenshhina-i-internet-dlya-chego-on-i...); Я – 

Женщина – познавательный интернет-сайт  (zhenschine.ru/); Женщины 

чаще посещают социальные сети, а мужчины ... (medmir.by › Новости › 

Общество); Зрелые женщины больше ищут в Сети пользы, чем молодые 

(mediarevolution.ru/audience/demography/1768.html); 86-летняя женщина 

покорила интернет-сообщество (napensii.ua/.../246-86-letnyaya-zhenschina-

pokorila-internet-soobschest...); Польза от социальных сетей для женщин – 

меньше ... (www.womaniq.com/polza-ot-socialnyx-setej-dlia-zhenshin/); 

Интернет- клуб "Счастливые женщины" | ВКонтакте 

(vk.com/happywomanclub2013); Интернет-клуб "Женщина Богатство" 

(ladybogatstvo.ru/blog/); Женщина с "изюминкой" - Еврейский Интернет-клуб 

(www.ijc.ru/man69.html); Женский интернет-клуб EVAclub.info-мы видим 

мир ... (www.0462.ua › Справочник › Интернет-магазины › Одежда, обувь); 

Женский клуб – клуб для женщин, которые хотят быть современными 

(www.wclub.ru/); Slimwomen -интернет-клуб для женщин (slimwomen.ru/); 

Интернет - клуб для женщин (ledy-club.ru/); Женский интернет-клуб 

Диагноз: любовь - Киев ...(smartafisha.ru › Киев › женские практики); Я-

Женщина - познавательный интернет-сайт для ... (zhenschine.ru/); 

Вступить в клуб - Секреты счастливых женщин (lady-best.com/women/); 

«Домашний очаг» — интернет-сообщество для женщин 

(yandexcatalog.ru/.../domashnij-ochag-internet-soobshhestvo-dlya-zhens..); 

Смелые женщины в Сети - RevolverLab.com (revolverlab.com/smelyie-

jenschinyi-v-seti/); Социальные сети заставляют женщин думать о себе, как 

вещи (www.kontinent.org/socialnye-seti-zastavlyayut-zhenshhin-dumat-o-sebe-

...); Социальные сети – за или против ( www.valyaeva.ru/socialnye-seti-za-ili-

protiv-moj-eksperiment/); В сети нет некрасивых женщин 

(www.aif.ru/culture/person/43006); Социальные сети заставляют женщин 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlrKiUt87JAhWB33IKHTeiDSAQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fabout-men.ru%2Fznakomstvo-2%2F5-vazhnyih-pravil-internet-znakomstv%2F&usg=AFQjCNEMBbqRe4kqav8c70kS7l_ludAEMg&sig2=cOp8Hb7rteTlvj-Y-9FqHw
http://about-men.ru/leolife/znakomstva-v-seti-ili-kak-zhenshhinyi-lishayut-sebya-lichnogo-schastya-2/
http://about-men.ru/leolife/znakomstva-v-seti-ili-kak-zhenshhinyi-lishayut-sebya-lichnogo-schastya-2/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvpDezqTJAhWmjnIKHQtJDbQQFghEMAo&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fenevesta.ru%2F&usg=AFQjCNFeOmLrvvtYBn_UtC6M_zPbdQ00Cw&sig2=mvyiJbi6HEwBp3G_D4U_BQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvpDezqTJAhWmjnIKHQtJDbQQFghEMAo&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fenevesta.ru%2F&usg=AFQjCNFeOmLrvvtYBn_UtC6M_zPbdQ00Cw&sig2=mvyiJbi6HEwBp3G_D4U_BQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1oCD0KTJAhUqjXIKHThMDtc4FBAWCDswBg&url=http%3A%2F%2Fzagovor.jofo.ru%2F527471.html&usg=AFQjCNE5Y1rDyp0Iujp7EEeYZcjCORZneQ&sig2=slrEYRfkKRCGF8HyqQDJxA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1oCD0KTJAhUqjXIKHThMDtc4FBAWCDswBg&url=http%3A%2F%2Fzagovor.jofo.ru%2F527471.html&usg=AFQjCNE5Y1rDyp0Iujp7EEeYZcjCORZneQ&sig2=slrEYRfkKRCGF8HyqQDJxA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=330&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAJOMACahUKEwjn6czgg-rIAhUok3IKHT9rCQA&url=http%3A%2F%2Fwww.justlady.ru%2Farticles-132464-zhenshchina-i-internet&usg=AFQjCNFbEnwS6YKUTWzIxeDhAXDC0RdwBg&sig2=AUp3kUGf72iZ26lTWY9P2w
http://amigos.lv/ru/blogs?id=402594
http://amigos.lv/ru/blogs?id=402594
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoYetz6TJAhUDvnIKHVGlCu44ChAWCEwwCQ&url=http%3A%2F%2Fmw-club.livejournal.com%2F&usg=AFQjCNHnInmRw_bR4382x8gjWoV1qeLg-w&sig2=yOhBWh_Axu4oZFjF9EUHuA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoYetz6TJAhUDvnIKHVGlCu44ChAWCEwwCQ&url=http%3A%2F%2Fmw-club.livejournal.com%2F&usg=AFQjCNHnInmRw_bR4382x8gjWoV1qeLg-w&sig2=yOhBWh_Axu4oZFjF9EUHuA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
http://about-woman.com/
http://about-woman.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=194&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjADOL4BahUKEwiakayT4erIAhVDv3IKHfmnCeg&url=http%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Fnewspaper%2Farticles%2F2014%2F02%2F05%2Fzhenschiny-raskidyvayut-set&usg=AFQjCNHC24XxWLLgnQe4csGg1F0leZkyNQ&sig2=oJNco8pcIyoer58086UHGg
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/.../zhenschiny-raskidyvayut-set
http://www.newwoman.ru/wm110299.html
http://www.newwoman.ru/wm110299.html
https://books.google.com.ua/books?id=LgpCAgAAQBAJ&pg=PT164&lpg=PT164&dq=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&source=bl&ots=VpV8avliIX&sig=b5dqRMRw5UBSGOPM-cDh07BRB5w&hl=ru&sa=X&ved=0CC4Q6AEwBDi2AmoVChMI2P7pwYPqyAIVxJNyCh19Mw2T
https://books.google.com.ua/books?isbn=5457501469
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvpDezqTJAhWmjnIKHQtJDbQQFghJMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F4ari.club%2F%3Ffref%3Dnf&usg=AFQjCNFytOBXVpmGw5RXNY42pkswIY2aCA&sig2=zJfYLLDrnKPC1bV8rF_4eQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=328&ved=0CD0QFjAHOMACahUKEwjn6czgg-rIAhUok3IKHT9rCQA&url=http%3A%2F%2Fwww.constcourt.tj%2Fdigest%2F2013%2F06%2Fzhenshhina-i-internet-dlya-chego-on-im%2F&usg=AFQjCNFPYQhef5Zf5I8k1r1y0LrboSdzLw&sig2=0YHkiyZu5B-LVdnOmgASTg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=328&ved=0CD0QFjAHOMACahUKEwjn6czgg-rIAhUok3IKHT9rCQA&url=http%3A%2F%2Fwww.constcourt.tj%2Fdigest%2F2013%2F06%2Fzhenshhina-i-internet-dlya-chego-on-im%2F&usg=AFQjCNFPYQhef5Zf5I8k1r1y0LrboSdzLw&sig2=0YHkiyZu5B-LVdnOmgASTg
http://www.constcourt.tj/digest/2013/.../zhenshhina-i-internet-dlya-chego-on-i
http://zhenschine.ru/
http://zhenschine.ru/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=215&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAEONIBahUKEwi2p-_f4erIAhVIlnIKHSk1CJI&url=http%3A%2F%2Fmedmir.by%2Fnews%2F2-obshchestvo%2F1112-zhenshchine_chashche_poseshchayut_sotsialnee_seti_a_muzhchine_%25E2%2580%2593_delayut_selfi&usg=AFQjCNEYb98bL-kkDV4RwR5682JLEC9VfA&sig2=dh_vxBIYWb4RFX8DYHtq1g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=215&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAEONIBahUKEwi2p-_f4erIAhVIlnIKHSk1CJI&url=http%3A%2F%2Fmedmir.by%2Fnews%2F2-obshchestvo%2F1112-zhenshchine_chashche_poseshchayut_sotsialnee_seti_a_muzhchine_%25E2%2580%2593_delayut_selfi&usg=AFQjCNEYb98bL-kkDV4RwR5682JLEC9VfA&sig2=dh_vxBIYWb4RFX8DYHtq1g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=225&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAEONwBahUKEwj54paj4urIAhXmfHIKHaLqBuk&url=http%3A%2F%2Fmediarevolution.ru%2Faudience%2Fdemography%2F1768.html&usg=AFQjCNECdUtaQqD25dfON0aIsxlyLqwa1Q&sig2=NnoHVfX5IJ8FEOW2Vpg91g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAEODJqFQoTCM2Wou_g6cgCFQIRLAodMmMOYQ&url=http%3A%2F%2Fnapensii.ua%2Fnews%2F246-86-letnyaya-zhenschina-pokorila-internet-soobschestvo-svoimi-foto&usg=AFQjCNGi-sglEFjEdQXo6gkxqwDPuMlLGg&sig2=ETeR4gePEFCZN1VFNkLYtA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAEODJqFQoTCM2Wou_g6cgCFQIRLAodMmMOYQ&url=http%3A%2F%2Fnapensii.ua%2Fnews%2F246-86-letnyaya-zhenschina-pokorila-internet-soobschestvo-svoimi-foto&usg=AFQjCNGi-sglEFjEdQXo6gkxqwDPuMlLGg&sig2=ETeR4gePEFCZN1VFNkLYtA
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страдать (zaxvatu.net/internet/sotcialnye-seti-zastavliaiut-zhenshchin-

stradat.html); Что вы знаете о компьюторных женщинах 

(anekdotov.net/.../reezhenschinaemailizdesjatieefrazkazhdajavosmajapolnaja...); 

Идеальная женщина: светится, паяет и раздаёт Интернет  

(www.popmech.ru/.../198931-yubka-s-podsvetkoy-2-zhenshchina-svetitsya-.); 

Интернет-зависимость у женщин. Причины зависимости ... 

(tvoymalysh.com.ua › Территория мамы › Психология и право); Женщина в 

Сети Главная (wwoman.net/); Социальные сети влияют на то, как женщины 

воспринимают роды (www.meddaily.ru/article/28jul2015/tolpairoo); 

Социальные сети вредят психике одиноких женщин ... (health.passion.ru › 

Здоровье › Новости здоровья › Душевное здоровье); Женщины в паутине 

Интернет (www.owl.ru/win/info/we_my/2000_sp/08.htm); Женский вопрос? - 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ ...(psychology.nsu.ru/statpahalian.html); 

Женское одиночество - Психологическое интернет 

...(psychology.nsu.ru/statsamoukina.htm); Женщина и красота - Главная - 

LookMy.info (books.lookmy.info/index.php?id=4446&show=4nalbum&do..); 

Интернет-журнал «Все для женщин» - мода и красота ... 

(byfet.ru/node/577); Красота женщины - Интернет-газета Единый мир 

(kabmir.com/muzhchina_i_zhenshhina/krasota_zhenshhiny.html); ЖЕНЩИНА И 

ВЛАСТЬ / Политика / Интернет-Ополчение (ipolk.ru/blog/Politik/16838.html); 

Интернет-журнал "Власть и женщина" | MedTelecom.ru (medtelecom.ru/smi-

o-nas/); Одиночество в сети: чем занимаються украинские женщины-

политики в соцсетях 

(www/aif.ua/…/odinochestvo_v_seti_chem_zanimayutsya_ukrainskie_ zhe…); 

Почему я не люблю соц.сети – Блог Наталии Ефимовой (efimova.pro › Бизнес 

› Женские полезности › Интернет); Религия - Интернет-портал "Счастливая 

Женщина" (about-woman.com › Каталог сайтов). 

3. Професійна самореалізація: Названа самая влиятельная женщина в 

интернет-мире  (obozrevatel.com/society/9-samyih-

vliyatelnyih...internete/photo-1.htm); Ломая стереотипы: 8 успешных женщин 

у руля IT  (digit.ru/business/20140307/413080410.html); В главных ролях – 

женщина / Интернет-газета «Мирт» (gazeta.mirt.ru/stat-i/vzglyad/post-

1719/); 20 женщин, которые добились успеха в мире компьютерных 

технологий ... (womo.com.ua/20-zhenshhin-kotoryie-dobilis-uspeha-v-mire-

tehnologiy/); 7 женщин, без которых компьютеры и технологии были были 

бы совсем другими (ain.ua/2014/10/17/545612); 50 самых успешных женщин в 

Сети • NESPI (nespi.kz/blog/2015/02/05/50-samyh-uspeshnyh-zhenshin-v-seti/); 

Роль женщин в ИТ-отрасли и в науке – Крона (krona.org.ua/rol-jenshin-v-it-

otrasli-i-v-nauke.html); Бизнес идеи для женщин в Интернете. Виртуальный 

помощник (rabotai.in/rabota2/index4.php); (www.wday.ru/stil.../wday-ru-

provodit-opros-sovremennaya-zhenshhina-...); 86-летняя женщина покорила 

интернет-сообщество (napensii.ua/.../246-86-letnyaya-zhenschina-pokorila-

internet-soobschest...); Как женщина может заработать в интернете?  

(izmenamnet.ru/kak-zhenshhina-mozhet-zarabotat-v-internete/); Женщина и 
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интернет | Все творим (vsetvorim.ru/kontakty/polezny-e-stat-i); У 75-летней 

женщины из Швеции самый быстрый интернет 

(www.factroom.ru/facts/37874); Женщина и интернет. Тревеливинг – растим 

деньги (prirostdeneg.ru/zhenshhina-i-internet-treveliving/); Мужчина и 

женщина в Интернете: гендерные реалии и ... (www.hr-

portal.ru/.../muzhchina-i-zhenshchina-v-internete-gendernye-re...); Женщина и 

карьера | Интернет журнал LIFE3000 (www.life3000.ru/articles/zhenshchina-

i-karera.html); Женщина и интернет в наши дни » Богиня – этот мир для ... 

(boginija.ru/jensina/322-zhenschina-i-internet-v-nashi-dni.html); Woman 

ONLINE! конференция! (www.woman-biz.org.ua/); Как заработать деньги в 

интернете женщине (девушке)  (profitgid.ru/kak-zarabotat-dengi-v-internete-

devushke-zhenshhine-dekre...); Матроны.RU | консервативный женский 

журнал (www.matrony.ru/); Женщина и её интернет | Гармония Жизни 

(www.garmoniazhizni.com/2014/10/04/zhenshhina-i-ee-internet/); Женщина и 

Интернет-бизнес. Преимущества работы в ... (to-

interbiz.ru/...internet.../zhenshhina-i-internet-biznes-preimushhestva-r..); Работа 

женщины в сети Интернет. Плюсы, минусы и верное восприятие 

(www.namewoman.ru/.../rabota-zhenschiniv-seti-internet-pliusi-minusi-i-...); Как 

женщины строят сети! - Статьи об МЛМ - сетевом .. (www.business-

lady.com/stat_mlm_11.php); Женщина и компьютер (www.naritsyn.ru/pl2.htm); 

Женщина и компьютер – Женский сайт Lady UA 

(ladyua.com/article/read/Zhencshina-kompjuter.html); Бизнес идеи для женщин 

(www.vseidei.biz › Бизнес идеи › Интернет бизнес); ВЕДОМОСТИ – 

Женщины раскидывают сеть 

(www.vedomosti.ru/newspaper/articles/.../zhenschiny-raskidyvayut-set). 

4. Опозиція: жінка – чоловік: Типичные лузеры. Ученые объяснили 

желание мужчин ... (nv.ua › Lifestyle › Жизнь); Ученые подтвердили, что 

оскорблять женщин в Сети (hochu.ua › Все статьи › Семья и отношения › 

Мы и мужчины); Новый флешмоб в сети: мужчины высмеивают женщин – 

24 (24tv.ua/ru/kurezy/novyj_fleshmob_v_seti_muzhchiny.../n615803); “Козлы” 

против “куриц” (www.ntv.ru/novosti/1166337/); Мужчина и женщина в 

Интернете: гендерные реалии и бизнес (www.hr-portal.ru/.../muzhchina-i-

zhenshchina-v-internete-gendernye-re...); Женщин в интернете оскорбляют 

неудачники ... (netesov.livejournal.com/479737.html); Женщины, пишущие в 

Сети о технологиях, обречены скрывать свой пол, чтобы избежать 

преследований 

(gazetenka.com/.../zhenshchiny_pishushchie_v_seti_o_tekhnologiyakh_o...).  
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жінці - каталог з фото: купити в інтернет 

...www.zolotoyvek.ua/ua/podarki/zhenschine/sergi.html; Інтернет-магазин для 

жінок - Бізнес план chytanka.org/2016/08/13/інтернет-магазин-для-жінок/; 

Інтернет-магазин Світ для жінок - магазин сумок і валіз, метро 

...https://yandex.ua/maps/org/internet_mahazyn.../1006529572; Інтернет-

магазин Kinky. Магазин для справжніх жінок - Теревені tereveni.org › Різне › 

РекламаЖінка сильніша за чоловіка. У чому ж її сила? | Жіночий інтернет ... 

krasalady.com.ua › Він та вона › Сім'я; Жінка і краса. Купити жінку і красу в 

інтернет магазинах України ...metamarket.ua › Книжки › Дім, побут, сім’я, 

дозвілля. 

2. Спілкування: Сім'я жінка чоловік життя » Інтернет-знайомства – 

особистий ...family.wp-site.ru/internet-znajomstva-osobistij-dosvid-rozvedenoy..; 

Знайомства в інтернеті. Дедалі більше чоловіків шукають жінок з 

...megasite.in.ua/24368-znajjomstva-v-interneti-dedali-bilshe-cholovi; Жива 

Інтернет-зустріч Жінка в Церкві - Новини УГКЦ 

news.ugcc.ua/.../zhiva_Іnternetzustrіch_zhіnka_v_tserkvі_72187.ht; marta.org.ua - 

інтернет журнал для жінок marta.org.ua/; Інтернет-знайомства - як уникнути 

обману | Поради для жінок www.isb.kiev.ua/internet-znajomstva-jak-uniknuti-

obmanu/; Вчені знайшли формулу успіху жінок під час знайомства в 

інтернеті nv.ua/.../vcheni-znajshli-formulu-uspihu-zhinok-pid-chas-znajomst...; 

Лише кожен 5-й матеріал в українських ЗМІ коментують жінки, теми 

...imi.org.ua/.../52570-lishe-kojen-5-y-material-v-ukrajinskih-zmi-ko; Жінка в 

інтернеті. Клуб за інтересами, або втеча від самотності ... 

ywoman.ru/.../zhinka-v-interneti-klub-za-interesami-abo-vtecha-vid... ; У світі 

жінок | Жіночий інтернет-журнал. Мода і стиль, гороскопи ...svaha.info/u-

sviti-zhinok/; Блог феміністки: жінки і мистецтво - BBC Україна 

www.bbc.com/.../160531_blog_feminist_bee_rowlatt_2_ukr_ms; Жінка | 

Креатив. Розвиток. Пошук | Блог Романа Кошовського 

...mykrp.com.ua/tag/zhinka/. 

3. Професійна самореалізація: РОЗУМНА. УСПIШНА. 

УКРАЇНКА.БІЗНЕС ФОРУМ ДЛЯ ЖІНОК 

...ukrainky.biz/blog/activity/270.html; Розумна і мудра жінка - Інтернет 

Журнал Для Семьи www.happyfamilymag.com/розумна-і-мудра-жінка/; "Ну і 

навіщо?" : жінки-"термінатори" шокують Інтернет (фото 

...www.khustnews.in.ua › Новини; Поведінка мудрої жінки в соціальних 

мережах після зради xvatit.com.ua/.../277-povedinka-mudroi-zhinki-v-socialnix-

merezh; Як заробити грошей в декреті жінці сидячи вдома через інтернет 

...krihitka.com.ua › Заробіток для мам в декреті; ресурси інтернет для жінок 

- Український Жіночий Фонд uwf.kiev.ua/files/uwf_dovidnyk_text.pdf; Як 

відкрити інтернет-магазин одягу | Strong Lady - клуб стильних і 

...stronglady.net/news/yak-vidkriti-internet-magazin-odyagu/; Ідеї бізнесу для 

жінок в декреті - Домашній бізнес в Україні homebiznes.in.ua/ideji-biznesu-

dlya-zhinok-v-dekreti/; Як жінці (дівчині) заробити в інтернеті? Способи 

заробітку вдома. kliki-doma.at.ua/news/jak_zhinci...interneti.../2016-02-28-64; 

http://chytanka.org/2016/08/13/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
http://chytanka.org/2016/08/13/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=75&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1e3Ko8XOAhULcBoKHSStAdo4RhAWCDkwBA&url=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fmaps%2Forg%2Finternet_mahazyn_svit_dlia_zhinok%2F1006529572&usg=AFQjCNG3KAB4qqtGG_eSm__Rf5pSoySmqQ
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https://www.work.ua/ua/resumes/3421490/
https://www.work.ua/ua/resumes/3421490/
http://maria-ester.ru/2016/05/18/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://maria-ester.ru/2016/05/18/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81/
http://media.1plus1.ua/blog/trainee-stecenko
http://media.1plus1.ua/blog/trainee-stecenko
http://cikavinka.ho.ua/825-robota-v-dekreti-kopirajting.html
http://cikavinka.ho.ua/825-robota-v-dekreti-kopirajting.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKpuH4h_rNAhXCKiwKHQH5Bxw4ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fkrihitka.com.ua%2Fzarabotok-dlya-mam-v-dekrete%2Fzarabotok-dlya-mam-v-dekrete-napisaniem-ili-perepisyivaniem-statey.html%2Findex.htm&usg=AFQjCNGrI2vkByxYbpR-wYLX05Ak3H5kbQ&bvm=bv.127178174,bs.1,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKpuH4h_rNAhXCKiwKHQH5Bxw4ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fkrihitka.com.ua%2Fzarabotok-dlya-mam-v-dekrete%2Fzarabotok-dlya-mam-v-dekrete-napisaniem-ili-perepisyivaniem-statey.html%2Findex.htm&usg=AFQjCNGrI2vkByxYbpR-wYLX05Ak3H5kbQ&bvm=bv.127178174,bs.1,d.bGs
http://kafedam.pp.ua/6514-frlans-dlya-zhnok.html
http://kafedam.pp.ua/6514-frlans-dlya-zhnok.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-74LojfrNAhVKP5oKHRw2AekQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fcashgo.pp.ua%2Fpubl%2F22-1-0-119&usg=AFQjCNGZ88Q8H7ged0C7TJJ9873ml8T6fw
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жінок фріланс, віддалена робота на дому ... cashgo.pp.ua/publ/22-1-0-11;  Ідеї 

бізнесу для жінок в декреті | Бізнес в блозі dumka.biz/ideї-biznesu-dlya-zhinok-

v-dekreti/; Я вільна! Я - фрілансер! - Фріланс віддалена робота робота на 

дому. megasite.in.ua/23189-ya-vilna-ya-frilanser-frilans-viddalena-robot...; Як 

заробити грошей в декреті жінці сидячи вдома через інтернет ... 

krihitka.com.ua › Заробіток для мам в декреті. 

4. Опозиція: жінка – чоловік: Povaha.org.ua. Інтернет-видання проти 

сексизму та за гендерну ...povaha.org.ua/; Насильство проти жінок з реалу 

перейшло до кіберпростору ...www.prostir.ua/?focus=nasylstvo-proty-zhinok-z-

realu...do..; Мережею шириться флешмоб проти насильства над жінками - 

1+1 https://1plus1.ua/.../merezeu-siritsa-flesmob-proti-nasilstva-nad-zin...; 

ЯнебоюсьСказати: жінки з усієї України та Росії в Мережі 

...uapress.info/uk/news/show/13698. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-74LojfrNAhVKP5oKHRw2AekQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fcashgo.pp.ua%2Fpubl%2F22-1-0-119&usg=AFQjCNGZ88Q8H7ged0C7TJJ9873ml8T6fw
http://dumka.biz/ide%D1%97-biznesu-dlya-zhinok-v-dekreti/
http://dumka.biz/ide%D1%97-biznesu-dlya-zhinok-v-dekreti/
http://megasite.in.ua/23189-ya-vilna-ya-frilanser-frilans-viddalena-robota-robota-na-domu.html
http://megasite.in.ua/23189-ya-vilna-ya-frilanser-frilans-viddalena-robota-robota-na-domu.html
http://krihitka.com.ua/zarabotok-dlya-mam-v-dekrete/kak-zarabotat-deneg-v-dekrete-zhenshhine.html/index.htm
http://krihitka.com.ua/zarabotok-dlya-mam-v-dekrete/kak-zarabotat-deneg-v-dekrete-zhenshhine.html/index.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4KrUosXOAhVRkRQKHU6uDCg4MhAWCEswBg&url=http%3A%2F%2Fpovaha.org.ua%2F&usg=AFQjCNEEYbumlnlch4Q2Q2VT5J12cdAIbg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn4KrUosXOAhVRkRQKHU6uDCg4MhAWCEswBg&url=http%3A%2F%2Fpovaha.org.ua%2F&usg=AFQjCNEEYbumlnlch4Q2Q2VT5J12cdAIbg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=71&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1e3Ko8XOAhULcBoKHSStAdo4RhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prostir.ua%2F%3Ffocus%3Dnasylstvo-proty-zhinok-z-realu-perejshlo-do-kiberprostoru&usg=AFQjCNF-X-MbZJ-2BSAgi4taE4Wi8P8KjQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=71&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1e3Ko8XOAhULcBoKHSStAdo4RhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prostir.ua%2F%3Ffocus%3Dnasylstvo-proty-zhinok-z-realu-perejshlo-do-kiberprostoru&usg=AFQjCNF-X-MbZJ-2BSAgi4taE4Wi8P8KjQ
https://1plus1.ua/.../merezeu-siritsa-flesmob-proti-nasilstva-nad-zin
http://uapress.info/uk/news/show/136985
http://uapress.info/uk/news/show/136985
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ДОДАТОК М 

Кількістно-якісний аналіз назв гіперпосилань англійсько-, 

португальсько-, російсько-, українсько- мовних секторів інтернету 

 

 

Назва тематичної 

групи(підгрупи) 

Кількість гіперпосилань Питома вага (%) 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

А

Л

К 

П

Л

К 

Р 

Л

К 

У

Л

К 

МОТИВАЦІЯ 

КОРИСТУВАЧІВ 

ІНТЕРНЕТУ 

68 82 36 17 48 56 24 35 

1. Можливість 

доступу до 

онлайнових 

торговим і 

сервісних послуг 

32 44 20 8 22 30 13 17 

а) прагматика 

статусності 

16 6 3 6 11 4 2 13 

б) реалізація 

можливості 

заощадити кошти і 

час 

16 15 4 2 11 10 3 4 

в) досягнення 

жіночої 

привабливості 

1 8 5 3 1 5 3 18 

г) зовнішній прояв 

емоцій 

1 6 2 2 1 5 1 4 

д) характер прояву 

психологічних 

особливостей 

жінки в Мережі 

1 4 3 1 1 3 2 2 

е) відповідність 

еталону сучасності 

1 5 3 6 1 3 2 12 

2. Спілкування 36 38 16 9 26 26 11 18 

а) сімейний стан 4 5 4 2 3 3 2 4 

б) зовнішність 1 5 3 2 1 3 3 4 

в) конфесійна 

приналежність 

4 8 1 1 3 5 1 2 

г) політичні 

переконання 

3 6 - 1 3 4 - 2 

д) переслідувані 

цілі та результати, 

17 7 3 1 11 5 2 2 
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які були отримані 

під час 

відвідування 

мережі 

е) прагматика 

статусності 

6 7 3 1 4 5 2 2 

ж) відповідність 

еталону сучасності 

1 1 2 1 1 1 1 2 

ПРОФЕСІЙНА 

САМОРЕАЛІЗАЦІ

Я 

63 52 10

9 

27 44 35 71 57 

1. Приклади 

успішних жінок, 

які реалізували свої 

професійні якості в 

Інтернеті 

15 15 7 4 10 10 5 8 

а) актуалізація 

нової ролі жінки-

професіонала в 

комп’ютерній 

сфері 

5 7 3 1 3 5 3 2 

в) характер прояву 

психологічних 

особливостей 

жінки-підприємця 

в мережі 

10 8 4 3 7 5 2 6 

2. Бізнес-ідеї для 

жінок в Інтернеті 

48 37 10

2 

23 34 25 66 49 

а) реалізація для 

жінок можливості 

роботи в Мережі 

34 17 92 18 24 11 60 42 

б) бізнес-ідеї 4 8 7 2 3 5 4 3 

в) прагматика 

статусності 

1  3 1 1  2 2 

г) характер прояву 

психологічних 

особливостей 

жінки в Мережі 

3 5 1 1 2 3 1 1 

д) поради з 

підприємництва в 

Мережі 

6 7 7 1 4 5 1 1 

ОПОЗИЦІЯ: 

ЖІНКА – 

ЧОЛОВІК 

13 13 7 4 8 9 5 8 
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а) негативне 

ставлення 

чоловіків до жінок 

в Мережі 

11 9 5 3 7 6 3 6 

б) виникнення 

протистояння 

жінок і чоловіків в 

Мережі 

2 4 2 1 1 3 2 2 

 

Приклади назв гіперпосилань англійсько-, португальсько-, російсько-, 

українсько- мовних секторів інтернету інтернету з урахуванням розподілу на 

тематичні групи 

 

МОТИВАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТУ 

1. Можливість доступу до онлайнових торговим і сервісних послуг 

АЛК 

The Fair Lady Boutique: Online Women's Clothing Boutique ... – 

shopthefairlady.com/; leading lady - Shop for and Buy leading lady Online - Macy's 

– www1.macys.com/shop/.../leading-lady?.. .shop...; Women's Designer Fashion | 

Shop Luxury Designers Online ... – www.matchesfashion.com/us/womens/shop; 

Fluevog Shoes | Shop Online for Cool and Unique Shoes – 

https://www.fluevog.com/shop/; Golden lady Shop - Buy Golden lady products 

online | Jumia ... – https://www.jumia. com.eg/golden-lady/; Online Shopping, 

Womens Fashion, Lady VB, Boutiques In ... – www.ladyvb.com/; A Little Lady 

Shop – www.alittleladyshop.com/; Women's clothes, Style & news, Shop for 

dresses, bags ... – www.asos.com/women/; Womens Designer Clothes Sale | Ladies 

Fashion | Jaeger ...– www.jaeger.co.uk/womens/sale; Lady Shop Online - 

Facebook – https:// www.facebook.com/Lady-Shop-Online-...; Womens Clothing | 

Ladies Fashion Online | M&Co™ – www.mandco.com/women/; Women's Sale | 

Ladies Designer Sale| GANT US Store – www.gant.com/womens-sale/; Women 

Featured Sale | UNIQLO – www.uniqlo.com/us/women/featured/sale.html; Dotti - 

Ladies Online Fashion, Women's Clothing Sale – www.dotti. 

com.au/shop/en/dotti/sal 

УЛК 

Плаття та сарафани великих розмірів для повних жінок - Інтернет ...modna-

panyanka.com.ua › Одяг великих розмірів; Щасливі жінка покупок в 

Інтернеті. Інтернет-магазин — Стоковий ...ua.depositphotos.com › Вектори › 

Люди; Сережки для подарунка жінці - каталог з фото: купити в інтернет 

...www.zolotoyvek.ua/ua/podarki/zhenschine/sergi.html; Інтернет-магазин для 

жінок - Бізнес план chytanka.org/2016/08/13/інтернет-магазин-для-жінок/; 

Інтернет-магазин Світ для жінок - магазин сумок і валіз, метро 

...https://yandex.ua/maps/org/internet_mahazyn.../1006529572; Інтернет-магазин 

http://shopthefairlady.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid8cC8zNnJAhVGCSwKHUiFAjc4HhAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww1.macys.com%2Fshop%2Ffeatured%2Fleading-lady%3Fcm_sp%3Dshop_by_brand-_-All%2520Brands-_-Leading%2520Lady&usg=AFQjCNEKlU_ZIY892vV9Sw2bXYYhv_pbUQ&sig2=ZUNBa04CDbLRkFJ9t63Qxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbronazdnJAhWGiSwKHW7yDwc4RhAWCEgwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.matchesfashion.com%2Fus%2Fwomens%2Fshop&usg=AFQjCNFgIB_g38kPMDii7jPQoTWqPG6ReA&sig2=BgAZO2t8O0q2KUDav3J1Gw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbronazdnJAhWGiSwKHW7yDwc4RhAWCEgwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.matchesfashion.com%2Fus%2Fwomens%2Fshop&usg=AFQjCNFgIB_g38kPMDii7jPQoTWqPG6ReA&sig2=BgAZO2t8O0q2KUDav3J1Gw
http://www.matchesfashion.com/us/womens/shop
https://www.fluevog.com/shop/
https://www.fluevog.com/shop/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwztTazNnJAhXKFSwKHdjTBGM4KBAWCBwwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jumia.com.eg%2Fgolden-lady%2F&usg=AFQjCNGIDAlwv1oeQFM-SW4CH9c49paftw&sig2=SCkK6l11jEXRj3wg0cv91g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwztTazNnJAhXKFSwKHdjTBGM4KBAWCBwwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jumia.com.eg%2Fgolden-lady%2F&usg=AFQjCNGIDAlwv1oeQFM-SW4CH9c49paftw&sig2=SCkK6l11jEXRj3wg0cv91g
https://www.jumia.com.eg/golden-lady/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ladyvb.com%2F&usg=AFQjCNFFHohKI2Ltfi4KqhEGgDVSvD2rjw&sig2=P5BqVEu-MXARPaHslDxW-g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCGEwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ladyvb.com%2F&usg=AFQjCNFFHohKI2Ltfi4KqhEGgDVSvD2rjw&sig2=P5BqVEu-MXARPaHslDxW-g
http://www.ladyvb.com/
http://www.alittleladyshop.com/
http://www.alittleladyshop.com/
http://www.alittleladyshop.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asos.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNG0U_SWBS_F81u9rSBIV2EwTZRoVw&sig2=OmxusS-2MuDcCVVl1zLPxw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4hvKTy9nJAhXGv3IKHRINA7w4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asos.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNG0U_SWBS_F81u9rSBIV2EwTZRoVw&sig2=OmxusS-2MuDcCVVl1zLPxw
http://www.asos.com/women/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.jaeger.co.uk%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNHZZijFrj7v5lqq2QVMhOwxSY-5iA&sig2=chjGo53UJLnqInM1LKsmGQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYiIaaxNnJAhXGFSwKHePnAk04FBAWCFowCA&url=http%3A%2F%2Fwww.jaeger.co.uk%2Fwomens%2Fsale&usg=AFQjCNHZZijFrj7v5lqq2QVMhOwxSY-5iA&sig2=chjGo53UJLnqInM1LKsmGQ&bvm=bv.109910813,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFggzMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLady-Shop-Online-147415452092439%2F&usg=AFQjCNEoGXm9vPUErQEkrxP-vOAz6hOodg&sig2=pGxxobuJUeJ6pKRbORdQFQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFggzMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLady-Shop-Online-147415452092439%2F&usg=AFQjCNEoGXm9vPUErQEkrxP-vOAz6hOodg&sig2=pGxxobuJUeJ6pKRbORdQFQ
https://www.facebook.com/Lady-Shop-Online-
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mandco.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNGH8KSKPj9sLFwyU2ZDjRc4lkg_9A&sig2=nMQ1QyuyNBjLU4cmfhUANQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin6pOtytnJAhVhjnIKHacuCTIQFghCMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mandco.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNGH8KSKPj9sLFwyU2ZDjRc4lkg_9A&sig2=nMQ1QyuyNBjLU4cmfhUANQ
http://www.mandco.com/women/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=159&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwignsqUydnJAhVI_3IKHafKD7o4lgEQFghXMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.gant.com%2Fwomens-sale%2F&usg=AFQjCNHJT8sby_-2QLndkzL8QHDeZSXHHg&sig2=39LCj-D6DHIyPF1Q2mxZ-w
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Kinky. Магазин для справжніх жінок - Теревені tereveni.org › Різне › Реклама 

а) прагматика статусності 

АЛК 

The Fair Lady Boutique: Online Women's Clothing Boutique ... – 

shopthefairlady.com/; leading lady - Shop for and Buy leading lady Online - Macy's 

– www1.macys.com/shop/.../leading-lady?.. .shop...; Women's Designer Fashion | 

Shop Luxury Designers Online ... – www.matchesfashion.com/us/womens/shop; 

Fluevog Shoes | Shop Online for Cool and Unique Shoes – 

https://www.fluevog.com/shop/; Golden lady Shop - Buy Golden lady products 

online | Jumia ... – https://www.jumia. com.eg/golden-lady/; Online Shopping, 

Womens Fashion, Lady VB, Boutiques In ... – www.ladyvb.com/; A Little Lady 

Shop – www.alittleladyshop.com/ 

ПЛК 

Mulher sorridente feliz usando cartão de crédito para internet... – 

br.depositphotos.com/.../stock-photo-happy-sm...; Mulher feliz compras on-line com 

cartão de crédito e ... – pt.depositphotos.com/.../stock-photo-happy-wo...; Mulher 

compra na internet com seu cartão de crédito ... – br.depositphotos.com › ... › 

Beleza & Moda |); Mulher paga com cartão de crédito usando um computador e 

internet em ... – br.depositphotos.com/.../stock-photo-woman-p...; Mulher 

sorridente feliz usando cartão de crédito para internet... – 

br.depositphotos.com/.../stock-photo-happy-sm...; Mulher feliz compras on-line com 

cartão de crédito e ... – pt.depositphotos.com/.../stock-photo-happy-wo...; Mulher 

compra na internet com seu cartão de crédito ... – br.depositphotos.com › ... › 

Beleza & Moda |; Mulher paga com cartão de crédito usando um computador e 

internet em ... – br.depositphotos.com/.../stock-photo-woman-p...; Bela Mulher 

Boutique. Internet  – www.belamulher.com/ 

РЛК 

Для шикарных женщин. – smart-woman.ru/; Счастливые покупки женщина на 

Интернет с помощью кредитной карты. – 

ru.123rf.com/photo_12174566_Счастливые-покупки-женщина-на-Интернете; 

Модная одежда для женщин, купить женскую одежду в интернете. – 

musthave.ua 

УЛК 

Жінка сильніша за чоловіка. У чому ж її сила? | Жіночий інтернет  ... 

krasalady.com.ua › Він та вона › Сім'я; Жінка і краса. Купити жінку і красу в 

інтернет магазинах України ...metamarket.ua › Книжки › Дім, побут, сім’я, 

дозвілля 

б) реалізація можливості заощадити кошти і час 

Buy Women's Second-Hand Clothing & Accessories - Oxfam ... – 

www.oxfam.org.uk/shop/womens-clothing; Cheap Clothes, Wholesale Clothing 

For Women at Discount ... – www.sammydress.com/Wholesale-Women-b-1...; Lyst 

Sale & Promotions | Shop Online – www.lyst.com/shop/sale/; Sale Online - End of 

Season Fashion Sale For Women ...– www.koovs.com › Home › Women; Women's 

Clothing Sale - Discount Women's Clothing | Blair – www.blair.com/c/womens/on-
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sale/pc/.../1371.ut...; Women's Designer Clothing on Sale | Neiman Marcus Sale – 

www.neimanmarcus.com/Sale/Womens-Apparel/cat46520736/c.cat; Women's 

Clothing Sale - Discount Women's Clothing | Blair – www.blair.com/c/womens/on-

sale/pc/.../1371.ut..; Women's Clothing Sale, Reduced Items | Bench.ca | Bench.ca – 

bench.ca/sale/women; Women's Clothing Sale, Women's Apparel Deals, Bargain ...  

– www.cabelas.com/.../Womens-Clothing/105713..; undelete.org - This website is 

for sale! - Women Resources – www.undelete.org/; SALE Women's Clothes & 

Fashion | Debenhams – www.debenhams.com › Sale; Womens Sale | Online 

Clearance Across Womens Clothes ...– www.bhs.co.uk/.../women.../womens-sale-

4311..; Sale on Designer Women's Dresses, Jeans, Coats, Jackets ...– 

www1.bloomingdales.com/shop/sale/womens-clearance?id=3985; Womens Sale, 

Discount Clothing Sale Online - Missguided – https://www.missguided.co.uk/sale), 

стильові тенденції (Poetry Clothing Stores | Buy Ladies Fashion Clothing Online 

– https://www.poetrystores.co.za/; Designer Sale for Women | Discount Fashions 

for ... - Gilt – www.gilt.com/sale/women; Ladies Fashion: Shop Women's Clothing 

Online in Canadan – www.simons.ca/simons/category/.../Women?/en...; Topshop - 

Women's Clothing | Women's Fashion & Trends – www.topshop.com/; Women's 

Clothing Sale & Designer Outlet, Up to 50% off ... – 

www.whistles.com/women/sale/; Women's Online Fashion Sale - Shop Women's ... 

- Birdsnest – www.birdsnest.com.au/womens/sale 

ПЛК 

Mulher na barganha caça sofá online - Depositphotos – 

pt.depositphotos.com/.../stock-photo-woman-o...; Mulheres preferem comprar 

eletrônicos e moda pela internet – www.sebraesp.com.br › Notícias › Comércio; 

Cupom Desconto Toda Mulher : Até 20% OFF + 3.50% de .. . – 

https://www.poup.com.br/...desconto/toda-mulh...; Mulheres investem no mercado 

de compras pela internet ... – economia.ig.com.br/mulheres...compras...intern...; 

barganha de caça mulher on-line - Depositphotos – br.depositphotos.com/.../stock-

photo-woman-hu...-; Noivas usam a internet para comprar vestidos; veja 31 sites ... 

– www1.folha.uol.com.br/.../1595709-noivas-usa...-; Mulheres preferem comprar 

eletrônicos e moda pela internet – www.sebraesp.com.br › Notícias › Comércio; 

Sites dão cupons de desconto para compras na internet ... – 

www.vilamulher.com.br › Dinheiro › Finanças; Semana da Mulher com desconto 

no site da Marisa – https://www.pegadesconto.com.br/semana-da-m...; Compras na 

internet | A Maçã de Eva – amacadeeva.iol.pt/.../compras-na-internet.html), 

стильові тенденції (Estilo Mulher Moderna - Facebook – https://pt-

pt.facebook.com/Estilo-Mulher-Mode...; VESTIDO MULHER Moda Pequeno 

Flower Design Vesti no Coisas. Vestidos, Roupa de Senhora e Comprar na Internet 

– www.coisas.com/DRP-A5135---VESTIDO-MU...; ideais roupas de grife para as 

mulheres - Promoavisos.com – www.promoavisos.com/.../ideais-roupas-de-grif... -; 

Senhora idosa confundido pela perspectiva de compras on ... – 

pt.depositphotos.com › Fotografias › Pessoas; Senhora que faz a compra na venda - 

images – pt.dreamstime.com/.../senhora-que-faz-compra-... 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV56TZ5efJAhXks3IKHbfZCCI4ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.promoavisos.com%2Fportugues%2Fideais-roupas-de-grife-para-as-mulheres.html&usg=AFQjCNEeDI3Hl9E1fn0UvpYIzSdw082Zxw&sig2=m7785XCnyWOxkq_oBOKJ2A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7M2Q6efJAhWJa3IKHb5uBaU4HhAWCE8wBw&url=http%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2F8668726%2Fstock-photo-elderly-lady-confused-by-prospect.html&usg=AFQjCNGmboCGbiNRZY7ff5wxNioFNbFtgQ&sig2=FdjoSWmGV523gV9iyeq8Qg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=53&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQrorU6efJAhXmc3IKHS4IBjA4MhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fsenhora-que-faz-compra-na-venda.html&usg=AFQjCNFeT2xUNV42KRsSkyPLqllbojFC8A&sig2=WdA6_a4LK7bqJCGFdurmIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=53&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQrorU6efJAhXmc3IKHS4IBjA4MhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fsenhora-que-faz-compra-na-venda.html&usg=AFQjCNFeT2xUNV42KRsSkyPLqllbojFC8A&sig2=WdA6_a4LK7bqJCGFdurmIg
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Портрет женщины-покупателя в Интернете. - Бизнес идеи. – 

www.vseidei.biz › Бизнес идеи › Интернет бизнес; Купить недорого женские 

платья в интернет-магазине. – groupprice.ru/categories/platiya-jens; Выгоды 

от покупки женской одежды в интернет-магазинах. – 

www.islamnews.ru/release-432812.html; Женщина делая покупки интернета 

Стоковые ... - Images – ru.dreamstime.com/rf-image37771149 

УЛК 

в) досягнення жіночої привабливості 

Victoria's Secret: The Sexiest Bras, Lingerie & Women's – 

https://www.victoriassecret.com/ 

ПЛК 

A Mulher Bonita Faz Compras Através Do Internet ... – pt.dreamstime.com/foto-de-

stock-royalty-free-...; GALERIA: Aline Rodrigues, a mulher mais sexy da internet – 

cenapop.virgula.uol.com.br/.../42190-galeria-al...; Lojas virtuais plus size | Grandes 

Mulheres – grandesmulheres.com.br/.../lojas-virtuais-plus-si...; Conheça lojas que 

vendem vestidos de noiva pela internet ... – oglobo.globo.com › Ela › Moda; 

VESTIDO MULHER Moda Pequeno Flower Design Vesti no Coisas. Vestidos, 

Roupa de Senhora e Comprar na Internet – www.coisas.com/DRP-A5135---

VESTIDO-MU...; Purificación García. Loja online de moda. Moda de senhora ... – 

www.purificaciongarcia.com/pt/; Roupa online para mulheres na moda - Be fun – 

befunonline.com/; Perfumes Senhora - Higiene - Loja Online Continente – 

www.continente.pt/.../subcategory.aspx?.. 

РЛК 

Привлекательная женщина делает покупки через интернет. – 

ru.depositphotos.com › Фотографии › Красота и Мода; Интернет-магазин 

модной одежды для девушек befree – www.befree.ru/girls/; Одежда для полных 

женщин в интернет магазине. – modnayaodegda.com; Интернет-магазин 

женской одежды больших размеров. – https://naturaxl.ru/; Совершаем покупки 

через интернет. | Современная женщина. – thewomenlife.com/sovershaem-

pokupki-cherez-internet.html; Покупки в интернет-магазине | Современная 

Женщина. – manefa.com/internet/magazin-v-pautine.html; Бижутерия и 

украшения для женщин в интернет магазине. – www.frenza.ru › Интернет-

магазин 

г) зовнішній прояв емоцій 

АЛК 

Women's Discount Clothing | Cyber Sale | Lucky Brand – 

www.luckybrand.com/.../womens-discount-clot.. 

ПЛК 

Vestidos comprados na internet causam surpresa ... – 

www.bolsademulher.com/moda/mulheres-comp...; Compra Feliz Da Mulher No 

Internet Pelo PC Da Tabuleta ... – pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-

compra...; mulher feliz compras compras on-line Internet - Depositphotos – 

br.depositphotos.com › Vetores › Pessoas | -; INSS corta auxílio por depressão a 

mulher que pôs foto 'feliz ... – www1.folha.uol.com.br/.../1638471-inss-corta-...; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=199&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAIOL4BahUKEwiakayT4erIAhVDv3IKHfmnCeg&url=http%3A%2F%2Fwww.vseidei.biz%2Fportret_zhenschiny-pokupatelya_v_internete.php&usg=AFQjCNGxQ0hTUmJbuL9hJK16O0oKpYKhWw&sig2=k6RgMs9aFohpY1TdeVCnDg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_uHMuaTJAhWHFCwKHaOmDDE4oAEQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fgroupprice.ru%2Fcategories%2Fplatiya-jens&usg=AFQjCNGLJu_1oeUSriMTaDYnux9_pgvp8A&sig2=gqNp4ucD5iuZ19D91HXOYA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_uHMuaTJAhWHFCwKHaOmDDE4oAEQFggxMAQ&url=http%3A%2F%2Fgroupprice.ru%2Fcategories%2Fplatiya-jens&usg=AFQjCNGLJu_1oeUSriMTaDYnux9_pgvp8A&sig2=gqNp4ucD5iuZ19D91HXOYA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=172&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomZmJuqTJAhXI1iwKHWCVDRM4qgEQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.islamnews.ru%2Frelease-432812.html&usg=AFQjCNEYHQgVZkEMJrxHZem87eNZ2wP4jA&sig2=SLzXWq3e113YooA6szU4aQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=172&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomZmJuqTJAhXI1iwKHWCVDRM4qgEQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.islamnews.ru%2Frelease-432812.html&usg=AFQjCNEYHQgVZkEMJrxHZem87eNZ2wP4jA&sig2=SLzXWq3e113YooA6szU4aQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=197&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9eKZu6TJAhUEjiwKHZAQDCg4vgEQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fru.dreamstime.com%2Frf-image37771149&usg=AFQjCNF7Gr-zpO_Uc8zDuN_LHK9W6YNP5w&sig2=5YnAdKFlgpdpTgwwY3zpDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=197&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ9eKZu6TJAhUEjiwKHZAQDCg4vgEQFgg7MAY&url=http%3A%2F%2Fru.dreamstime.com%2Frf-image37771149&usg=AFQjCNF7Gr-zpO_Uc8zDuN_LHK9W6YNP5w&sig2=5YnAdKFlgpdpTgwwY3zpDw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=58&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAHODJqFQoTCMvGuMbFmskCFWEkcgod9sMO6A&url=https%3A%2F%2Fwww.victoriassecret.com%2F&usg=AFQjCNFXb7d6w8yJPNzePu8wDHdT2ZjnLA&sig2=dIMXgwNDQY5MW6BsGGnsUQ
https://www.victoriassecret.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz6izw-fJAhVKwHIKHdClAyMQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffoto-de-stock-royalty-free-mulher-bonita-faz-compras-atrav%25C3%25A9s-do-internet-image26322835&usg=AFQjCNHg10nDvMduboekCJS-FFIvO2lTbA&sig2=5tsCZm2vcGXShYOKn1Pc3g&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsqou42ufJAhWl8nIKHf3wD2g4ChAWCFEwBw&url=http%3A%2F%2Fcenapop.virgula.uol.com.br%2F2014%2F05%2F27%2F42190-galeria-aline-rodrigues-a-mulher-mais-sexy-da-internet%2F&usg=AFQjCNHfEB1Ro8bfa7mDOuhsONSrf_CsoA&sig2=xl0CEoro05Ly6iUsZeTRlA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fgrandesmulheres.com.br%2F2012%2F12%2F14%2Flojas-virtuais-plus-size%2F&usg=AFQjCNEwFkl-9D3Eyxr3a0hjEZRK1DUaVA&sig2=XpE3nb3Tb5t267xobyG-Xw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fgrandesmulheres.com.br%2F2012%2F12%2F14%2Flojas-virtuais-plus-size%2F&usg=AFQjCNEwFkl-9D3Eyxr3a0hjEZRK1DUaVA&sig2=XpE3nb3Tb5t267xobyG-Xw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fela%2Fgente%2Fconheca-lojas-que-vendem-vestidos-de-noiva-pela-internet-16954432&usg=AFQjCNEOOFiTO5gpcXSTiYnK_hhHg6vI9Q&sig2=w8EEs2lFSa9ZigGbyhJsDg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fela%2Fgente%2Fconheca-lojas-que-vendem-vestidos-de-noiva-pela-internet-16954432&usg=AFQjCNEOOFiTO5gpcXSTiYnK_hhHg6vI9Q&sig2=w8EEs2lFSa9ZigGbyhJsDg
http://www.coisas.com/DRP-A5135---VESTIDO-MU
http://www.coisas.com/DRP-A5135---VESTIDO-MU
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZr8jY6OfJAhXoa3IKHYJ3BccQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.purificaciongarcia.com%2Fpt%2F&usg=AFQjCNH3hu7K9Q42_Fdd71SBj6WAjp3MKg&sig2=cd1ZQNHdv821oYy301scaA
http://www.purificaciongarcia.com/pt/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_vX86OfJAhXGl3IKHXNoBxE4FBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fbefunonline.com%2F&usg=AFQjCNEb7u1xll8JLYZa7QJ5W8130cMxGQ&sig2=kH0SFabv-K3GMo0VSZYzdQ
http://www.continente.pt/stores/continente/pt-pt/public/Pages/subcategory.aspx?cat=Higiene_Desodoriza_Perfumes%20S(eCsf_WebProductCatalog_MegastoreContinenteOnline_Continente_EUR_Colombo_PT)
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=44&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2Fru.depositphotos.com%2F12286857%2Fstock-photo-attractive-woman-makes-purchases-through.html&usg=AFQjCNFJRqlYwp-6mj1oX2lnStXtbX7uww&sig2=xF419zZ1NzqK8Wv6pe9j8A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCD8wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.befree.ru%2Fgirls%2F&usg=AFQjCNE2q7up0iCmdyBSZ4TAJSp3TghU-A&sig2=KWmokkNRTYgoFL5_SQfM4Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCD8wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.befree.ru%2Fgirls%2F&usg=AFQjCNE2q7up0iCmdyBSZ4TAJSp3TghU-A&sig2=KWmokkNRTYgoFL5_SQfM4Q
http://www.befree.ru/girls/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Fmodnayaodegda.com%2F&usg=AFQjCNGOLFD29n4kSCn4J37DpBtBSwxFlw&sig2=iZe20CLMXuRMG4FswThSaw&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Fmodnayaodegda.com%2F&usg=AFQjCNGOLFD29n4kSCn4J37DpBtBSwxFlw&sig2=iZe20CLMXuRMG4FswThSaw&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=207&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9uzHu6TJAhXGiywKHdhIBBw4yAEQFgg-MAY&url=https%3A%2F%2Fnaturaxl.ru%2F&usg=AFQjCNHUKT4sGCfQO-oiEJ-V96aaccWeFQ&sig2=QcAWcX5ZaCPfq6T3joW02w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=207&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF9uzHu6TJAhXGiywKHdhIBBw4yAEQFgg-MAY&url=https%3A%2F%2Fnaturaxl.ru%2F&usg=AFQjCNHUKT4sGCfQO-oiEJ-V96aaccWeFQ&sig2=QcAWcX5ZaCPfq6T3joW02w
https://naturaxl.ru/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCEkwCA&url=http%3A%2F%2Fmanefa.com%2Finternet%2Fmagazin-v-pautine.html&usg=AFQjCNGbf_Ku_-9FifUrDGDMdcNdbG0Lzw&sig2=vBnipANSCwMWDoMzeoH5mw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCEkwCA&url=http%3A%2F%2Fmanefa.com%2Finternet%2Fmagazin-v-pautine.html&usg=AFQjCNGbf_Ku_-9FifUrDGDMdcNdbG0Lzw&sig2=vBnipANSCwMWDoMzeoH5mw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCCcwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.frenza.ru%2Fstore-bizhuterija%2F&usg=AFQjCNEf2OBv1N5TZ_B654STZc_64CXBug&sig2=_SdYX1t7Tgx75F08APh4vQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2teyZs6TJAhXIDywKHbtWCBQ4KBAWCCcwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.frenza.ru%2Fstore-bizhuterija%2F&usg=AFQjCNEf2OBv1N5TZ_B654STZc_64CXBug&sig2=_SdYX1t7Tgx75F08APh4vQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=57&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgkqS9xdnJAhULiiwKHeOiAcA4MhAWCEkwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.luckybrand.com%2Fproducts%2Fwomens-discount-clothing.html&usg=AFQjCNFds8eo6XiS95bcSxkEjyCQyGUryA&sig2=TtQmsZW2CHqZ95yz5qSpBw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0ahUKEwja6Par0ufJAhUnnnIKHe0XCxw4ChAWCCswAg&url=http%3A%2F%2Fwww.bolsademulher.com%2Fmoda%2Fmulheres-compram-vestidos-de-festa-pela-internet-e-tem-surpresa-desagradavel-ao-receber-a&usg=AFQjCNFTkcfsa4E3-gNtiBOoVPyF_FmMaQ&sig2=jCJna1JkhcxAZvLryODQGA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.bolsademulher.com/moda/mulheres-comp
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpMCp1ufJAhXEp3IKHZz5ABAQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-compra-feliz-da-mulher-no-internet-pelo-pc-da-tabuleta-image29597072&usg=AFQjCNFQWelUuORwKrA6dlTTTNMIMkAIxA&sig2=hEc5OrsXgavgfMxLUXSYZA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFpMCp1ufJAhXEp3IKHZz5ABAQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Ffotografia-de-stock-compra-feliz-da-mulher-no-internet-pelo-pc-da-tabuleta-image29597072&usg=AFQjCNFQWelUuORwKrA6dlTTTNMIMkAIxA&sig2=hEc5OrsXgavgfMxLUXSYZA
http://br.depositphotos.com/12551510/stock-illustration-happy-woman-shopping-online-internet.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiFpMCp1ufJAhXEp3IKHZz5ABAQFghgMA0&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F2015%2F06%2F1638471-inss-corta-auxilio-por-depressao-a-mulher-que-pos-foto-feliz-na-web.shtml&usg=AFQjCNGV48o_6vKT5uh5TJU6f9CPRapTow&sig2=Tk1eFzqPeq1JMKF2MudnDg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwiFpMCp1ufJAhXEp3IKHZz5ABAQFghgMA0&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Fmercado%2F2015%2F06%2F1638471-inss-corta-auxilio-por-depressao-a-mulher-que-pos-foto-feliz-na-web.shtml&usg=AFQjCNGV48o_6vKT5uh5TJU6f9CPRapTow&sig2=Tk1eFzqPeq1JMKF2MudnDg
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Quais os cuidados necessários para as compras via Internet ... – 

www.procon.al.gov.br › Dúvidas Freqüentes; Senhora idosa confundido pela 

perspectiva de compras on ... – pt.depositphotos.com › Fotografias › Pessoas 

РЛК 

Счастливые покупки женщина на Интернет с помощью кредитной карты. – 

ru.123rf.com/photo_12174566 _Счастливые-покупки-женщина-на-Интернете; 

Девушка, которая обожает делать покупки в Интернете, поделилась 

опытом. – social.vb.kg/.../226507_ devyshka_kotoraia_obojaet_delat_pokypki_v_i  

д) характер прояву психологічних особливостей жінки в Мережі  

АЛК 

Women Will – https://www.womenwill.com 

ПЛК 

Mulheres pesquisam antes de comprar pela internet – docpix.net/.../mulheres-

pesquisam-antes-de-co...; O que faz as mulheres comprarem na internet – 

www.cursodeecommerce.com.br/.../que-faz-mu..; Influência da internet nas 

decisões de compra femininas – www.sophiamind.com/.../SophiaMind_Influenc...; 

Opinião: público feminino compra mais pela internet do que ... – 

propmark.com.br/.../opiniao-publico-feminino-. 

РЛК 

Интернет покупки - Женская природа и практики – Форум. – 

www.valyaeva.ru › ... › Беседка › Женская природа и практики; Чувства 

важнее разума. Как женщины совершают покупки. – 

https://iom.anketolog.ru/2014/05/23/chuvstva-vazhnee-razuma; В интернете по 

рекламе чаще «кликают» женщины. – baikalfinans.com/.../v-internete-po-

reklame-chasche-klikayut-zhenschiny..; Женщина через интернет "подарила" 

3000 гривен незнакомцу. – internetua.com/jensxina-cserez-internet--podarila--

3000-griven-neznako 

е) відповідність еталону сучасності 

АЛК 

Women's clothing & fashion - shop the latest trends | H&M US – 

www.hm.com/us/department/LADIES 

ПЛК 

Fazer compras online está na moda | Entre Mulheres – entremulheres.pt/.../fazer-

compras-online-esta-...; Maioria dos internautas pesquisa na web quando compra 

... – bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-...; Compras na internet | A 

Maçã de Eva – amacadeeva.iol.pt/.../compras-na-internet.html; Mãe ganha 16.000 

por mês trabalhando pela web! E lá vem ... – www.e-farsas.com/mae-ganha-16-

000-por-mes...; Senhora que faz a compra na venda - images – 

pt.dreamstime.com/.../senhora-que-faz-compra-.. 

РЛК 

Покупки в интернет-магазине | Современная Женщина – 

manefa.com/internet/magazin-v-pautine.html; Интернет-шопинг и современная 

женщина – www.shopwhizzu.com/aktualno_seychas/420/; Совершаем покупки 

через интернет. | Современная женщина. – thewomenlife.com/sovershaem-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_sPOi5-fJAhXo_HIKHWwMATkQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.procon.al.gov.br%2Fduvidas-frequentes%2Fquais-os-cuidados-necessarios-para-as-compras-via-internet&usg=AFQjCNFU-5Omnfbpw0N3KwnLcH6uZ2W9pA&sig2=35uQqNEB1b8dRGoFGqks4w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7M2Q6efJAhWJa3IKHb5uBaU4HhAWCE8wBw&url=http%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2F8668726%2Fstock-photo-elderly-lady-confused-by-prospect.html&usg=AFQjCNGmboCGbiNRZY7ff5wxNioFNbFtgQ&sig2=FdjoSWmGV523gV9iyeq8Qg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ7M2Q6efJAhWJa3IKHb5uBaU4HhAWCE8wBw&url=http%3A%2F%2Fpt.depositphotos.com%2F8668726%2Fstock-photo-elderly-lady-confused-by-prospect.html&usg=AFQjCNGmboCGbiNRZY7ff5wxNioFNbFtgQ&sig2=FdjoSWmGV523gV9iyeq8Qg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=125&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-ZDRt6TJAhUGZCwKHcQEBRw4eBAWCDAwBA&url=http%3A%2F%2Fru.123rf.com%2Fphoto_12174566_%25D0%25A1%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2582-%25D1%2581-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2589%25D1%258C%25D1%258E-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25C3%2590.html&usg=AFQjCNFSmOhnnmtFcnaI82xpJFW3ZYVwQQ&sig2=I2_lulVaSBBkNldm1A6SwA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=184&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjlPOAu6TJAhVJkSwKHdagATA4tAEQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fsocial.vb.kg%2Fdoc%2F226507_devyshka_kotoraia_obojaet_delat_pokypki_v_internete_podelilas_opytom.html&usg=AFQjCNFKS6Lcm7bbT89T_g79zuS6vHd6iw&sig2=PJnrXOlnc7kEs2vruPozJw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=184&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjlPOAu6TJAhVJkSwKHdagATA4tAEQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fsocial.vb.kg%2Fdoc%2F226507_devyshka_kotoraia_obojaet_delat_pokypki_v_internete_podelilas_opytom.html&usg=AFQjCNFKS6Lcm7bbT89T_g79zuS6vHd6iw&sig2=PJnrXOlnc7kEs2vruPozJw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=55&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAEODJqFQoTCMvGuMbFmskCFWEkcgod9sMO6A&url=https%3A%2F%2Fwww.womenwill.com%2F&usg=AFQjCNEc6HhKJejJp0xOUoIKrNACvYKmYw&sig2=rspxF-1JUJtDiLrUmosO5w
http://docpix.net/blog/2012/09/mulheres-pesquisam-antes-de-comprar-pela-internet/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpNn_3OfJAhWE8nIKHWO1CacQFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.cursodeecommerce.com.br%2Fblog%2Fque-faz-mulheres-comprarem-na-internet%2F&usg=AFQjCNEZor8znn6QN0gWrLC966WtheVFNQ&sig2=hF2kLoEmArRh2XUPfViRoA
http://www.cursodeecommerce.com.br/.../que-faz-mu
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCEIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sophiamind.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FSophiaMind_Influencia_Internet.pdf&usg=AFQjCNEfGGjKXdVNoMnL-proY41EKqLjMg&sig2=BhOXG0GLdUIGZbRqcx0pvA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL2dL93ufJAhUGJHIKHbf7BtI4ChAWCEIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sophiamind.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FSophiaMind_Influencia_Internet.pdf&usg=AFQjCNEfGGjKXdVNoMnL-proY41EKqLjMg&sig2=BhOXG0GLdUIGZbRqcx0pvA
http://www.sophiamind.com/.../SophiaMind_Influenc
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwj3xKLK4efJAhWiSXIKHVmxACIQFghQMAo&url=http%3A%2F%2Fpropmark.com.br%2Fdigital%2Fopiniao-publico-feminino-aumenta-presenca-na-internet-e-compra-mais-do-que-homens&usg=AFQjCNF_Vsi6anGBQ85AgOEMaTz04hgK9A&sig2=lRnqlao9LjBLhELTaTR79w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSg4-CsaTJAhWEFywKHWNEBiw4FBAWCD4wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.valyaeva.ru%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D8478&usg=AFQjCNG0l_tKnITmFWwLTzafmolCGUkGow&sig2=tjE9Bh-ywlK7zazPPEOzUQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCAwAQ&url=https%3A%2F%2Fiom.anketolog.ru%2F2014%2F05%2F23%2Fchuvstva-vazhnee-razuma&usg=AFQjCNGvryecnCeS4VDZAClrgcYyzxFPJA&sig2=p-LSzglshOjqNr5DMXNmQg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCCAwAQ&url=https%3A%2F%2Fiom.anketolog.ru%2F2014%2F05%2F23%2Fchuvstva-vazhnee-razuma&usg=AFQjCNGvryecnCeS4VDZAClrgcYyzxFPJA&sig2=p-LSzglshOjqNr5DMXNmQg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCDEwBA&url=http%3A%2F%2Fbaikalfinans.com%2Fbiznes%2Fv-internete-po-reklame-chasche-klikayut-zhenschinyi-no-pokupki-chasche-sovershayut-muzhchinyi-ekspert-11092015-14553953.html&usg=AFQjCNG5PQErrdlTMrwejCdIOV5IsYfGIQ&sig2=LSGX6h2CHP0QwHLbabQxHw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=35&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCDEwBA&url=http%3A%2F%2Fbaikalfinans.com%2Fbiznes%2Fv-internete-po-reklame-chasche-klikayut-zhenschinyi-no-pokupki-chasche-sovershayut-muzhchinyi-ekspert-11092015-14553953.html&usg=AFQjCNG5PQErrdlTMrwejCdIOV5IsYfGIQ&sig2=LSGX6h2CHP0QwHLbabQxHw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwios5eWzNnJAhXBFSwKHRb7Dfk4FBAWCC4wBA&url=http%3A%2F%2Fwww.hm.com%2Fus%2Fdepartment%2FLADIES&usg=AFQjCNF4hSDBk4s9H5vftwks8sutOviD_g&sig2=zNU119azQUvvgs8YP8whCQ
http://www.hm.com/us/department/LADIES
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn9r2o4-fJAhVqlHIKHbUbBD84ChAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fentremulheres.pt%2Fartigos%2Ffazer-compras-online-esta-moda&usg=AFQjCNFfXX_AKIqXs7GWkuqDeICfOpfPRw&sig2=4Su_dVrwWMUPlrt_Xy0ZGw
http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/
http://bddb.com.br/maioria-dos-internautas-pesquisa-na-web-quando-compra-em-lojas-fisicas/
http://amacadeeva.iol.pt/2013/11/compras-na-internet.html
http://amacadeeva.iol.pt/2013/11/compras-na-internet.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes-trabalhando-pela-web-e-la-vem-o-golpe.html
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes
http://www.e-farsas.com/mae-ganha-16-000-por-mes
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=53&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQrorU6efJAhXmc3IKHS4IBjA4MhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Fpt.dreamstime.com%2Fphotos-images%2Fsenhora-que-faz-compra-na-venda.html&usg=AFQjCNFeT2xUNV42KRsSkyPLqllbojFC8A&sig2=WdA6_a4LK7bqJCGFdurmIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqi6-2sqTJAhWGiiwKHQTNABg4HhAWCEkwCA&url=http%3A%2F%2Fmanefa.com%2Finternet%2Fmagazin-v-pautine.html&usg=AFQjCNGbf_Ku_-9FifUrDGDMdcNdbG0Lzw&sig2=vBnipANSCwMWDoMzeoH5mw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCFAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.shopwhizzu.com%2Faktualno_seychas%2F420%2F&usg=AFQjCNHMxfoy6dHnBJ2iKJGB9Tbx4cvmkw&sig2=uxPuEAonjRhpiL7vElZirQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj31Nfpr6TJAhVClSwKHdKgDCk4ChAWCFAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.shopwhizzu.com%2Faktualno_seychas%2F420%2F&usg=AFQjCNHMxfoy6dHnBJ2iKJGB9Tbx4cvmkw&sig2=uxPuEAonjRhpiL7vElZirQ&bvm=bv.108194040,d.bGg
http://www.shopwhizzu.com/aktualno_seychas/420/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=219&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9k-Tgu6TJAhXjEXIKHUVwBHw40gEQFghDMAg&url=http%3A%2F%2Fthewomenlife.com%2Fsovershaem-pokupki-cherez-internet.html&usg=AFQjCNFPaHBchxj3KiNyW1Wg94qSrnSdQg&sig2=CwR4zyhyoESz7sdXGAiYGw
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pokupki-cherez-internet.html 

2. Спілкування 

а) сімейний стан 

АЛК 

Thai Dating, Thai Singles, Thai Brides, Thai Wife, Thai Women – 

www.thailovelines.com/; Mike Epps' Wife Catches Him Trying to Direct Message – 

www.eonline.com/.../mike-epps-wife-catches-hi..; JMU-Internet Use and Access 

Among Pregnant Women – mhealth.jmir.org/2015/1/e25; Women, Woman's Issues: 

the Female Web - CyberParent – www.cyberparent.com/women/ 

ПЛК 

Menina de 12 anos foge com namorado da internet e gasta ... – 

www.bandab.com.br/.../menina-de-12-anos-fog...; internet e namorar a mulher 

mais bela do mundo, minha noiva – https://pt-

br.facebook.com/.../internet...mulher...; Pai faz selfie enquanto esposa dá à luz e 

viraliza na web ...  – www.redetv.uol.com.br/.../pai-faz-selfie-enqua...; Esposa de 

Valdivia arranca suspiros na internet - EstadioVip  – estadiovip.com.br/.../danita-

aranguiz-postou-fot...; Homem marca encontro com mulher pela internet e ...  – 

portalvargemgrandmg.com.br/site/wordpress/?p...; Best of Web Antes de morrer, 

esposa escreve carta que ... – bestofweb.com.br/.../antes-de-morrer-esposa-es.. 

РЛК 

Интернет-клуб "Хочу Замуж" - Facebook – https://ru-

ru.facebook.com/enevesta.ru/; «Домашний очаг» — интернет-сообщество для 

женщин – yandexcatalog.ru/.../domashnij-ochag-internet-soobshhestvo-dlya-

zhens..; Международный Интернет-Клуб "Мужчина и Женщина" – 

zagovor.jofo.ru/527471.html; Интернет-клуб "Мужчина и Женщина" – mw-

club.livejournal.com/; Пойм@й его в сети! Правила успешных интернет-

знакомств – https://books.google.com. ua/books?isbn=5457501469; Интернет-

портал "Счастливая Женщина" – Как создать гармоничные отношения с 

мужчиной. – about-woman.com/; 

УЛК 

Сім'я жінка чоловік життя » Інтернет-знайомства – особистий ...family.wp-

site.ru/internet-znajomstva-osobistij-dosvid-rozvedenoy..; Знайомства в 

інтернеті. Дедалі більше чоловіків шукають жінок з ...megasite.in.ua/24368-

znajjomstva-v-interneti-dedali-bilshe-cholovi. 

б) зовнішність 

АЛК 

Lulu: #1 app for women – https://onlulu.com/ 

ПЛК 

Mulher Loura Que Faz Compras Via Internet Pagar Cart ...  – 

br.123rf.com/photo_42152994_mulher-loura-...; internet e namorar a mulher mais 

bela do mundo,minha noiva  – https://pt-br.facebook.com/.../internet...mulher...; 

Assistir - Uma Linda Mulher - Dublado Online  – www.filmesonlinegratis.net › 

Romance; Blog Empreendedora Bela | Blog voltado às mulheres ...  – 

https://empreendedorabela.wordpress.com/; Trabalhando · casa · bela · mulher · 

http://www.thailovelines.com/
http://www.thailovelines.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjABahUKEwiq57zyoZrJAhXKFywKHfS3CWI&url=http%3A%2F%2Fwww.eonline.com%2Fnews%2F687521%2Fmike-epps-wife-catches-him-trying-to-direct-message-another-woman-on-twitter-and-the-internet-reacts-hilariously&usg=AFQjCNHDmIvSsMJkWusEyABqfCzoiXVKzw&sig2=QsrdDkRvk2wcrLmfWkfH6g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkpOu7157JAhVD3CwKHWoKApQ4oAEQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Fmhealth.jmir.org%2F2015%2F1%2Fe25&usg=AFQjCNHglWFK-g26rrRn5gDTOttvas_8wg&sig2=FHXnoSqNrjFKKbqGggo_LA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=165&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkpOu7157JAhVD3CwKHWoKApQ4oAEQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Fmhealth.jmir.org%2F2015%2F1%2Fe25&usg=AFQjCNHglWFK-g26rrRn5gDTOttvas_8wg&sig2=FHXnoSqNrjFKKbqGggo_LA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=180&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinycTN2Z7JAhVKz3IKHWxxAck4qgEQFghkMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cyberparent.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNHDN4U7YAxDz0KROqXl6_OgIlAKmQ&sig2=QDF3dhHh_sORI9oiKNIb2Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=180&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinycTN2Z7JAhVKz3IKHWxxAck4qgEQFghkMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cyberparent.com%2Fwomen%2F&usg=AFQjCNHDN4U7YAxDz0KROqXl6_OgIlAKmQ&sig2=QDF3dhHh_sORI9oiKNIb2Q
http://www.cyberparent.com/women/
http://www.bandab.com.br/jornalismo/geral/menina-de-12-anos-foge-com-namorado-da-internet-e-gasta-r-10-mil-no-cartao-dos-pais/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/pai-faz-selfie-enquanto-esposa-da-a-luz-e-viraliza-na-web
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/pai-faz-selfie-enquanto-esposa-da-a-luz-e-viraliza-na-web
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Festadiovip.com.br%2F83741%2Fdanita-aranguiz-postou-foto-nua-na-internet&usg=AFQjCNETgGz17s8OIBBRtvGee7qdZ1jA-g&sig2=oRqDs2fRKjk9EGIstaOelA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCCkwAg&url=http%3A%2F%2Festadiovip.com.br%2F83741%2Fdanita-aranguiz-postou-foto-nua-na-internet&usg=AFQjCNETgGz17s8OIBBRtvGee7qdZ1jA-g&sig2=oRqDs2fRKjk9EGIstaOelA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx8NGahu_JAhUppnIKHaPwBvw4HhAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fportalvargemgrandmg.com.br%2Fsite%2Fwordpress%2F%3Fp%3D3262&usg=AFQjCNGDS1lYXefR-W8P-xDF5JtQyLGrlQ&sig2=6GB81iAU5YKvEXAfFYOF2A&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR1rXEhu_JAhXI8nIKHSKRA7M4KBAWCDgwBA&url=http%3A%2F%2Fbestofweb.com.br%2Fpost%2Fantes-de-morrer-esposa-escreve-carta-que-deveria-ser-lida-somente-quando-o-marido-voltasse-a-se-apaixonar&usg=AFQjCNGYCk577iLP7eIDyFqK8WSxGhE0tQ&sig2=26oLQelHLLbMKuBMqJRaaA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR1rXEhu_JAhXI8nIKHSKRA7M4KBAWCDgwBA&url=http%3A%2F%2Fbestofweb.com.br%2Fpost%2Fantes-de-morrer-esposa-escreve-carta-que-deveria-ser-lida-somente-quando-o-marido-voltasse-a-se-apaixonar&usg=AFQjCNGYCk577iLP7eIDyFqK8WSxGhE0tQ&sig2=26oLQelHLLbMKuBMqJRaaA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvpDezqTJAhWmjnIKHQtJDbQQFghEMAo&url=https%3A%2F%2Fru-ru.facebook.com%2Fenevesta.ru%2F&usg=AFQjCNFeOmLrvvtYBn_UtC6M_zPbdQ00Cw&sig2=mvyiJbi6HEwBp3G_D4U_BQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinkP-l06TJAhWH_HIKHRfcBXc4ChAWCCQwAg&url=http%3A%2F%2Fyandexcatalog.ru%2Fzhurnaly%2Fdomashnij-ochag-internet-soobshhestvo-dlya-zhenshhin.html&usg=AFQjCNFfilep_iWoy46QWkWDOKuijQsnAA&sig2=NsHyG4E1wop8UCVh98sbvA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinkP-l06TJAhWH_HIKHRfcBXc4ChAWCCQwAg&url=http%3A%2F%2Fyandexcatalog.ru%2Fzhurnaly%2Fdomashnij-ochag-internet-soobshhestvo-dlya-zhenshhin.html&usg=AFQjCNFfilep_iWoy46QWkWDOKuijQsnAA&sig2=NsHyG4E1wop8UCVh98sbvA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN1oCD0KTJAhUqjXIKHThMDtc4FBAWCDswBg&url=http%3A%2F%2Fzagovor.jofo.ru%2F527471.html&usg=AFQjCNE5Y1rDyp0Iujp7EEeYZcjCORZneQ&sig2=slrEYRfkKRCGF8HyqQDJxA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoYetz6TJAhUDvnIKHVGlCu44ChAWCEwwCQ&url=http%3A%2F%2Fmw-club.livejournal.com%2F&usg=AFQjCNHnInmRw_bR4382x8gjWoV1qeLg-w&sig2=yOhBWh_Axu4oZFjF9EUHuA&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://books.google.com.ua/books?id=LgpCAgAAQBAJ&pg=PT164&lpg=PT164&dq=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&source=bl&ots=VpV8avliIX&sig=b5dqRMRw5UBSGOPM-cDh07BRB5w&hl=ru&sa=X&ved=0CC4Q6AEwBDi2AmoVChMI2P7pwYPqyAIVxJNyCh19Mw2T
https://books.google.com.ua/books?id=LgpCAgAAQBAJ&pg=PT164&lpg=PT164&dq=%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82&source=bl&ots=VpV8avliIX&sig=b5dqRMRw5UBSGOPM-cDh07BRB5w&hl=ru&sa=X&ved=0CC4Q6AEwBDi2AmoVChMI2P7pwYPqyAIVxJNyCh19Mw2T
https://books.google.com.ua/books?isbn=5457501469
http://about-woman.com/
http://about-woman.com/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_qp3XocXOAhWDLhoKHQWkA0c4FBAWCFgwCQ&url=http%3A%2F%2Ffamily.wp-site.ru%2Finternet-znajomstva-osobistij-dosvid-rozvedenoyu-mami.html&usg=AFQjCNFUpOZlweQ4EmmGr7qoURqtksHDmQ&bvm=bv.129759880,d.bGs
http://megasite.in.ua/24368-znajjomstva-v-interneti-dedali-bilshe-cholovikiv-shukayut-zhinok-z-visokim-rivnem-dohodiv-znajjomstva-internet.html
http://megasite.in.ua/24368-znajjomstva-v-interneti-dedali-bilshe-cholovikiv-shukayut-zhinok-z-visokim-rivnem-dohodiv-znajjomstva-internet.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=175&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinycTN2Z7JAhVKz3IKHWxxAck4qgEQFgg7MAQ&url=https%3A%2F%2Fonlulu.com%2F&usg=AFQjCNFbMsViNmGHXtslIi4Q6_vw6ajfGw&sig2=ZkTRkxBVIIP7Ge6rFJ3otg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixqtznuuzJAhXCs3IKHWDJAlMQFghhMAw&url=http%3A%2F%2Fbr.123rf.com%2Fphoto_42152994_mulher-loura-que-faz-compras-via-internet-pagar-cart.html&usg=AFQjCNFhhVsrlWxyAbGQNUI9cXMTcNzpmw&sig2=6YuI8JoS3hOrL7lsETTGkQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXu-avhO_JAhWk_HIKHVtmA2s4ChAWCFowCA&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fpages%2Finternet-e-namorar-a-mulher-mais-bela-do-mundominha-noiva%2F270921222946695&usg=AFQjCNEXPNnnNlfrSwBGY1ZtpUk6hdssgA&sig2=q-IGcHgJ6dUV7d24YItGag&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5qzjiO_JAhWpwHIKHV14C6E4FBAWCE4wBw&url=http%3A%2F%2Fwww.filmesonlinegratis.net%2Fassistir-uma-linda-mulher-dublado-online.html&usg=AFQjCNF5so5LX__4ZRv0PDs237-9kUHNfA&sig2=3fJP_pk752qeLhPxZ5Qsug&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=29&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5qzjiO_JAhWpwHIKHV14C6E4FBAWCFcwCA&url=https%3A%2F%2Fempreendedorabela.wordpress.com%2F&usg=AFQjCNHYkMxT_1Qh7MlRgQXEW2VRjijB9g&sig2=Xxvrgqq-nESqwdhhN7nHfg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5qzjiO_JAhWpwHIKHV14C6E4FBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fbr.stockfresh.com%2Fimage%2F5599095%2Fworking-from-home&usg=AFQjCNFO5DnuUENVpepuavDej9hItKx-wg&sig2=x2_ZHN3E3D5jU4rYDmgoMw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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laptop · mulher · internet ... – br.stockfresh.com/image/.../working-from-hom...; 

Assédio sexual na internet - Bolsa de Mulher – 

www.bolsademulher.com/.../assedio-sexual-na-i.. 

РЛК 

В сети нет некрасивых женщин. – www.aif.ru/culture/person/43006; Женщина 

с "изюминкой" - Еврейский Интернет-клуб. – www.ijc.ru/man69.html; 

Женщина и красота - Главная - LookMy.info – 

books.lookmy.info/index.php?id=4446&show=4nalbum&do..; Интернет-журнал 

«Все для женщин» - мода и красота – byfet.ru/node/577; Красота женщины - 

Интернет-газета Единый мир – 

kabmir.com/muzhchina_i_zhenshhina/krasota_zhenshhiny.html 

в) конфесійна приналежність 

Welcome to the Franciscan Women Internet Database – franwomen.sbu.edu/; 

Women - Internet Sacred Text Archive – sacred-texts.com/wmn/index.htm; Sacred 

Texts: Women and Religion - Internet Sacred Text ... – sacred-

texts.com/wmn/index.htm; Christian women -- Religious life - Internet Archive – 

https://archive.org/search.php?...subject%3A%2.; Internet aims to bond women 

religious visitation supporters ... - ncronline.org/.../women-religious/internet-aims... 

ПЛК 

Lugar e onde internet futebol, mulher e religião andam juntas – escriba-

digital.blogspot.com/; A purificação da mulher depois do parto - Religião Web – 

www.religiaoweb.com.br/.../levitico-–-a-purific...; Isaías – O opróbrio das 

mulheres - Religião Web – www.religiaoweb.com.br/.../isaias-–-o-oprobrio...; 

mulher é flagrada destruindo imagem religiosa - radio web ... – 

www.radiowebjuazeiro.com/.../mulher-e-flagra...; O Lugar da Mulher no Judaísmo 

– Internet – www.pucsp.br/rever/rv2.../t_kochmann.htm; Religião Cristã e Outras - 

Machismo - Sete Antigos Heptá – seteantigoshepta.blogspot.com/.../religiao-

crista...; Mulher se casa com Jesus Cristo em cerimônia religiosa na Internet... – 

www.noticiascristas.com/.../mulher-se-casa-com...; A Muçulmana e a Internet – 

www.islamismo.org/muculmana_internet.htm; lerta para as mulheres, sendo 

muçulmanas ou... - A Voz Muçulmana na Internet www.religiaodedeus.net. – 

vozmuculmana.tumblr.com/.../alerta-para-as-m...; Sobre a Loja - Mulher 

Muculmana.com - Loja Virtual ... – www.mulhermuculmana.com › Catálogo; 

Mulheres Católicas | o blog das mulheres cristãs católicas – 

mulherescatolicas.com/ 

РЛК 

Религия - Интернет-портал "Счастливая Женщина" – about-woman.com › 

Каталог сайтов 

УЛК 

Жива Інтернет-зустріч Жінка в Церкві - Новини УГКЦ 

news.ugcc.ua/.../zhiva_Іnternetzustrіch_zhіnka_v_tserkvі_72187.ht.  

г) політичні переконання 

АЛК 

Women and Marxism: Marxists Internet Archive – 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju5qzjiO_JAhWpwHIKHV14C6E4FBAWCF4wCQ&url=http%3A%2F%2Fbr.stockfresh.com%2Fimage%2F5599095%2Fworking-from-home&usg=AFQjCNFO5DnuUENVpepuavDej9hItKx-wg&sig2=x2_ZHN3E3D5jU4rYDmgoMw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.bolsademulher.com/comportamento/assedio-sexual-na-internet-cerca-de-40-de-mulheres-ja-passaram-por-isso
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=105&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAEOGRqFQoTCITE0uTX6sgCFWencgodSc8HcQ&url=http%3A%2F%2Fwww.aif.ru%2Fculture%2Fperson%2F43006&usg=AFQjCNF7EPXHsvsi_2RT2jt8WTenhRaotA&sig2=zhq9TNoCoem6UouPab0P9w
http://www.aif.ru/culture/person/43006
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoYetz6TJAhUDvnIKHVGlCu44ChAWCD0wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ijc.ru%2Fman69.html&usg=AFQjCNENO_38O0PucQh2jvUKhSHBUoUiRQ&sig2=f9Z-bx_ayQ3kjqk7Bf7TVw&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKoYetz6TJAhUDvnIKHVGlCu44ChAWCD0wBg&url=http%3A%2F%2Fwww.ijc.ru%2Fman69.html&usg=AFQjCNENO_38O0PucQh2jvUKhSHBUoUiRQ&sig2=f9Z-bx_ayQ3kjqk7Bf7TVw&bvm=bv.108194040,d.bGQ
http://books.lookmy.info/index.php?id=4446&show=4nalbum&do=showgall&gid=7116
http://byfet.ru/node/577
http://byfet.ru/node/577
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmuLb3KTJAhXFFiwKHbKlARc4HhAWCEIwBw&url=http%3A%2F%2Fkabmir.com%2Fmuzhchina_i_zhenshhina%2Fkrasota_zhenshhiny.html&usg=AFQjCNGqUqWcQUThRLg01cHh3Kv73wQrHQ&sig2=PqxudEOsU94A2qeu9Kf2bw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOmuLb3KTJAhXFFiwKHbKlARc4HhAWCEIwBw&url=http%3A%2F%2Fkabmir.com%2Fmuzhchina_i_zhenshhina%2Fkrasota_zhenshhiny.html&usg=AFQjCNGqUqWcQUThRLg01cHh3Kv73wQrHQ&sig2=PqxudEOsU94A2qeu9Kf2bw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad=rja&uact=8&ved=0CD8QFjAFOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Ffranwomen.sbu.edu%2F&usg=AFQjCNFK9Mc59jMUzHedAugtQfZP28liJQ&sig2=_3k7oHVJS3mZJ1SdrFdMBw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=132&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG45WhzZ7JAhUEmHIKHQcQBuo4ggEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fsacred-texts.com%2Fwmn%2Findex.htm&usg=AFQjCNF2G8hf6rh3SxA2M4voo_4oC657-w&sig2=0aYPdVSb24jbWIGc4Vs_Hw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmdWqnODJAhXkqXIKHatMAZ4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsacred-texts.com%2Fwmn%2Findex.htm&usg=AFQjCNF2G8hf6rh3SxA2M4voo_4oC657-w&sig2=S8nPKCCwFNbh0y4p1agYvg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmdWqnODJAhXkqXIKHatMAZ4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fsacred-texts.com%2Fwmn%2Findex.htm&usg=AFQjCNF2G8hf6rh3SxA2M4voo_4oC657-w&sig2=S8nPKCCwFNbh0y4p1agYvg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Christian+women+--+Religious+life%22
https://archive.org/search.php?...subject%3A%252
http://ncronline.org/news/women-religious/internet-aims-bond-women-religious-visitation-supporters
http://ncronline.org/news/women-religious/internet-aims-bond-women-religious-visitation-supporters
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http://www.islamismo.org/muculmana_internet.htm
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https://www.marxists.org/subject/women/; Web sites on Women in Politics - Inter-

Parliamentary Union – www.ipu.org/wmn-e/web.htm; Thoughts from a woman 

who posts on the Internet — News  & Politics  – 

https://medium.com/...politics/thoughts-from-a-.. 

ПЛК 

Política de privacidade - Mulher Digital – www.mulherdigital.com/politica-de-

privacidade/; AF_Folder WEB Dia Internacional da Mulher CUT 2015 – 

www.cutceara.org.br/.../Panfleto%20Mulheres...; A mulher na política e a 

influência dos discursos ... - Intercom – portalintercom.org.br/anais/.../R10-2088-

1.pdf; Mulher que expôs traição na internet é condenada | Política .. . – 

www.politicalivre.com.br/.../mulher-expos-traic...; Mulher chuta placa de 

propaganda política na calçada - TV iG – tvig.ig.com.br/...internet/mulher-chuta-

placa-de...; Projeto Diálogos Constitucionais debate sobre a mulher na Internet.. . – 

www.unifor.br › ... › Eventos 

РЛК 

Женщина и власть / Политика / Интернет-Ополчение – 

ipolk.ru/blog/Politik/16838.html; Интернет-журнал "Власть и женщина" | 

MedTelecom.ru – medtelecom.ru/smi-o-nas/; Одиночество в сети: чем 

занимаються украинские женщины-политики в соцсетях – 

www/aif.ua/…/odinochestvo_v_seti_chem_zanimayutsya_ukrainskie_ zhe…  

д) переслідувані цілі та результати, які були отримані під час відвідування 

Мережі 

АЛК 

WomensRadio | Internet Radio for Women and All People! – 

www.womensradio.com/; Women writing women dating women is not just for 

women – www.avclub.com/.../women-writing-women-da.; Internet Resources on 

Women for Curriculum – www.umbc.edu/wmst/updates.html; Internet Message 

Forum & Chat | Women for Sobriety, Inc. – 

womenforsobriety.org/beta2/.../internet-chat; Listen to Free Women Music Online - 

Live365 Internet Radio – www.live365.com/genres/women; women'secret | Home – 

womensecret.com; Women's WorldWide Web – https://www.w4.org; Women on 

Waves – www.womenonwaves.org/; Woman Finds Her Exact Twin on the Internet 

but They Aren't – www.cosmopolitan.com/.../woman-finds-her-ex; Women's Coding 

Collective - Online web development – https://thewc.co/; Women share: The worst 

sexual health advice on the Internet – www.sheknows.com/.../women-share-the-

worst; Web Links to General (Broad Time Periods) Women's World – 

www.womeninworldhistory.com/webLinks-gen; Internet Resources - Women's 

Studies - LibGuides at City – ibguides.ccny.cuny.edu/c.php?g=346742&p; Women's 

view on the internet - Gemius – Knowledge that – 

https://www.gemius.com/.../womens-view-on-th..; Mississippi University for 

Women - MUW – www.muw.edu/; How do U.S. women use the Internet and other 

sources of – transform.childbirthconnection. org/.../internet-; WWWomen.com! 

Search Directory for Women Online! – www.wwwomen.com/, Women's Forum - 

Building the future with women's vision – www.womens-forum.com/; 10 web 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3sa3pODJAhXECSwKHWXEDcQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipu.org%2Fwmn-e%2Fweb.htm&usg=AFQjCNE4zS-dQ3-B7AJ8TuWf3mUBWZ8HpA&sig2=ldOrziqOEsiFBQFTbp916w&bvm=bv.110151844,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3sa3pODJAhXECSwKHWXEDcQQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipu.org%2Fwmn-e%2Fweb.htm&usg=AFQjCNE4zS-dQ3-B7AJ8TuWf3mUBWZ8HpA&sig2=ldOrziqOEsiFBQFTbp916w&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.ipu.org/wmn-e/web.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3sa3pODJAhXECSwKHWXEDcQQFghAMAY&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fnews-politics%2Fthoughts-from-a-woman-who-posts-on-the-internet-5380af6dbefc&usg=AFQjCNHNPOp32tY16VCFXZzptdW7aAxepQ&sig2=JtZxu--2De-Rp2tmQy5cPA&bvm=bv.110151844,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib3sa3pODJAhXECSwKHWXEDcQQFghAMAY&url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fnews-politics%2Fthoughts-from-a-woman-who-posts-on-the-internet-5380af6dbefc&usg=AFQjCNHNPOp32tY16VCFXZzptdW7aAxepQ&sig2=JtZxu--2De-Rp2tmQy5cPA&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.mulherdigital.com/politica-de-privacidade/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=34&ved=0ahUKEwjSoM7Ele_JAhWGqXIKHQn0AFc4HhAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.cutceara.org.br%2Fdownloads%2Fsistema%2Fck%2Ffiles%2FPanfleto%2520Mulheres%25208%2520de%2520marco%25202015(1).pdf%2Ffolder-8-de-marco-2015-dia-internacional-da-mulher-formato-pdf.pdf&usg=AFQjCNGVb9uecTTp1bP05cJbWnaOiKS9tg&sig2=HOnOIcP34iG9bXgaQYhpqg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&ved=0ahUKEwj_rp7ule_JAhXjVHIKHYa_BCM4KBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fportalintercom.org.br%2Fanais%2Fnacional2015%2Fresumos%2FR10-2088-1.pdf&usg=AFQjCNG-4TDXtCCvdizT0HyyZKdwkWIK6w&sig2=ETNmBbevkEIJK96dRgXcbQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=43&ved=0ahUKEwj_rp7ule_JAhXjVHIKHYa_BCM4KBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fportalintercom.org.br%2Fanais%2Fnacional2015%2Fresumos%2FR10-2088-1.pdf&usg=AFQjCNG-4TDXtCCvdizT0HyyZKdwkWIK6w&sig2=ETNmBbevkEIJK96dRgXcbQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi78pGXlu_JAhWjpnIKHd8gCZU4MhAWCF0wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.politicalivre.com.br%2F2013%2F02%2Fmulher-expos-traicao-na-internet-e-condenada%2F&usg=AFQjCNHR6Q9z25E5jlC1821jVbnnP-GXrQ&sig2=219bfttgv4OUiPxONNpt7Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=83&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlL30lu_JAhWhVHIKHYm-BBg4UBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Ftvig.ig.com.br%2Fvariedades%2Fvideos-da-internet%2Fmulher-chuta-placa-de-propaganda-politica-na-calcada-5400e40fd8c8cd15b900022c.html&usg=AFQjCNGIqAAVeJmukfmVkwwxOZ3NX5BQuw&sig2=bwB2JYdNZmeVpUZxuLbVhQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=83&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXlL30lu_JAhWhVHIKHYm-BBg4UBAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Ftvig.ig.com.br%2Fvariedades%2Fvideos-da-internet%2Fmulher-chuta-placa-de-propaganda-politica-na-calcada-5400e40fd8c8cd15b900022c.html&usg=AFQjCNGIqAAVeJmukfmVkwwxOZ3NX5BQuw&sig2=bwB2JYdNZmeVpUZxuLbVhQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=91&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVsIasl-_JAhXIwHIKHU18Bl84WhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unifor.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D6775%3Aprojeto-dialogos-constitucionais-debate-sobre-a-mulher-na-politica%26catid%3D220%3Aeventos-capa%26Itemid%3D71&usg=AFQjCNHPEPqNc-F_UBsSFiSN30x4PoErUQ&sig2=6H9wGBmrTDquD1qPKnJCmg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s-i426TJAhVDFCwKHQGGDy8QFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fipolk.ru%2Fblog%2FPolitik%2F16838.html&usg=AFQjCNHoYvQ44xg547wMgF2FNYC1ZI-AFA&sig2=NeybxdDb9kq6IaU1c2DPJg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nvLU26TJAhXGjSwKHY3wACo4ChAWCDMwBA&url=http%3A%2F%2Fmedtelecom.ru%2Fsmi-o-nas%2F&usg=AFQjCNEtBOy4UN-_qf9bq0KK_9bQL-uijw&sig2=iiT3SRfnPMK_Oessg0girw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nvLU26TJAhXGjSwKHY3wACo4ChAWCDMwBA&url=http%3A%2F%2Fmedtelecom.ru%2Fsmi-o-nas%2F&usg=AFQjCNEtBOy4UN-_qf9bq0KK_9bQL-uijw&sig2=iiT3SRfnPMK_Oessg0girw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=82&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLyrXRuJ7JAhVJjSwKHdZwD3s4UBAWCCAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.womensradio.com%2F&usg=AFQjCNEoYmGWTS0oFbaFY2GmP599dRtrmg&sig2=ODH_7qd-YgDX9GoNvl6iJg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAGOApqFQoTCLqoz_-qmskCFSeNcgodr8sCsQ&url=http%3A%2F%2Fwww.avclub.com%2Farticle%2Fwomen-writing-women-dating-women-not-just-women-228518&usg=AFQjCNFBJ3H3VfexZ8q0gGXVTAR8AC77fg&sig2=x_RndD18hTz5ZVvUdpTnGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAGOApqFQoTCLqoz_-qmskCFSeNcgodr8sCsQ&url=http%3A%2F%2Fwww.avclub.com%2Farticle%2Fwomen-writing-women-dating-women-not-just-women-228518&usg=AFQjCNFBJ3H3VfexZ8q0gGXVTAR8AC77fg&sig2=x_RndD18hTz5ZVvUdpTnGw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.umbc.edu%2Fwmst%2Fupdates.html&usg=AFQjCNFzhO2mbHZq0kC9A1xIGIbDU0by2Q&sig2=mbjWiuj_Zg2RZ6wIuLcf6w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.umbc.edu%2Fwmst%2Fupdates.html&usg=AFQjCNFzhO2mbHZq0kC9A1xIGIbDU0by2Q&sig2=mbjWiuj_Zg2RZ6wIuLcf6w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwomenforsobriety.org%2Fbeta2%2Fgroup-info%2Finternet-chat%2F&usg=AFQjCNHL_SAMSdXI9HrVxLDaKwzaSI8g_A&sig2=sxI-j7kEVEMO3HcL4q3sVQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwomenforsobriety.org%2Fbeta2%2Fgroup-info%2Finternet-chat%2F&usg=AFQjCNHL_SAMSdXI9HrVxLDaKwzaSI8g_A&sig2=sxI-j7kEVEMO3HcL4q3sVQ
http://www.live365.com/genres/women
http://www.live365.com/genres/women
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved=0CF4QFjAJOB5qFQoTCNim8N29mskCFcEILAod2R4JCQ&url=http%3A%2F%2Fwomensecret.com%2F&usg=AFQjCNFzLqSkp8dW8x6IzKlzsswt1u38gA&sig2=g4iu7eMe25nvMfIta1ytqA
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAGOChqFQoTCOXX8MjBmskCFYKmcgodcjAFSw&url=http%3A%2F%2Fwww.womenonwaves.org%2F&usg=AFQjCNHtz64gbK8bMkR6UK-VSI0YrLcxlA&sig2=_qwuHGK4KAkIhDcmwXsXfQ
http://www.womenonwaves.org/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAHOChqFQoTCOXX8MjBmskCFYKmcgodcjAFSw&url=https%3A%2F%2Fthewc.co%2F&usg=AFQjCNFOMO1tC67HhIWPb12SP68IHzLmvw&sig2=caYezqtCqaQY1IGVznqACw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAHOChqFQoTCOXX8MjBmskCFYKmcgodcjAFSw&url=https%3A%2F%2Fthewc.co%2F&usg=AFQjCNFOMO1tC67HhIWPb12SP68IHzLmvw&sig2=caYezqtCqaQY1IGVznqACw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=298&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjotcax6J7JAhXipnIKHS2bC7c4ogIQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.sheknows.com%2Fhealth-and-wellness%2Farticles%2F1035693%2Fwomen-share-the-worst-sexual-health-advice&usg=AFQjCNH3YEr18nZyLxo011OUCOUWOCSKMQ&sig2=rnM6levOOD0d2c1anasaxQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=298&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjotcax6J7JAhXipnIKHS2bC7c4ogIQFghRMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.sheknows.com%2Fhealth-and-wellness%2Farticles%2F1035693%2Fwomen-share-the-worst-sexual-health-advice&usg=AFQjCNH3YEr18nZyLxo011OUCOUWOCSKMQ&sig2=rnM6levOOD0d2c1anasaxQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=360&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPt-Lh657JAhULv3IKHY0jBfM43gIQFghVMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.muw.edu%2F&usg=AFQjCNH1lezYHd5IrffVfbZag-KAktrvGQ&sig2=u6O5pHo9hkA8AzLtlot56w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=360&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPt-Lh657JAhULv3IKHY0jBfM43gIQFghVMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.muw.edu%2F&usg=AFQjCNH1lezYHd5IrffVfbZag-KAktrvGQ&sig2=u6O5pHo9hkA8AzLtlot56w
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=195&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix2IXd3Z7JAhWlwHIKHY6fDgU4vgEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wwwomen.com%2F&usg=AFQjCNGm452a8bRdszNue75wvUVKKZw-iA&sig2=dyaCFeU3Mq1aRYMtmSklxw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=195&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix2IXd3Z7JAhWlwHIKHY6fDgU4vgEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wwwomen.com%2F&usg=AFQjCNGm452a8bRdszNue75wvUVKKZw-iA&sig2=dyaCFeU3Mq1aRYMtmSklxw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=185&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpu_J257JAhUBnnIKHbAkB-U4tAEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.womens-forum.com%2F&usg=AFQjCNHq6i2_ST3m3eVicPmlabnJkJGhjg&sig2=gTOIkbYCEo69SdA7pJrh3g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=185&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZpu_J257JAhUBnnIKHbAkB-U4tAEQFgg7MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.womens-forum.com%2F&usg=AFQjCNHq6i2_ST3m3eVicPmlabnJkJGhjg&sig2=gTOIkbYCEo69SdA7pJrh3g
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platforms that empower and connect women – www.techrepublic.com/.../10-web-

platforms-th; Women for Women International: Home – 

www.womenforwomen.org/; Internet - Charity Village - Women charityvillage.com 

› ... › Organizations 

ПЛК 

Mulheres utilizam a internet de maneira mais segura, diz ... – 

blogs.diariodonordeste.com.br/.../mulheres-utili...; Estudo mapeia passos virtuais 

das mulheres na internet - Veja – veja.abril.com.br/.../estudo-mapeia-passos-virtu...; 

Como trabalhar em casa na internet sendo Mulher e Mãe ... – 

www.escoladinheiro.com › Ganhar Dinheiro; Trabalhar em casa pela Internet - 

Mulheres Empreendedoras – www.mulheresempreendedoras.net.br/trabalhar...;  

Aumenta o número de mulheres que trabalham pela internet – 

mulhergold.com.br/mulheres-na-internet/; Mulher desaparece após ter aceitado 

trabalho via internet ... – www.oestadoonline.com.br/2015/12/92140/;Internet, 

cafezinho, happy hour: saiba se comportar ... - Mulher – 

mulher.terra.com.br/.../internet-cafezinho-happ.. 

РЛК 

Женское одиночество - Психологическое интернет – 

psychology.nsu.ru/statsamoukina.htm; Интернет-зависимость у женщин. 

Причины зависимости. – tvoymalysh.com.ua › Территория мамы › Психология 

и право; Социальные сети вредят психике одиноких женщин. – 

health.passion.ru › Здоровье › Новости здоровья › Душевное здоровье; Смелые 

женщины в Сети. - RevolverLab.com – revolverlab.com/smelyie-jenschinyi-v-

seti/; 

УЛК 

marta.org.ua - інтернет журнал для жінок marta.org.ua/; Інтернет-

знайомства - як уникнути обману | Поради для жінок 

www.isb.kiev.ua/internet-znajomstva-jak-uniknuti-obmanu/; Вчені знайшли 

формулу успіху жінок під час знайомства в інтернеті nv.ua/.../vcheni-znajshli-

formulu-uspihu-zhinok-pid-chas-znajomst...; Лише кожен 5-й матеріал в 

українських ЗМІ коментують жінки, теми ...imi.org.ua/.../52570-lishe-kojen-5-

y-material-v-ukrajinskih-zmi-ko; Жінка в інтернеті. Клуб за інтересами, або 

втеча від самотності ... ywoman.ru/.../zhinka-v-interneti-klub-za-interesami-abo-

vtecha-vid... ; У світі жінок | Жіночий інтернет-журнал. Мода і стиль, 

гороскопи ...svaha.info/u-sviti-zhinok/; Блог феміністки: жінки і мистецтво - 

BBC Україна www.bbc.com/.../ 160531_blog_feminist_bee_rowlatt_2_ukr_ms; 

Жінка | Креатив. Розвиток. Пошук | Блог Романа Кошовського 

...mykrp.com.ua/tag/zhinka/ 

е) прагматика статусності 

АЛК 

Senior Women Web – www.seniorwomen.com/; Women on the Web - UX Scientist – 

uxscientist.com/public/docs/uxsci_5.pdf; Disabled Women on the Web – 

www.disabilityhistory.org/dwa/library_e.html; Women's Lacrosse - News - The 

Official Web Site of – www.gogriffs.com/SportSelect.dbml?SPID;  Documentary on 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkycyWoeDJAhWFWywKHdVmBLIQFghUMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.womenforwomen.org%2F&usg=AFQjCNFAeTuvh77jbGfgp2W5wHTUp7D1Rg&sig2=kq1oc7MrUih_yiD7qZMReQ&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.womenforwomen.org/
https://charityvillage.com/directories/organizations-i-z/internet.aspx
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz4LSl-_JAhWKpnIKHWeBB6kQFghXMAg&url=http%3A%2F%2Fblogs.diariodonordeste.com.br%2Fnarede%2Fseguranca-digital%2Fmulheres-utilizam-a-internet-de-maneira-mais-segura-diz-estudo%2F&usg=AFQjCNEY61qAoLqfkg1s9m6v3-u9tHG6pg&sig2=liR26KNaNz8bzrgw8ysTGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA89LFmO_JAhXr8nIKHU8_CvY4ChAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fnoticia%2Fvida-digital%2Festudo-mapeia-passos-virtuais-das-mulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNGotz-u5uDr5PF7G2kYOGj2gwTAOQ&sig2=3BYXO5j0qQ_KiHPHQXhwPQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA89LFmO_JAhXr8nIKHU8_CvY4ChAWCDAwAw&url=http%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2Fnoticia%2Fvida-digital%2Festudo-mapeia-passos-virtuais-das-mulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNGotz-u5uDr5PF7G2kYOGj2gwTAOQ&sig2=3BYXO5j0qQ_KiHPHQXhwPQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgguMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.escoladinheiro.com%2F2012%2F01%2F13%2Fcomo-trabalhar-em-casa-internet-mulher-mae%2F&usg=AFQjCNGXu7WSvJK7iNpUpZIAgDqMOGYweQ&sig2=kPCMnpBrXKbexEY6vcRwkA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgg4MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.mulheresempreendedoras.net.br%2Ftrabalhar-em-casa-pela-internet%2F&usg=AFQjCNFQXtHvyJC70mgZ63TPN5mKuGDiCQ&sig2=n38f_w0K9SPVvsxx1lKKNw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgg4MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.mulheresempreendedoras.net.br%2Ftrabalhar-em-casa-pela-internet%2F&usg=AFQjCNFQXtHvyJC70mgZ63TPN5mKuGDiCQ&sig2=n38f_w0K9SPVvsxx1lKKNw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgg_MAg&url=http%3A%2F%2Fmulhergold.com.br%2Fmulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNFOTx6N1sPJbrv9jAoLTDV886n__A&sig2=dDAqZd0-eUgRx7JvRk8k3Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFghGMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.oestadoonline.com.br%2F2015%2F12%2F92140%2F&usg=AFQjCNFoopaKuw6jtXWl5PDL_atcb47Ceg&sig2=5-zuI14wTSd7mDu3_knh1Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFghGMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.oestadoonline.com.br%2F2015%2F12%2F92140%2F&usg=AFQjCNFoopaKuw6jtXWl5PDL_atcb47Ceg&sig2=5-zuI14wTSd7mDu3_knh1Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju8IC0me_JAhXF33IKHUpZA_A4ChAWCCowAg&url=http%3A%2F%2Fmulher.terra.com.br%2Fcarreira%2Finternet-cafezinho-happy-hour-saiba-se-comportar-no-trabalho%2C02b96ee9f9e27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html&usg=AFQjCNFns_LtThjDC_L_b42aFQaaab762A&sig2=qeZQ3-ZorDmzg55PKJNLzA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju8IC0me_JAhXF33IKHUpZA_A4ChAWCCowAg&url=http%3A%2F%2Fmulher.terra.com.br%2Fcarreira%2Finternet-cafezinho-happy-hour-saiba-se-comportar-no-trabalho%2C02b96ee9f9e27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html&usg=AFQjCNFns_LtThjDC_L_b42aFQaaab762A&sig2=qeZQ3-ZorDmzg55PKJNLzA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQsMXG2qTJAhUGBiwKHRkXAi44ChAWCBowAA&url=http%3A%2F%2Fpsychology.nsu.ru%2Fstatsamoukina.html&usg=AFQjCNFMko0towj9JL3hhzBIXSdpewT7PQ&sig2=D4yipM4PPp8U_D1tdp55Uw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAJODJqFQoTCIeItJfE6MgCFSJ1cgodSBgPZQ&url=http%3A%2F%2Ftvoymalysh.com.ua%2Fview%2F3736&usg=AFQjCNFAqAl-LXNZTe31mhmejDhpaMEd-g&sig2=0pdQd8fbITeSBDCK4__AAg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAJODJqFQoTCIeItJfE6MgCFSJ1cgodSBgPZQ&url=http%3A%2F%2Ftvoymalysh.com.ua%2Fview%2F3736&usg=AFQjCNFAqAl-LXNZTe31mhmejDhpaMEd-g&sig2=0pdQd8fbITeSBDCK4__AAg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=69&cad=rja&uact=8&ved=0CEwQFjAIODxqFQoTCML5y5rQ6sgCFUXVcgodr8QGgg&url=http%3A%2F%2Fhealth.passion.ru%2Fnovosti-zdorovya%2Fdushevnoe-zdorove%2F82722%2F&usg=AFQjCNG7szTnVNyIFVm2bjRZxk7NKKL7XQ&sig2=WzO8EM5anDIcsBQUn484yg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=75&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAEOEZqFQoTCNPNucTR6sgCFWOocgodI0IBKA&url=http%3A%2F%2Frevolverlab.com%2Fsmelyie-jenschinyi-v-seti%2F&usg=AFQjCNFGufAN7ptJr8ClSNJjXYIOFsY1jQ&sig2=c-hAoi3DnLYvwIKF0ilELg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=75&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAEOEZqFQoTCNPNucTR6sgCFWOocgodI0IBKA&url=http%3A%2F%2Frevolverlab.com%2Fsmelyie-jenschinyi-v-seti%2F&usg=AFQjCNFGufAN7ptJr8ClSNJjXYIOFsY1jQ&sig2=c-hAoi3DnLYvwIKF0ilELg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=37&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiao4HvocXOAhULnBoKHf3eA7o4HhAWCEowBg&url=http%3A%2F%2Fmarta.org.ua%2F&usg=AFQjCNGfx5FrX_EBy8DRSTgPTeY4CarHRQ&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=68&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYhu6Ro8XOAhXE8RQKHSIzAq44PBAWCFMwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.isb.kiev.ua%2Finternet-znajomstva-jak-uniknuti-obmanu%2F&usg=AFQjCNE2pCUeFXycx4U1cAlgrEF2vWjknQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=68&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYhu6Ro8XOAhXE8RQKHSIzAq44PBAWCFMwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.isb.kiev.ua%2Finternet-znajomstva-jak-uniknuti-obmanu%2F&usg=AFQjCNE2pCUeFXycx4U1cAlgrEF2vWjknQ
http://www.isb.kiev.ua/internet-znajomstva-jak-uniknuti-obmanu/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=74&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1e3Ko8XOAhULcBoKHSStAdo4RhAWCDEwAw&url=http%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fstyle%2Fwellness%2Fvcheni-znajshli-formulu-uspihu-zhinok-pid-chas-znajomstva-v-interneti-194530.html&usg=AFQjCNEd6McGEUi83gms2HxTuvqzqOqoNA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=74&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje1e3Ko8XOAhULcBoKHSStAdo4RhAWCDEwAw&url=http%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fstyle%2Fwellness%2Fvcheni-znajshli-formulu-uspihu-zhinok-pid-chas-znajomstva-v-interneti-194530.html&usg=AFQjCNEd6McGEUi83gms2HxTuvqzqOqoNA
http://imi.org.ua/news/52570-lishe-kojen-5-y-material-v-ukrajinskih-zmi-komentuyut-jinki-temi-shou-biznes-sport-i-mijnarodka-doslidjennya-imi.html
http://imi.org.ua/news/52570-lishe-kojen-5-y-material-v-ukrajinskih-zmi-komentuyut-jinki-temi-shou-biznes-sport-i-mijnarodka-doslidjennya-imi.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=152&ved=0ahUKEwinz8rriMbOAhVMmBoKHa1_CE44lgEQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fywoman.ru%2Fpage%2Fzhinka-v-interneti-klub-za-interesami-abo-vtecha-vid-samotnosti&usg=AFQjCNGuLz9V43-ODpsH4V_jwVTlOmYbkA&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=152&ved=0ahUKEwinz8rriMbOAhVMmBoKHa1_CE44lgEQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fywoman.ru%2Fpage%2Fzhinka-v-interneti-klub-za-interesami-abo-vtecha-vid-samotnosti&usg=AFQjCNGuLz9V43-ODpsH4V_jwVTlOmYbkA&bvm=bv.129759880,d.bGs
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiluarYi8bOAhVKlxoKHSUyA9gQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fukrainian%2Fblogs%2F2016%2F06%2F160531_blog_feminist_bee_rowlatt_2_ukr_ms&usg=AFQjCNHjk78sQc_caA6m-najhh5frGcU7g&bvm=bv.129759880,d.bGs
http://www.bbc.com/.../%20160531_blog_feminist_bee_rowlatt_2_ukr_ms
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxMGCjMbOAhWKshQKHTQwDpM4ChAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fmykrp.com.ua%2Ftag%2Fzhinka%2F&usg=AFQjCNFZ6Yhct7dzeLXayi47_GZ9jnHt2w&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTxMGCjMbOAhWKshQKHTQwDpM4ChAWCDIwAw&url=http%3A%2F%2Fmykrp.com.ua%2Ftag%2Fzhinka%2F&usg=AFQjCNFZ6Yhct7dzeLXayi47_GZ9jnHt2w&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=204&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2IDe4J7JAhXo_HIKHfQyB7Y4yAEQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorwomen.com%2F&usg=AFQjCNEdNWxCeSRWPe3H4uroCJdy4rWtaQ&sig2=URq2gs89hNmlisMdaPdqlg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=361&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigv4LH7Z7JAhVBiiwKHVrwChg46AIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fuxscientist.com%2Fpublic%2Fdocs%2Fuxsci_5.pdf&usg=AFQjCNGWjqS2RbjxHMjlI8ZZYV-VZiXSIQ&sig2=AePoDOpgHdsaPWwzmf0-rw
http://www.disabilityhistory.org/dwa/library_e.html
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how young women are using internet to – www.dailymail.co.uk/.../Students-lure-

online-su; Web page fairview heights women – eiyo.420hub.club/53.pdf 

ПЛК 

Mulher Web - O site da mulher antenada e empreendedora  – 

www.mulherweb.com.br/; Mulheres são menos conscientes das ameaças na 

Internet ...  – www.techenet.com › Segurança; Direitos das mulheres na Internet (1) 

- Jornal Notícias (www.jornalnoticias.co.mz/.../46986-ewdsfghytj...; Aumenta o 

número de mulheres que trabalham pela internet – mulhergold.com.br/mulheres-

na-internet/; pesquisa intel aponta que algumas mulheres preferem ... – 

www.universodamulher.com.br/.../pesquisa-inte...; Hábitos de leitura da mulher na 

internet | Mundo do Marketing – https://www.mundodomarketing.com.br/.../;  

Internet é a preferência das mulheres - Meio & Mensagem – 

www.meioemensagem.com.br/.../Intenet-e-a-pr...; Aumenta o número de mulheres 

que trabalham pela internet – mulhergold.com.br/mulheres-na-internet/ 

РЛК 

Женщина и власть / Политика / Интернет-Ополчение – 

ipolk.ru/blog/Politik/16838.html; Интернет-журнал "Власть и женщина" | 

MedTelecom.ru – medtelecom.ru/smi-o-nas/; Одиночество в сети: чем 

занимаються украинские женщины-политики в соцсетях – 

www/aif.ua/…/odinochestvo_v_seti_chem_zanimayutsya_ukrainskie_ zhe…  

ж) відповідність еталону сучасності 

АЛК 

Women@Internet: Creating New Cultures in Cyberspace – www.amazon.com › ... › 

Minority Studies 

ПЛК 

Women@Internet: Creating New Cultures in Cyberspace – www.amazon.com › ... › 

Minority Studies 

РЛК 

Очаровательница: интернет-клуб современных женщин – 

https://www.facebook.com/4ari.club/?fref=n; Женский клуб – клуб для женщин, 

которые хотят быть современными – www.wclub.ru/ 

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ 

1. Приклади успішних жінок, які реалізували свої професійні якості в 

Інтернеті 

а) актуалізація нової ролі жінки-професіонала в комп’ютерній сфері 

АЛК 

30 Very Successful Female Internet Entrepreneurs | The ... – 

www.thenextwomen.com › Articles; Wonderful Web Success Store | Wonderful 

Web Women – wonderfulwebwomen .com/success-store/; Female Internet 

Entrepreneurs - The Daily Beast – www.thedailybeast.com/.../13-women-who-

rule...; 8 Successful Online Entrepreneurs You Should Be Following – 

www.entrepreneur.com/article/244808; 50 Inspiring Women Entrepreneurs - 

Business Insider – www.businessinsider.com/50-women-entrepren...; Internet Helps 

Women Entrepreneurs Overcome Hurdles – 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=322&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnhPbv6p7JAhXihHIKHVAsAik4wAIQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Feiyo.420hub.club%2F53.pdf&usg=AFQjCNEpRzShcYKYAqTziu5YssEsqSkvUg&sig2=mRaY5ruCDUbltCVbbySzdg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=77&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9i-nXlu_JAhWCvHIKHRi4AiE4RhAWCEswBg&url=http%3A%2F%2Fwww.mulherweb.com.br%2F&usg=AFQjCNFfE7quDqqRAblWInrLdskGxPjDBw&sig2=fS0fGSyyVvc78o6WOI-UPg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz4LSl-_JAhWKpnIKHWeBB6kQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.techenet.com%2F2015%2F03%2Fmulheres-sao-menos-conscientes-das-ameacas-na-internet-revela-estudo%2F&usg=AFQjCNFCFAK50ru_7yRL2N8jsfd2wXwCRw&sig2=OQLuH5wMlJPViKrrj7Qc6A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz4LSl-_JAhWKpnIKHWeBB6kQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.techenet.com%2F2015%2F03%2Fmulheres-sao-menos-conscientes-das-ameacas-na-internet-revela-estudo%2F&usg=AFQjCNFCFAK50ru_7yRL2N8jsfd2wXwCRw&sig2=OQLuH5wMlJPViKrrj7Qc6A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiYz4LSl-_JAhWKpnIKHWeBB6kQFghfMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalnoticias.co.mz%2Findex.php%2Fciencia-e-ambiente%2F46986-ewdsfghytju&usg=AFQjCNGH8EnruVQJcFFvhiSwjZJTX1WYvA&sig2=WDNWV1pRQxeKL5k19pQkcQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiYz4LSl-_JAhWKpnIKHWeBB6kQFghfMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.jornalnoticias.co.mz%2Findex.php%2Fciencia-e-ambiente%2F46986-ewdsfghytju&usg=AFQjCNGH8EnruVQJcFFvhiSwjZJTX1WYvA&sig2=WDNWV1pRQxeKL5k19pQkcQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgg_MAg&url=http%3A%2F%2Fmulhergold.com.br%2Fmulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNFOTx6N1sPJbrv9jAoLTDV886n__A&sig2=dDAqZd0-eUgRx7JvRk8k3Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWgOzmmO_JAhUCc3IKHQ74B00QFgg_MAg&url=http%3A%2F%2Fmulhergold.com.br%2Fmulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNFOTx6N1sPJbrv9jAoLTDV886n__A&sig2=dDAqZd0-eUgRx7JvRk8k3Q
http://www.universodamulher.com.br/m/0/8251/pesquisa-intel-aponta-que-algumas-mulheres-preferem-internet-ao-sexo-
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK0rG8m-_JAhWmlnIKHYb-A_E4ChAWCCMwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mundodomarketing.com.br%2Finteligencia%2Fpesquisas%2F114%2Fhabitos-de-leitura-da-mulher-na-internet.html&usg=AFQjCNF4adEdO-fIQIt_lAnWDgxI2KXl1A&sig2=bF_VEFTfDvTR0ZqOhqjzYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK0rG8m-_JAhWmlnIKHYb-A_E4ChAWCCMwAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mundodomarketing.com.br%2Finteligencia%2Fpesquisas%2F114%2Fhabitos-de-leitura-da-mulher-na-internet.html&usg=AFQjCNF4adEdO-fIQIt_lAnWDgxI2KXl1A&sig2=bF_VEFTfDvTR0ZqOhqjzYQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK0rG8m-_JAhWmlnIKHYb-A_E4ChAWCCowAg&url=http%3A%2F%2Fwww.meioemensagem.com.br%2Fhome%2Fmidia%2Fnoticias%2F2014%2F05%2F19%2FIntenet-e-a-preferencia-das-mulheres.html&usg=AFQjCNEWfigMIxHp20fjES856WcryOQrKA&sig2=7VXUnUEmHVhAyzvSiT5N3A
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1pvmXnO_JAhVIz3IKHcyfDpo4FBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fmulhergold.com.br%2Fmulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNFOTx6N1sPJbrv9jAoLTDV886n__A&sig2=Ed3DmaTmAT_tSyZbM28nxw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1pvmXnO_JAhVIz3IKHcyfDpo4FBAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fmulhergold.com.br%2Fmulheres-na-internet%2F&usg=AFQjCNFOTx6N1sPJbrv9jAoLTDV886n__A&sig2=Ed3DmaTmAT_tSyZbM28nxw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8s-i426TJAhVDFCwKHQGGDy8QFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fipolk.ru%2Fblog%2FPolitik%2F16838.html&usg=AFQjCNHoYvQ44xg547wMgF2FNYC1ZI-AFA&sig2=NeybxdDb9kq6IaU1c2DPJg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nvLU26TJAhXGjSwKHY3wACo4ChAWCDMwBA&url=http%3A%2F%2Fmedtelecom.ru%2Fsmi-o-nas%2F&usg=AFQjCNEtBOy4UN-_qf9bq0KK_9bQL-uijw&sig2=iiT3SRfnPMK_Oessg0girw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nvLU26TJAhXGjSwKHY3wACo4ChAWCDMwBA&url=http%3A%2F%2Fmedtelecom.ru%2Fsmi-o-nas%2F&usg=AFQjCNEtBOy4UN-_qf9bq0KK_9bQL-uijw&sig2=iiT3SRfnPMK_Oessg0girw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAGOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWomen-Internet-Creating-Cultures-Cyberspace%2Fdp%2F1856495728&usg=AFQjCNFP2t90e0kLtDqAurB2Reu9PEtDFw&sig2=uehJQVWdbNqiNbKTXl0Zhg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&cad=rja&uact=8&ved=0CEcQFjAGOBRqFQoTCPbLrMOumskCFWGYcgod3yQK5A&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FWomen-Internet-Creating-Cultures-Cyberspace%2Fdp%2F1856495728&usg=AFQjCNFP2t90e0kLtDqAurB2Reu9PEtDFw&sig2=uehJQVWdbNqiNbKTXl0Zhg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrvpDezqTJAhWmjnIKHQtJDbQQFghJMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F4ari.club%2F%3Ffref%3Dnf&usg=AFQjCNFytOBXVpmGw5RXNY42pkswIY2aCA&sig2=zJfYLLDrnKPC1bV8rF_4eQ&bvm=bv.108194040,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChsOFsuDJAhVL63IKHfzFCNsQFggyMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.thenextwomen.com%2F2009%2F06%2F05%2F30-very-successful-female-internet-entrepreneurs&usg=AFQjCNELFe3iBzU7tsDmaed5CViDyXr9Kw&sig2=VbzZqiGfYbTMweB92X8tLw&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChsOFsuDJAhVL63IKHfzFCNsQFghLMAk&url=http%3A%2F%2Fwonderfulwebwomen.com%2Fsuccess-store%2F&usg=AFQjCNEtbjB6jEJ73nKDWF1dk-sHLxbHIQ&sig2=1gjYFV0p0WSgUCQY7CvSXA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChsOFsuDJAhVL63IKHfzFCNsQFghLMAk&url=http%3A%2F%2Fwonderfulwebwomen.com%2Fsuccess-store%2F&usg=AFQjCNEtbjB6jEJ73nKDWF1dk-sHLxbHIQ&sig2=1gjYFV0p0WSgUCQY7CvSXA&bvm=bv.110151844,d.bGQ
http://www.thedailybeast.com/galleries/2010/06/05/13-women-who-rule-the-web.html
http://www.thedailybeast.com/galleries/2010/06/05/13-women-who-rule-the-web.html
http://www.thedailybeast.com/.../13-women-who-rule
http://www.thedailybeast.com/.../13-women-who-rule
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinxpCv2eDJAhUI7XIKHbyZAbMQFghcMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.entrepreneur.com%2Farticle%2F244808&usg=AFQjCNHf9MHctq5doGasEUiOoRFZg4qy-w&sig2=Y6cNBvXQ4ifZ3AxHpDBHcw
http://www.entrepreneur.com/article/244808
http://www.businessinsider.com/50-women-entrepreneurs-who-inspire-us-2010-12
http://www.businessinsider.com/50-women-entrepreneurs-who-inspire-us-2010-12
http://www.businessinsider.com/50-women-entrepren
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2uzO2-DJAhVGz3IKHZsPCVI4HhAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.smallbusinesscomputing.com%2Ftipsforsmallbusiness%2Finternet-helps-women-entrepreneurs-overcome-hurdles.html&usg=AFQjCNFv6i9XOCOx0fv-LuCTngx2jd1e3g&sig2=Im1dzGnH0RQfcaJkjrvX8g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp2uzO2-DJAhVGz3IKHZsPCVI4HhAWCCgwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.smallbusinesscomputing.com%2Ftipsforsmallbusiness%2Finternet-helps-women-entrepreneurs-overcome-hurdles.html&usg=AFQjCNFv6i9XOCOx0fv-LuCTngx2jd1e3g&sig2=Im1dzGnH0RQfcaJkjrvX8g
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www.smallbusinesscomputing.com/.../internet-h... 

ПЛК 

Mãe, esposa e profissional - a dura jornada das mulheres ... – 

www.colegioweb.com.br › Curiosidades; Mulher larga emprego e faz fortuna como 

profissional de ... – blogs.oglobo.globo.com/.../mulher-larga-empre...; Aumenta o 

número de mulheres que trabalham pela internet – mulhergold.com.br/mulheres-

na-internet/; Blogueiras profissionais - Bolsa de Mulher – 

www.bolsademulher.com/.../blogueiras-profissi...; Mulheres são maioria entre 

profissionais de métricas e ... – www.b9.com.br/.../mulheres-sao-maioria-entre-...; 

Sabe quem são as mulheres nestas fotografias? A Internet ...  – www.dn.pt/.../sabe-

quem-sao-as-mulheres-nesta...; Mulher Profissional (@ggiovanarezende) | Twitter 

– https://twitter.com/ggiovanarezende; NED - Mulher de sucesso: a nova 

empreendedora digital – novoempreendedordigital.com.br/mulher-de-su.. 

РЛК 

Женщин-программистов в Украине становится больше – 

ain.ua/2014/10/31/547905; ИТ-девушки - Ассоциация "Информационные 

технологии в Украине – 

https://www.facebook.com/itukraine.org.ua/.../a.../487218917993094/; 20 женщин, 

которые добились успеха в мире компьютерных технологий – 

womo.com.ua/20-zhenshhin-kotoryie-dobilis-uspeha-v-mire-tehnologiy/; 7 

женщин, без которых компьютеры и технологии были были бы совсем 

другими – ain.ua/2014/10/17/545612; Названа самая влиятельная женщина в 

интернет-мире – obozrevatel.com/society/9-samyih-vliyatelnyih...internete/photo-

1.htm; Ломая стереотипы: 8 успешных женщин у руля IT  – 

digit.ru/business/20140307/413080410.html; В главных ролях – женщина / 

Интернет-газета «Мирт» (gazeta.mirt.ru/stat-i/vzglyad/post-1719/); 50 самых 

успешных женщин в Сети • NESPI – nespi.kz/blog/2015/02/05/50-samyh-

uspeshnyh-zhenshin-v-seti/; Роль женщин в ИТ-отрасли и в науке – Крона – 

krona.org.ua/rol-jenshin-v-it-otrasli-i-v-nauke.html 

в) характер прояву психологічних особливостей жінки-підприємця в Мережі 

АЛК 

Internet entrepreneur Silvina Moschini breaks barriers – transparent 

business.com/.../internet-entrepreneu...; Blake Lively—From Gossip Girl to Internet 

Entrepreneur – www.vogue.com/.../blake-lively-new-website-p...; Female Internet 

entrepreneur prefers company-making to ... – www.japantimes.co.jp/.../female-

internet-entrepr..; Female entrepreneurs are more successful, according to ... – 

www.virgin.com/entrepreneur/female-entrepren...; The Key Ingredients for Internet 

Success - Women In Internet – wecai.org/2318/ingredients-to-internet-success; 

Women-led startups achieve more funding success online ... – 

https://powermore.dell.com/.../women-led-start...; Female Entrepreneurs Who 

Rock! - Dee Smith Online – deesmithonline.com/female-entrepreneurs-rock/; 

Female Internet Entrepreneurs | Where Soul Empowered ...  – 

femaleinternetentrepreneurs.com/; Is the Internet Hindering the Career 

Advancement of Women ... – https://www.linkedin.com/.../internet-hindering-... 

http://www.smallbusinesscomputing.com/.../internet-h
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhitvPoe_JAhXB73IKHRRRAw0QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.colegioweb.com.br%2Fcuriosidades%2Fmae-esposa-e-profissional-dura-jornada-das-mulheres.html&usg=AFQjCNGsHBqGwTkEkVzjZfUMDeKXoDohaA&sig2=q3VyPJNv2a68A5PDaz_tUA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhitvPoe_JAhXB73IKHRRRAw0QFghgMAk&url=http%3A%2F%2Fblogs.oglobo.globo.com%2Fpagenotfound%2Fpost%2Fmulher-larga-emprego-faz-fortuna-como-profissional-de-twerking-552037.html&usg=AFQjCNGfOmOsnw30YeuARYy-iz3STdV58w&sig2=X2uymzYT3UUc1C0KSrekTA
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призвала «залить зарином - НТВ www.ntv.ru/novosti/1615297; Блогер 
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показала как их экипаж ...hromadskeradio.org/.../bloggersha-sostoyashchaya-v-
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мощное видео, чтобы дать отпор ...fishki.net/1663994-bjuti-bloger-s-

paralichom-snjala-mownoe-vide..; Самая вдувабельная блогерша ЖЖ - Лена 
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Русскоговорящая блогерша за год заработала в Финляндии свыше ... 
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здоровья и жизни? | Гармония ... 
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офиса Девушка-фрилансер homeofficespace.ru/devuska-frilanser; Новая 

работа на дому для женщин как диктор фрилансер rfl.ru/rabota-na-
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=160&ved=0CE8QFjAJOJYBahUKEwjDi4K-7enIAhXlmHIKHT2JAJE&url=http%3A%2F%2Fwww.life3000.ru%2Farticles%2Fzhenshchina-i-karera.html&usg=AFQjCNFhcU7NLLMeQQ2N2f77WvSXLVIyew&sig2=3n_GbBHh1flAAU2IXDsboA
http://www.life3000.ru/articles/zhenshchina-i-karera.html
http://boginija.ru/jensina/322-zhenschina-i-internet-v-nashi-dni.html
http://boginija.ru/jensina/322-zhenschina-i-internet-v-nashi-dni.html
http://ukrainky.biz/blog/activity/270.html
http://ukrainky.biz/blog/activity/270.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiChsOFsuDJAhVL63IKHfzFCNsQFghEMAg&url=http%3A%2F%2Fwecai.org%2F2318%2Fingredients-to-internet-success&usg=AFQjCNHyHzhVFN3x5bkDF22vgpRbPQ4AQA&sig2=MMqTQXwGSLNT6tL5c3aucg&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXpJzPs-DJAhWrn3IKHdfOB5E4ChAWCFowDA&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Finternet-hindering-career-advancement-women-kristin-kozar&usg=AFQjCNHX9VijJSpP7DFkqiQSM_Zsv3yEwQ&sig2=dN8n57SzJZmTvw6XZSWuog
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXpJzPs-DJAhWrn3IKHdfOB5E4ChAWCFowDA&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Finternet-hindering-career-advancement-women-kristin-kozar&usg=AFQjCNHX9VijJSpP7DFkqiQSM_Zsv3yEwQ&sig2=dN8n57SzJZmTvw6XZSWuog
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ПЛК 

Como conciliar o papel de esposa, mãe e profissional? - MS ... – 

www.msnoticias.com.br/...mulher/...profissional...; Mulher que postou foto “feliz” 

na internet tem auxílio-doença ... – www.gazetadopovo.com.br/.../mulher-que-

post...; A mulher que quebrou a internet - Meio & Mensagem – 

www.meioemensagem.com.br/.../A-mulher-que...; 11 táticas para conhecer uma 

mulher na internet | Atitude.com – https://atitude.com/11-taticas-para-conhecer-

um...; Mulher pelada de pastor caiu na net para amante – 

festinhasbrasil.com/mulher-pelada-de-pastor-cai...; Mulheres consomem mais pela 

internet do que homens ... – www.correiodoestado.com.br/.../mulheres...inte...; 

Conectando Possibilidades - O espaço das mulheres na web – https://pt-

br.facebook.com/.../15983065937392.. 

РЛК 

Женщина и её интернет | Гармония Жизни – 

www.garmoniazhizni.com/2014/10/04/zhenshhina-i-ee-internet/ 

УЛК 

Розумна і мудра жінка - Інтернет Журнал Для Семьи 

www.happyfamilymag.com/розумна-і-мудра-жінка/; "Ну і навіщо?" : жінки-

"термінатори" шокують Інтернет (фото ...www.khustnews.in.ua › Новини; 

Поведінка мудрої жінки в соціальних мережах після зради  

xvatit.com.ua/.../277-povedinka-mudroi-zhinki-v-socialnix-merezh.. 

д) поради з підприємництва в Мережі 

АЛК 

20 Best Sites for Female Entrepreneurs in 2015 - StarterPad – 

https://starterpad.com/.../20-best-sites-for-femal...; The 10 Best Websites For 

Woman Entrepreneurs, 2013 ... – www.forbes.com/.../the-10-best-websites-for-w.. ; 

Career resources for women on the internet – 

https://www.oswego.edu/~economic/women.htm; Women's Career Networking and 

Professional Associations ...– www.quintcareers.com/womens-networking-or...; 

“There's magic in the web”: e‐mentoring for women's career ...– 

www.emeraldinsight.com/.../13620430510620... 

ПЛК 

A violência psicológica contra a mulher na internet - IBDI ... – 

www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=280; A violência psicológica contra a mulher 

na internet - IBDI ... – www.ibdi.org.br/site/artigos.php?id=280; Mamilos 41 - 

Violência contra a mulher na internet – www.b9.com.br/.../mamilos-41-violencia-

contr...; Ação digital discute violência contra a mulher na Internet ... – 

www.revistaurbanaup.com.br/acao-digital-discu...; Maníaco da Internet se passou 

até por mulher para ... – www.campograndenews.com.br/.../-maniaco-da...; 

Câmara debate violação da intimidade da mulher na internet – 

colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/.../cama...; Juliano Dip encara hater que 

ameaça mulheres na internet ... – entretenimento.band.uol.com.br/.../Juliano-Dip-

...; Grave confronto entre homens e mulheres - Depositphotos 

(br.depositphotos.com/.../stock-photo-serious-co..; Homens, mulheres e filhos 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=98&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCtNS8se_JAhUrnnIKHTRTDHA4WhAWCFIwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.msnoticias.com.br%2Feditorias%2Fcoisas-de-mulher%2Fcomo-conciliar-o-papel-de-esposa-mae-e-profissional%2F59085%2F&usg=AFQjCNGCUew0urQnabVBzwlOYJZRAmqo_A&sig2=wYx4ieM-uMTK8zYWJSBynQ
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mulher-que-postou-foto-feliz-na-internet-tem-auxilio-doenca-cortado-e0su39zlvbxp1pu3tt4v7klzu
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/mulher-que-postou-foto-feliz-na-internet-tem-auxilio-doenca-cortado-e0su39zlvbxp1pu3tt4v7klzu
http://www.meioemensagem.com.br/home/meio_e_mensagem/blog_redacao/2015/06/A-mulher-que-quebrou-a-internet.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2-iUtu_JAhWKkiwKHbN7BzAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fatitude.com%2F11-taticas-para-conhecer-uma-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGp5cSIpjTyXs7jGFkO_hyDdZbkMw&sig2=_YCwW1q9vNww-VyQbk-4cw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil2-iUtu_JAhWKkiwKHbN7BzAQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fatitude.com%2F11-taticas-para-conhecer-uma-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGp5cSIpjTyXs7jGFkO_hyDdZbkMw&sig2=_YCwW1q9vNww-VyQbk-4cw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwil2-iUtu_JAhWKkiwKHbN7BzAQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Ffestinhasbrasil.com%2Fmulher-pelada-de-pastor-caiu-na-net-para-amante%2F&usg=AFQjCNGnA0qHpyLuHhvmJCIQ7asvVl7VFg&sig2=ZQWUJX5j97KfHgWAQRONEQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmqPZuu_JAhWLs3IKHT31DSI4MhAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.correiodoestado.com.br%2Fnoticias%2Fmulheres-consomem-mais-pela-internet-do-que-homens-aponta-estudo%2F242310%2F&usg=AFQjCNGddo1AFcbaOQvMStJjtGyZKb0mXw&sig2=b0csRpnqJBubyJ0XHcTd9Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=60&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmqPZuu_JAhWLs3IKHT31DSI4MhAWCGAwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.correiodoestado.com.br%2Fnoticias%2Fmulheres-consomem-mais-pela-internet-do-que-homens-aponta-estudo%2F242310%2F&usg=AFQjCNGddo1AFcbaOQvMStJjtGyZKb0mXw&sig2=b0csRpnqJBubyJ0XHcTd9Q
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkuOiKvu_JAhWEfnIKHe9mBB8QFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2Fevents%2F1598306593739229%2F&usg=AFQjCNEfhhDdYMbzcHk7NwNLpbwIdkW55g&sig2=0gmLBlC60XPm_r-pjGaL5A
http://www.garmoniazhizni.com/2014/10/04/zhenshhina-i-ee-internet/
http://www.garmoniazhizni.com/2014/10/04/zhenshhina-i-ee-internet/
http://www.happyfamilymag.com/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D1%96-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/
http://www.happyfamilymag.com/розумна-і-мудра-жінка/
http://www.khustnews.in.ua/novini/6930-nu-navscho-zhnki-termnatori-shokuyut-nternet-foto.html
http://www.khustnews.in.ua/novini/6930-nu-navscho-zhnki-termnatori-shokuyut-nternet-foto.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwietPfxicbOAhWCuBQKHfLRCfgQFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fxvatit.com.ua%2Fvidnosini%2F277-povedinka-mudroi-zhinki-v-socialnix-merezhax-pislya-zradi.html&usg=AFQjCNHIs8SI5lMMu30999wcpxxbDZNhiw&bvm=bv.129759880,d.bGs
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66Jac2uDJAhULJnIKHXTGAug4ChAWCBkwAA&url=https%3A%2F%2Fstarterpad.com%2Fblog%2F20-best-sites-for-female-entrepreneurs-in-2015%2F&usg=AFQjCNFP2vDgqss4s1YbITnLYfaen8Og7A&sig2=H13vunZc0n7JzPp3HRbCCQ
https://starterpad.com/.../20-best-sites-for-femal
http://www.forbes.com/sites/meghancasserly/2013/08/21/the-10-best-websites-for-woman-entrepreneurs-2013/
http://www.forbes.com/sites/meghancasserly/2013/08/21/the-10-best-websites-for-woman-entrepreneurs-2013/
http://www.forbes.com/.../the-10-best-websites-for-w
https://www.oswego.edu/~economic/women.htm
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-oK3tODJAhVic3IKHRgcCss4FBAWCCAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quintcareers.com%2Fwomens-networking-organizations%2F&usg=AFQjCNEPCOMHcJiE3-KpoIv1Y6Aag7Fr3w&sig2=C8104nU0JoXCfsI-XW41SQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-oK3tODJAhVic3IKHRgcCss4FBAWCCAwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.quintcareers.com%2Fwomens-networking-organizations%2F&usg=AFQjCNEPCOMHcJiE3-KpoIv1Y6Aag7Fr3w&sig2=C8104nU0JoXCfsI-XW41SQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=32&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu_qXPtODJAhXmEXIKHdSaC8U4HhAWCCEwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.emeraldinsight.com%2Fdoi%2Fabs%2F10.1108%2F13620430510620548&usg=AFQjCNEhJ6oxP9d3GWgtUsMgUF4sPq8fHA&sig2=0eNbVtdb3WRruld_0YlHXw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=48&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY-43hre_JAhXr8nIKHU8_CvY4KBAWCFEwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ibdi.org.br%2Fsite%2Fartigos.php%3Fid%3D280&usg=AFQjCNGHtv8KvICSoDmcjAEHwtECoFjTLw&sig2=qWlJ3DW9o9Z5edLifRL3xA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5OmZt-_JAhXDjiwKHbVODL44ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibdi.org.br%2Fsite%2Fartigos.php%3Fid%3D280&usg=AFQjCNGHtv8KvICSoDmcjAEHwtECoFjTLw&sig2=v3hmBJDMB0iYlY4O6CuHyQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC5OmZt-_JAhXDjiwKHbVODL44ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibdi.org.br%2Fsite%2Fartigos.php%3Fid%3D280&usg=AFQjCNGHtv8KvICSoDmcjAEHwtECoFjTLw&sig2=v3hmBJDMB0iYlY4O6CuHyQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjiv_rt-_JAhWEjiwKHfiJANkQFgg9MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.b9.com.br%2F61038%2Fpodcasts%2Fmamilos%2Fmamilos-41-violencia-contra-a-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGyvyuQigD69WCEkEdKNMXfWd_VXg&sig2=vHbiUMxc81XoPYgI-x2v7g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjiv_rt-_JAhWEjiwKHfiJANkQFgg9MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.b9.com.br%2F61038%2Fpodcasts%2Fmamilos%2Fmamilos-41-violencia-contra-a-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGyvyuQigD69WCEkEdKNMXfWd_VXg&sig2=vHbiUMxc81XoPYgI-x2v7g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCEYwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.revistaurbanaup.com.br%2Facao-digital-discute-violencia-contra-a-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNGTDhly5uH9-SMiEsnx3x3_nU9upw&sig2=b6vROJsvV24PR0ZcMPhCtA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.campograndenews.com.br%2Fcidades%2Fcapital%2F-maniaco-da-internet-se-passou-ate-por-mulher-para-conquistar-vitimas&usg=AFQjCNEg5RzphC9dfB0V0itjeAW2H_56iw&sig2=X1iF4Urr0JFy19UpJGuBiw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0LSfuO_JAhWEFywKHUeNDbo4ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.campograndenews.com.br%2Fcidades%2Fcapital%2F-maniaco-da-internet-se-passou-ate-por-mulher-para-conquistar-vitimas&usg=AFQjCNEg5RzphC9dfB0V0itjeAW2H_56iw&sig2=X1iF4Urr0JFy19UpJGuBiw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPvMOYue_JAhVhvHIKHcnvAyI4FBAWCFswCQ&url=http%3A%2F%2Fcolunaesplanada.blogosfera.uol.com.br%2F2015%2F10%2F06%2Fcamara-debate-violacao-da-intimidade-da-mulher-na-internet%2F&usg=AFQjCNEp7jNEL8CEncqHomEe7rM7OV-LzA&sig2=LynEfq9O9fK-8w7-wj1O8g
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5q-suu_JAhUiAXMKHaltBqA4HhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fentretenimento.band.uol.com.br%2Fcqc%2Fvideos%2F15585266%2FJuliano-Dip-encara-hater-que-ameaca-mulheres-na-internet.html&usg=AFQjCNGmFBsaXu0WpwzJku5umMpnSYuU0A&sig2=qyBOZwZZCMb7cnWFRO57Hw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5q-suu_JAhUiAXMKHaltBqA4HhAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fentretenimento.band.uol.com.br%2Fcqc%2Fvideos%2F15585266%2FJuliano-Dip-encara-hater-que-ameaca-mulheres-na-internet.html&usg=AFQjCNGmFBsaXu0WpwzJku5umMpnSYuU0A&sig2=qyBOZwZZCMb7cnWFRO57Hw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=90&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio_JmOu-_JAhVHk3IKHaCwC6M4UBAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fbr.depositphotos.com%2F3456665%2Fstock-photo-serious-confrontation-between-men-and.html&usg=AFQjCNH4tSEcnkn_T2b88tWzG04IZrpO2Q&sig2=M0SzZly8Wb2qDz9yz-JPPw
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/cinema/2014/12/05/noticia_cinema,152734/i-homens-mulheres-e-filhos-i-discute-sobre-conflito-cibernetico-d.shtml
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discute sobre conflito cibernético ... – df.divirtasemais.com.br/.../i-homens-

mulheres-e...; FEMINiNA: O que as mulheres não gostam nos homens. Internet. – 

feminiane.blogspot.com/.../o-que-as-mulheres-.. 

УЛК 

Як заробити грошей в декреті жінці сидячи вдома через інтернет 

...krihitka.com.ua › Заробіток для мам в декреті; ресурси інтернет для жінок - 

Український Жіночий Фонд uwf.kiev.ua/files/uwf_dovidnyk_text.pdf; Як 

відкрити інтернет-магазин одягу | Strong Lady - клуб стильних і 

...stronglady.net/news/yak-vidkriti-internet-magazin-odyagu/; Ідеї бізнесу для 

жінок в декреті - Домашній бізнес в Україні homebiznes.in.ua/ideji-biznesu-

dlya-zhinok-v-dekreti/; Як жінці (дівчині) заробити в інтернеті? Способи 

заробітку вдома. kliki-doma.at.ua/news/jak_zhinci...interneti.../2016-02-28-64; 

Жінка і інтернет: витягаємо матеріальну вигоду - GinkaSay.xyz ginkasay.xyz 

› Різне; Що жінка як я, може заробити в Інтернет? | Жіночий портал  

womanport.info/?p=2021; Форум для жінок-підприємців «Українки в Бізнесі: 

власна справа ...gurt.org.ua/news/conferences/28106/; Жінка, яка відтворює 

зіркові селфі, підірвала інтернет. Новини ... 

www.depo.ua/.../zhinka-yaka-vidtvoryue-zirkovi-selfi-pidirvala-int..; Помилки 

чоловіків - розповідає блогер-дівчина .. - Pan-ta-Pani pan-ta-pani.com/71815-

pomilki-cholovikiv-rozpovidaeh-bloger-di..; Щоденник красуні: жіночий сайт 

KrasaInfo.com Сторінка 15 krasainfo.com/page/15/; Яна Смакула - про блоги та 

блогосферу з погляду жінки-блогера ... webdigest.com.ua/.../ukrajinska-

blohosfera-pid-zhinochym-pohlya..; Пенсіонерка із Черкас стала відомим 
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интернете оскорбляют неудачники.  – netesov.livejournal.com/479737.html; 

Женщины, пишущие в Сети о технологиях, обречены скрывать свой пол, 

чтобы избежать преследований – 

gazetenka.com/.../zhenshchiny_pishushchie_v_seti_o_tekhnologiyakh_o.. 

УЛК 

Povaha.org.ua. Інтернет-видання проти сексизму та за гендерну 

...povaha.org.ua/; Насильство проти жінок з реалу перейшло до кіберпростору  

...www.prostir.ua/?focus=nasylstvo-proty-zhinok-z-realu...do..; Мережею 

шириться флешмоб проти насильства над жінками - 1+1 

https://1plus1.ua/.../merezeu-siritsa-flesmob-proti-nasilstva-nad-zin... 

б) виникнення протистояння жінок і чоловіків в Мережі  

АЛК 

Why Women Aren't Welcome on the Internet - Pacific Standard – 

www.psmag.com/.../women-arent-welcome-inte...; Internet - Products: Men or 

Women: Who's More Vulnerable ... – uk.pcmag.com/internet.../men-or-women-

whos.. 

ПЛК 

Intimidade na internet e a violência contra a mulher - Carta ... – 

www.cartacapital.com.br/.../intimidade-na-inter...; Mulher é vítima ataques na 

internet por amamentar em ... – bebemamae.com/.../mulher-e-vitima-ataques-na...; 

violacao da mulher na internet - Compromisso e Atitude – 

www.compromissoeatitude.org.br/.../violacao-d...; Senado realiza seminário para 

debater violência contra a mulher na internet. – www12.senado.gov.br/.../senado-

realiza-semina... 

РЛК 

(“Козлы” против “куриц” – www.ntv.ru/novosti/1166337/; Война полов в сети - 

Противостояние полов в интернете – www.homepc.ru › HIGHLIGHTS 
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ДОДАТОК Н 

Тематичні групи, які сформовані з лексичних сигналів, що присутні 

в гіперпосиланнях 

 

Цілі та наслідки відвідування Мережі: 

– АЛК: fashion, sale, favour, designer clothes, discount, bargain, cheap 

clothes, second-hand clothes, boutique, poetry clothing, trend, luxury, dating, 

message, access, sacred text, Franciscan, Marxism, Internet Radio, curriculum, 

development, news, official, sexual, health, advice, link, study, history, knowledge, 

university, scientist, search, forum, to connect, documentary, creation, religion, 

Christian, to bond, supporter, education, student, chat, international, sport, music, 

reading, data, politics, entrepreneur, career advancement, business insider, to 

achieve, to overcome hurdles, to help, company-making, career choices, wonderful, 

success, female, entrepreneur, business idea, home, career advancement, 

networking, harassment, threat, menace, sexual assault, cyber violence, man, 

horrifying, abuse, anguish, dangerous, major problem, revenge porn; 

– ПЛК: cartão de crédito, moda, beleza, principal fonte, decisão, compra, 

surpresa, vestivo barato, barganha, boutique, fazer comprar, loja virtual, mercado, 

design, opinião, internauta, pesquisa, roupas de grief, desconto, vender, luxo, 

namorado, namorar, fotos, nus, religião, estudo, religião cristã, judaísmo, 

muçulmana, católica, política, campanha, direito, influência, entrevista, 

propaganda, ameaça, empreendedora, busca, venda, roupas de grife, com 

desconto, sorte, negócio, roupas baratas, roupas de segunda mão, caracterizado, 

trabalhar, pesquisa, hábitos, leitura, preferência, profissional, campo da 

informática, empresária, aumenta, trabalhar pela internet, missão, mercado, 

programa, educação, história, emprego, venda, maioria,emprego, fortuna, número, 

guia, tecnologia, assimilação, utilização, perguntas, respostas, dicas, computação, 

digital, estratégia, sucesso, secretária, rede, empresária, estudo, regulamento, 

computação, empreendedora, mercado, evento, comunicação, comércio, lugar, 

polêmica, profissional, utilizar, casa, regras, forma, começar, busca, sites 

internacionais, passos,dinheiro, tabuleta, procurar, idade, defesa, estrela, moda, 

conciliar, papel, doença, mensagem, tática, atitude, amante, possibilidade, espaço, 

violência, ação digital, maníaco, câmara, debater, intimidade, conflito cibernético, 

atitude, mão, ataques, direitos humanos, campo de batalha, morte;  

– РЛК: интернет-магазины, блоггинг, тревеливинг, счастье, стиль 

жизни, покупки, платеж, чувства, красотка, красота, знакомство, любовь, 

брак, домашний очаг, отношения, флирт, мужчина, красота, заработок, 

карьера, интернет-бизнес, унижения, оскорбления, негативная информация, 

непристойные предложения, клевета, продажа, семья, обсуждения, мода, 

кредитная карта, стиль, здоровье, дети, дом, еда, образ жизни, досуг, 

диеты, выйти замуж, политика, религия, власть, интернет-зависимость, 

успех, у руля, разрушение стереотипов, дополнительный доход, удаленная 

работа, сетевой бизнес; 
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– УЛК: заробіток, кар'єра, інтернет-бізнес, продаж, сім'я, мода, 

кредитна карта, знайомство, любов, шлюб, відносини, флірт, чоловік, краса, 

здоров'я, діти, будинок, їжа, спосіб життя, дозвілля, дієти, погрози, 

кібернасильство, людина, небезпечний, вийти заміж, інтернет-магазини, 

блогінг, тревелівінг, щастя, стиль життя, покупки, платіж, почуття, краса, 

політика, релігія, інтернет-залежність, успіх, додатковий дохід, віддалена 

робота, мережевий бізнес. 

Психологічні та інтелектуальні характеристики жінки в Інтернеті:  

– АЛК: will, secret, favour, lucky, new culture, secret, collective, 

cosmopolitan, to empower, to connect, senior, disable, new cultures, supporter, 

successful, success, career advancement, should be following, inspiring, business 

insider, to achieve, to overcome hurdles, to help, gossip girl, to break barriers, 

professional, magic, feeling, vulnerable; 

– ПЛК: decepcionar, sorridente, feliz, dominar, moderna, influência da 

internet, ganhar, decepcionar, sorridente, dominar, legal, original, vai, segredo, 

favor, roupas de grife, com desconto, sorte, negócio, roupas baratas, roupas de 

segunda mão, caracterizado, tendência, solteira, partido da mulher, bem sucedida, 

blogueira, inteligente, minoria, difícil missão, mundo, usar, alavancar a carreira, 

atrair, carreira, mulher de negócios, social, poderosa, feliz, amadora, gostosa, 

romance, vítima, psicológica, grave confronto, romances, pesadelos, emoção, 

razão;  

– РЛК: интернет-зависимость, влиятельная, успешная, главная, 

обожать, спонтанность, разум, выгода, одиночество, надежда, 

познавательный, упорство, стремление, бодрость, энтузиазм, характер, вера 

в успех, независимость, свобода; 

– УЛК: нова культура, таємниця, успішна, успіх, просування по службі, 

досягати, ентузіазм, характер, віра в успіх, незалежність, свобода, подолати 

перешкоди, допомагати, зламати бар'єри, професійна, прагнення,  бадьорість. 

Зовнішність:  

– АЛК: cool, unique, sexiest, lady, gold lady, style, fair lady, featured, lulu, 

sexual, heights women, wonderful, the best, top, shiny; 

– ПЛК: grandes mulher, melhor, original, mais sexy, ouro senhora, estilo, 

roupas poesia, mais bela, mais sexy, linda, de classe, sexual, rica, linda, 

sexualidade; 

– РЛК: современная, привлекательная, модная, шикарная, красивая, 

счастливая, стильная, полная, очаровательница; 

– УЛК: сексуальна, леді, прекрасна леді, топ, приваблива, красива, 

стильна, повна. 

Належність до жіночої статі: 

– АЛК: bride, wife, pregnant, female, childbirth, gossip girl, feminist, lady, 

gold lady, fair lady, lulu, heights women; 

– ПЛК: partido da mulher, mulher de negócios, noiva, grandes mulher, 

senhora, menina, noiva, esposa, grávida, mãe; 

– РЛК: слабый пол, хранительница домашнего очага, женская природа;  
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– УЛК: берегиня, мати, дружина. 

Сімейний статус:  

– АЛК: parent, home, man; 

– ПЛК: noiva, esposa, marido, grávida, pai, amante, solteira, mãe;  

– РЛК: семья, дети, выйти замуж, одиночество, хранительница 

домашнего очага; 

– УЛК: берегиня, дружина, мати, самотність. 
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ДОДАТОК О 

Кількісно-якісний аналіз особливостей подання інформації в ІПС 

жінок з позиції визначення специфіки їх комунікативних функцій  

 

Комунікативні функції статусів Кількість / % 

АЛК ПЛК РЛК УЛК 

1. Інформаційна 35/20 54/23 47/27 50/23 

а) інформаційно-повідомляюча 9/5 21/9 21/12 20/9 

б) інформаційно-контактна 21/12 26/11 9/5 15/7 

в) інформаційно-регуляторна 5/3 7/3 17/10 15/7 

2. Когнітивна 57/32 43/18 89/51 118/54 

3. Афективно-емпатична 23/13 21/9 10/6 13/6 

4. Сугестивно-спонукальна 55/31 107/45 25/14 28/13 

5. Функція установлення 

стосунків 

7/4 12/5 4/2 9/4 

 

Приклади ІПС з урахуванням визначення специфіки їх комунікативних 

функцій 

 

1. Інформаційна 

а) інформаційно-повідомляюча 

АЛК 

I may not be pretty, I'm not rich, I don't have a perfect body, but I have a good 

and warm heart for those who care; I can't decide whether I'm a good girl 

wrapped up in a bad girl, or if I'm a bad girl wrapped up in a good girl. And 

that's how I know I'm a woman; There is more to sex appeal than just 

measurements. I don't need a bedroom to prove my womanliness. I can convey 

just as much sex appeal, picking apples off a tree or standing in the rain; Lying is 

the most fun a woman can have without taking her clothes off  

ПЛК 

Uns nasceram pra amar,outros nascem pra fingir e eu nasci pra comer e beber 

kkk; Às vezes acho que nasci na década errada… Tenho princípios que já se 

perderam, amo coisas que já não se dá mais valor; Feliz ou não, você tem que 

seguir em frente; Casamento envolve o empenho da palavra. Quando essa 

palavra não é mantida, todo tipo de problemas conjugais podem acontecer. Sua 

palavra e você são inseparáveis. Um vale tanto quanto o outro  

РЛК 

В 15 парилась из-за мальчиков, в 25 стала самодостаточной, в 35 имею 

свою фирму и вызываю мальчиков по вызову, степень моего пофигизма и 

сарказма неумолимо кастет; Говорят, что идеальной женщины не 

существует… Подошла к зеркалу. Врут же, сволочи!; Пусть я и серая 

мышка, но зато такая зубастая, что любой драной кошке дам фору!  

http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_more_to_sex_appeal_than_just_measurements._I_don%27t_need_a_bedroom_to_prove_my_womanliness._/332916/
http://www.searchquotes.com/quotation/Lying_is_the_most_fun_a_woman_can_have_without_taking_her_clothes_off./322984/
http://www.searchquotes.com/quotation/Lying_is_the_most_fun_a_woman_can_have_without_taking_her_clothes_off./322984/
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УЛК 

Я не зраджую, але фліртую. Я не брешу, але недоговорює. Я не красуня, але 

приголомшливо мила. Я не ревнива, просто я звикла бути самотньою; 

Зрозуміла, що у мене офігений стиль, коли двоє дідков, побачивши мене, 

перехрестилися; Подивилася з ранку правді в очі ... І вирішила 

нафарбуватися; А мені дуже подобається тут бути справжньою! Це 

такий кайф – бути самою собою і мати критиків. заздрісників, 

недоброзичливців. 

б) інформаційно-контактна 

АЛК 

Every second I spend with you is like turning dreams true; Do you believe in love 

at first sight, or should I walk by again?; It’s the little things you do that mean 

the most to me; Why do I love you? Because I finally learned what the word 

means, and you were the one who showed me; I don’t have the heart to hurt you, 

that’s the last thing I want to do, but I don’t have the heart to love you, not the 

way you want me to; I Miss you dearly my heart aches, My head is lost, I really 

miss you. 

ПЛК 

Às vezes a melhor maneira de chamar a atenção de alguém é parar de dar 

atenção; Burrice é querer brigar com todas as meninas que olham pro seu 

namorado, só porque elas olharam pra ele. Infelizmente a gente não pode 

impedir os outros de fazerem nada, mas devemos exigir reciprocidade de quem 

está conosco. Entenda, o problema nunca vai ser elas olharem, o problema é ele 

corresponder; Começou a namorar faz um mês e tá achando que é o amor da 

vida? Volte cinco casas e busque seu cérebro; Se cuida, ta? Porque agora eu vou 

cuidar de mim 

РЛК 

“У тебя нет шансов” – громко заявили обстоятельства. “Ты неудачница” 

— крикнула лень. “У тебя получится” – просто сказал Бог!; Взгляни на мир 

глазами Бога! Он видит мир не так, как ты! Ты говоришь: “Могу 

немного”, Он говорит: “Всё можешь ты!”; Скоро настанет время, когда 

будем одевать шапки и шмыгать носом. Пусть у каждого из нас будет 

человек, который нас согреет. 

УЛК 

Ваша зовнішність залежить від того, яку зараз пісню співає ваша душа; 

Щоб чудово виглядати, необов’язково бути молодою і красивою!; Яка 

різниця, яка зовнішність і вік у людини? Якщо це мій чоловік – я буду з ним 

в) інформаційно-регуляторна 

АЛК 

Flirting is a womans trade, one must keep in practice; A real woman doesn't hate 

on another woman. She gives props and compliments instead of insults; A special 

friend is rare indeed, it seems to be special breed, yes, perfect friends are very 

few, so lucky I’m for having you; A true man doesn't promise, he commits. A true 

Woman doesn't demand, she thanks; You are a woman and you are beautiful, 

http://www.searchquotes.com/quotation/Flirting_is_a_womans_trade%2C_one_must_keep_in_practice./321584/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_real_woman_doesn%27t_hate_on_another_woman._She_gives_props_and_compliments_instead_of_insults./502734/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_real_woman_doesn%27t_hate_on_another_woman._She_gives_props_and_compliments_instead_of_insults./502734/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_special_friend_is_rare_indeed%2C_it_seems_to_be_special_breed%2C_yes%2C_perfect_friends_are_very_few%2C_so/548510/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_special_friend_is_rare_indeed%2C_it_seems_to_be_special_breed%2C_yes%2C_perfect_friends_are_very_few%2C_so/548510/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_special_friend_is_rare_indeed%2C_it_seems_to_be_special_breed%2C_yes%2C_perfect_friends_are_very_few%2C_so/548510/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_true_man_doesn%27t_promise%2C_he_commits._A_true_Woman_doesn%27t_demand%2C_she_thanks./531143/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_true_man_doesn%27t_promise%2C_he_commits._A_true_Woman_doesn%27t_demand%2C_she_thanks./531143/
http://www.searchquotes.com/quotation/You_are_a_woman_and_you_are_beautiful%2C_remember_that_you_are_worth_loving._Not_a_girl_and_a_doll_to_/631039/
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remember that you are worth loving. Not a girl and a doll to be played with  

ПЛК 

Gente que pede desculpas. Gente que assume estar com saudade. Gente que 

volta a falar contigo depois de discussões. Gente que vale a pena; Aprendi a 

deixar ir embora o que eu nao posso controlar; A vida une pessoas certas no 

momento certos; Casamento envolve o empenho da palavra. Quando essa 

palavra não é mantida, todo tipo de problemas conjugais podem acontecer. Sua 

palavra e você são inseparáveis. Um vale tanto quanto o outro  

РЛК 

Женщине пристало ждать только автобуса, но никак не не нагулявшегося 

мужика; Отдаться моменту – удовольствие сомнительное, лучше 

отдаться мужчине; Бегать за парнем не стыдно, стыдно сидеть одной на 

месте и быть жирной; Приму твои глубокие извинения только в постели; 

Говоришь что у тебя есть женщина, а мне все равно, будет две; Когда я 

говорила, что белая и пушистая, я имела в виду заю, а не овцу, которой ты 

пытаешься меня выставить!; Вы называете нас и бревном и пилой 

одновременно, но разве так бывает?; Если я ему должна завязывать 

галстук, то почему он мне не делает, скажем, прическу?; Что за мужики 

пошли, пошлешь — идут, скажешь не звони — не позвонят. Нам, 

женщинам, уже и повыпендриваться нельзя!!! 

УЛК 

Буває, від тепла простий посмішки, від добрих слів, що ллються з душі, від 

теплоти серцевої і безмірного участі, що стояв на краю, – захоче жити; 

Щоб допомогти іншій людині, не обов’язково бути сильним і багатим, – 

досить бути добрим; Доброта вище справедливості, допомагаючи, вона не 

ділить людей на гідних і недостойних; Чоловіки дорожать жінками, з 

якими вони можуть бути собою. Але є жінки, з якими чоловік відчуває себе 

тим, ким хоче бути. Вони ще дорожче.  

2. Когнітивна 

АЛК 

Beauty is not just having a beautiful face, it is having a good mind, a good heart 

and good will; No matter how plain a woman may be, if truth and honesty are 

written across her face, she will be beautiful; There is nothing more rare, nor 

more beautiful, than a woman being unapologetically herself comfortable in her 

perfect imperfection. To me, that is the true essence of beauty; The beauty of a 

woman must be seen in her eyes, it is the doorway to her heart the place where 

love resides; A beautiful woman uses her lips for Truth, her voice for Kindness, 

her ears for Compassion, her hands for Charity and her heart for Love. For 

those who do not like her, she uses Prayer 

ПЛК 

As pessoas entram em nossa vida por acaso, mas não é por acaso que elas 

permanecem; A beleza é a melhor carta de recomendações; E o tempo? Ah o 

tempo. O tempo cria, o tempo mata, o tempo muda. Ele pode ser nosso aliado, 

porque nunca enganou ninguém: todo mundo sabe que ele vem e depois vai 

http://www.searchquotes.com/quotation/You_are_a_woman_and_you_are_beautiful%2C_remember_that_you_are_worth_loving._Not_a_girl_and_a_doll_to_/631039/
http://www.searchquotes.com/quotation/Beauty_is_not_just_having_a_beautiful_face%2C_it_is_having_a_good_mind%2C_a_good_heart_and_good_will./645945/
http://www.searchquotes.com/quotation/Beauty_is_not_just_having_a_beautiful_face%2C_it_is_having_a_good_mind%2C_a_good_heart_and_good_will./645945/
http://www.searchquotes.com/quotation/No_matter_how_plain_a_woman_may_be%2C_if_truth_and_honesty_are_written_across_her_face%2C_she_will_be_be/535746/
http://www.searchquotes.com/quotation/No_matter_how_plain_a_woman_may_be%2C_if_truth_and_honesty_are_written_across_her_face%2C_she_will_be_be/535746/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_nothing_more_rare%2C_nor_more_beautiful%2C_than_a_woman_being_unapologetically_herself%3B_comfort/407250/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_nothing_more_rare%2C_nor_more_beautiful%2C_than_a_woman_being_unapologetically_herself%3B_comfort/407250/
http://www.searchquotes.com/quotation/There_is_nothing_more_rare%2C_nor_more_beautiful%2C_than_a_woman_being_unapologetically_herself%3B_comfort/407250/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_beauty_of_a_woman_must_be_seen_in_her_eyes%2C_it_is_the_doorway_to_her_heart_the_place_where_lov/406220/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_beauty_of_a_woman_must_be_seen_in_her_eyes%2C_it_is_the_doorway_to_her_heart_the_place_where_lov/406220/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_beauty_of_a_woman_must_be_seen_in_her_eyes%2C_it_is_the_doorway_to_her_heart_the_place_where_lov/406220/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_beautiful_woman_uses_her_lips_for_Truth%2C_her_voice_for_Kindness%2C_her_ears_for_Compassion%2C_her_hand/372143/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_beautiful_woman_uses_her_lips_for_Truth%2C_her_voice_for_Kindness%2C_her_ears_for_Compassion%2C_her_hand/372143/
http://www.searchquotes.com/quotation/A_beautiful_woman_uses_her_lips_for_Truth%2C_her_voice_for_Kindness%2C_her_ears_for_Compassion%2C_her_hand/372143/
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embora. Então, é melhor relaxar e viver de bem com o tempo que a gente tem. É 

como fazer um acordo: o tempo te ajuda se você se comprometer com ele. Se 

cumprir seus compromissos, ele é seu aliado. Se rolar crise com ele, ele engole 

seus sonhos, e sua meta pode se perder no caminho 

РЛК 

Стерва — это образ жизни, состояние души, склад ума, шальные мысли и 

желанье просто жить; Женский закон: Если у мeня нет настроения, Я 

испорчу eго всем; Никому твоя инициатива не нужна, вот будешь 

безразличной стервой, тогда все будут бегать, только тебе кайфа нет, 

тебе то безразлично; Задача жены — тратить столько, чтoбы не 

хватало на любовницу; Какой день лучше выбрать, чтобы помирится с 

мужем? День, перед тем как выдают зарплату!; В детстве, я мечтала 

что меня заберет принц на белом коне. Теперь об этом мечтает мой муж; 

Я всегда смело отпускаю мужа гулять даю ему собаку и говорю ей 

«охраняй», ни одна девица ни собутыльник не подойдут близко; Весь день 

доказывала мужу, что ему не изменяла,- а он уперся рогами и не верит; Мы 

с мужем как 2 половинки магнита постоянно краснею за эту синеву; Муж 

любит часто приглашать гостей, один плюс – в доме идеальный порядок, 

при этом убирает он; Когда мужчина говорит мне «я расплачусь», я 

набираю всего много, и тут он говорит ту же фразу с другим ударением  

УЛК 

Симпатія – це коли подобається зовнішність. Закоханість – коли 

подобається зовнішність і характер. Любов – це коли незрозуміло ЩО Я В 

НЬОМУ ЗНАЙШЛА; Якщо жінка йде з опущеною головою – у неї є 

коханець! Якщо жінка йде з гордо піднятою головою – у неї є коханець! 

Якщо жінка тримає голову прямо – у неї є коханець! І взагалі – якщо у 

жінки є голова, то у неї є коханець!; Та вже краще бути трохи розпущеної 

ніж запущеної; Заповідь правильного чоловіка: у дружини в шафі має бути 

стільки одягу, щоб жоден коханець туди не помістився!  

3. Афективно-емпатична 

АЛК 

I am a woman..I am smart. I have opinions. I have feelings. I care. I make a 

difference. I matter. I Am A WOMAN and I proud of who I am; It's times like 

these I sit here and am grateful I have been through hardship, heartbreak and 

turmoil because I can stand here today and thank God for the person I have 

become. A strong, independent woman who if she has to can walk a life in her 

own shoes knowing I have the power, mind and strength to believe I am worth the 

life I have been given; My life isn't that perfect. I fail and I make sin. But I'm still 

trying to be a good person; I will never give up! As long as I'm still breathing, As 

long as I'm still standing, I will never give up  

ПЛК 

Não precisa ser muito bom de matemática pra descobrir que a minha vida não é 

da sua conta; Começou a namorar faz um mês e tá achando que é o amor da 

vida? Volte cinco casas e busque seu cérebro; O sapo te ama e o príncipe te 

http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/It%27s_times_like_these_I_sit_here_and_am_grateful_I_have_been_through_hardship%2C_heartbreak_and_turmoi/437852/
http://www.searchquotes.com/quotation/my_life_isn%27t_that_perfect._I_fail_and_I_make_sin._But_I%27m_still_trying_to_be_a_good_person./690551/
http://www.searchquotes.com/quotation/my_life_isn%27t_that_perfect._I_fail_and_I_make_sin._But_I%27m_still_trying_to_be_a_good_person./690551/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_will_never_give_up%21_As_long_as_I%27m_still_breathing%2C_As_long_as_I%27m_still_standing%2C_I_will_never_/682306/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_will_never_give_up%21_As_long_as_I%27m_still_breathing%2C_As_long_as_I%27m_still_standing%2C_I_will_never_/682306/
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ignora. E ai vai escolher a BELEZA ou vai ser FELIZ ?; Sinto falta mas fico na 

minha .Brinca de correr atraz das pessoas se torna sem graça quando so quem 

corre e voce! 

РЛК 

Пора худеть — это когда ты купила обруч, а он тебе как раз; Макияж, 

маникюр, эпиляции…Эх! А в детстве, чтобы быть красивой, достаточно 

было надеть на голову бантик; Зайди в «настройки» души, открой папку 

«состояние», поставь галочку на «счастлива» и забудь пароль; Это не у 

меня нету парня! Это не у одного парня нету меня!; Как надоело слышать: 

«Ты сильная, Ты справишься»…Я слабая! Я на шею хочу!; Мне Петька не 

нравится, он худой как косуля, а ты мой быченочек!; Голову выше и дальше 

пошла… С улыбкой ВСЕГДА, как бы Жизнь не ломала… Я НИКОМУ 

НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА!…. Кроме себя… Вот СЕБЕ -задолжала!!! 

УЛК 

Я буду крапелькою дощу, торкнуся ніжних губ твоїх, я буду крапелькою 

дощу щоб вічно цілувати тебе!!!; Найпростіше в житті – завжди 

найважче: любити, не здаватися, не ображатися, не злитися, не брехати;  

4. Сугестивно-спонукальна 

АЛК 

Be sexy. Be true. Be wild. Be you; Keep calm and be crazy, laugh, love and live it 

up because this is the oldest you’ve been and the youngest you‘ll ever be again; 

Dear girls, I know some of you guys compare yourselves to other girls, wishing 

you were photogenic like them, wishing you could look pretty without trying like 

them, wishing you had facial features like them, wishing you had physical 

features like them, & then you look in the mirror & say 'Why do I look like this & 

not like that.' Well, let me tell you this. Don't try to be like them, be like yourself. 

I can promise you, there is a guy out there right now who thinks you are beautiful 

exactly the way you are 

ПЛК 

Evoluir é reconhecer nossos erros. Não para consertá-los, Mas para não repeti-

los; Não acho que a gente tem que aceitar tudo que o outro nos dá. Não acho 

que temos que cruzar os braços para o que está errado. Mas o amor exige uma 

dose de sacrifício. O amor não é descartável. O amor não pode ser jogado fora. 

Não dá pra fazer uma lipo no amor. A gente tem é que lutar por ele. 

Diariamente; Seu futuro depende de seus sonhos. Então, vá dormir!; As pessoas 

tentam nos encaixar em padrões que, às vezes, mesmo que tentemos nunca nos 

encaixaremos. Sabe porque? Porque sua essencial é o que você é, sempre foi. 

Mudar isso seria negar você e o seu pertencimento a si mesma. Resista. Vamos 

ser a revolução 

РЛК 

Думай о тех, кто будет носить тебя на руках… НЕ ЕШЬ НА НОЧЬ!; 

Девчонки, будьте женственны! Чулочки, шпильки, платья… Вы рождены 

блистать! А не сидеть пить пиво и курить!; Чтобы были ухажеры – 

ухаживай за собой; Распускать нужно не нюни, а косы и вперед в клуб 

http://www.searchquotes.com/quotation/Be_sexy._Be_true._Be_wild._Be_you./370205/
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зажигать! 

УЛК 

Якщо ти хочеш бути абсолютно вільним, позбудься від двох речей: від 

страху оступитися і від прагнення бути першим; Будь собою! Якщо 

здаватися не тим, хто ти насправді, можна отримати не ту роботу, не 

тих друзів, не свою любов і, взагалі, не про власне життя  

5. Функція установлення стосунків 

АЛК 

Marriage is a workshop, where the husband works and the wife shops; Having 

multiple partners doesn't make you a man or woman! Being honest, loyal, faithful 

and devoted to ONLY ONE does!!!; It is hard to be a woman. You must think like 

a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse;  I say I'm a 

woman with a strong personality that doesn't play well with others; I've yet to be 

on a campus where most women weren't worrying about some aspect of 

combining marriage, children, and a career. I've yet to find one where many men 

were worrying about the same thing; The best thing a girl can be is a good wife 

and mother. It is a girl's highest calling. I hope I am ready  

ПЛК 

Estudante consegue que universidade a reconheça como mulher. Exemplo de 

respeito à diversidade de gênero e à cidadania; Depois dos 40 anos, a única 

coisa com gordura que o médico deixa um homem comer é a sua própria mulher; 

Já que todo homem trai, escolha o mais rico, melhor ser chifruda em Paris, do 

que no ponto de ônibus 

РЛК 

Раз ты отдал мне руку и сердце, значит переживать из за кредитки уже 

нет смысла; “Зачем мне девушка”, недоумевают многие мужчины. А ты 

попробуй найти уборщицу для дома, повара и проститутку с которыми 

сможешь расплатиться 3 гвоздиками!; Я в первую очередь подруга, я 

готова дать совет его жене как себя вести чтобы вернуть его и сделать 

брак качественнее, чем просто быть любовницей и тянуть одеяло на себя; 

Моя цель – своя квартира, и я совью свое гнездо без всяких неоперившихся 

птенцов желторотых, не определившихся что им нужно  

УЛК 

Всі ми в житті – гравці і вболівальники, тільки в залежності від обставин; 

Бути найбагатшою людиною на кладовищі для мене не важливо ... Лягати 

спати і говорити собі, що зробив дійсно щось прекрасне, – ось що 

важливо!; Кожна людина унікальна. І якби кожен не боявся бути собою, 

світ був б більш барвистим. Але багато хто вибирає бути таким же як 

всі, бояться виділиться, і з цього ми бачимо сірі натовпу йдуть за 

одиницями яскравих. 

 

http://www.searchquotes.com/quotation/Marriage_is_a_workshop%2C_where_the_husband_works_and_the_wife_shops./572668/
http://www.searchquotes.com/quotation/Having_multiple_partners_doesn%27t_make_you_a_man_or_woman%21_Being_honest%2C_loyal%2C_faithful_and_devoted_/648322/
http://www.searchquotes.com/quotation/Having_multiple_partners_doesn%27t_make_you_a_man_or_woman%21_Being_honest%2C_loyal%2C_faithful_and_devoted_/648322/
http://www.searchquotes.com/quotation/Having_multiple_partners_doesn%27t_make_you_a_man_or_woman%21_Being_honest%2C_loyal%2C_faithful_and_devoted_/648322/
http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://www.searchquotes.com/quotation/It_is_hard_to_be_a_woman._You_must_think_like_a_man%2C_act_like_a_lady%2C_look_like_a_young_girl%2C_and_wo/607193/
http://www.searchquotes.com/quotation/You_say_I%27m_a_bitch..._I_say_I%27m_a_woman_with_a_strong_personality_that_doesn%27t_play_well_with_other/544625/
http://www.searchquotes.com/quotation/You_say_I%27m_a_bitch..._I_say_I%27m_a_woman_with_a_strong_personality_that_doesn%27t_play_well_with_other/544625/
http://www.searchquotes.com/quotation/I%27ve_yet_to_be_on_a_campus_where_most_women_weren%27t_worrying_about_some_aspect_of_combining_marriage/243469/
http://www.searchquotes.com/quotation/I%27ve_yet_to_be_on_a_campus_where_most_women_weren%27t_worrying_about_some_aspect_of_combining_marriage/243469/
http://www.searchquotes.com/quotation/I%27ve_yet_to_be_on_a_campus_where_most_women_weren%27t_worrying_about_some_aspect_of_combining_marriage/243469/
http://www.searchquotes.com/quotation/I%27ve_yet_to_be_on_a_campus_where_most_women_weren%27t_worrying_about_some_aspect_of_combining_marriage/243469/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_best_thing_a_girl_can_be_is_a_good_wife_and_mother._It_is_a_girl%27s_highest_calling._I_hope_I_am_/327045/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_best_thing_a_girl_can_be_is_a_good_wife_and_mother._It_is_a_girl%27s_highest_calling._I_hope_I_am_/327045/
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ДОДАТОК П 

 

Кількісно-якісний аналіз комунікативних тактик жінок-

відвідувачок соціальних мереж 

 

Комунікативні функції статусів Кількість / % 

АЛК ПЛК РЛК УЛК 

1. Самооцінка 23/13 26/11 33/19 20/9 

2. Маніфестування базисних 

переконань і звичок 

57/32 43/18 54/31 48/22 

3. Рольовий імідж 12/7 21/9 9/5 35/16 

4. Характеристика 

передбачуваного партнера по 

комунікації 

14/8 28/12 11/6 9/4 

5. Визначення за релігійною 

ознакою 

12/7 31/13 2/1 11/5 

6. Подання проблемної ситуації 

крізь призму особистісних 

смислів 

25/14 14/6 47/27 72/33 

7. Презентація тематики 34/19 74/31 19/11 24/11 

 

Приклади ІПС з урахуванням визначення комунікативних тактик 

жінок-відвідувачок соціальних мереж 

 

1. Самооцінка 

АЛК 

I have a strong sense of self. I have this of duty as a woman. On earth, in this 

generation to not lose that and nobody is going to take it away from me; I don't 

need a bedroom to prove my womanliness. I can convey just as much sex appeal, 

picking apples off a tree or standing in the rain; I may not be pretty, I'm not rich, 

I don't have a perfect body, but I have a good and warm heart for those who 

care; When I get old, they are never going to say “What a sweet old ledy”. They 

are gonna say “What on EARTH is she up to now?”; I can't decide whether I'm a 

good girl wrapped up in a bad girl, or if I'm a bad girl wrapped up in a good 

girl. And that's how I know I'm a woman; I am a woman..I am smart. I have 

opinions. I have feelings. I care. I make a difference. I matter. I Am A WOMAN 

and I proud of who I am 

ПЛК 

Quando eu brigo com alguem e depois me arrependo; Сarai q q eu to fazendo 

acordado amanha tem enem varias garrafinha dagua pra vender na porta; Abro 

meus olhos hoje percebo que nada foi em vão; Preciso começar a colocar em 

prática os meus próprios conselhos; Oque eu preciso agora : de um panda e 

muita comida ... comida já tenho só falta o panda; uns nasceram pra 

amar,outros nascem pra fingir e eu nasci pra comer e beber kkk ; Às vezes acho 

http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_may_not_be_pretty%2C_I%27m_not_rich%2C_I_don%27t_have_a_perfect_body%2C_but_I_have_a_good_and_warm_heart_for/579464/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_can%27t_decide_whether_I%27m_a_good_girl_wrapped_up_in_a_bad_girl%2C_or_if_I%27m_a_bad_girl_wrapped_up_in_/601377/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
http://www.searchquotes.com/quotation/I_am_a_woman..I_am_smart._I_have_opinions._I_have_feelings._I_care._I_make_a_difference._I_matter._I/693360/
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que nasci na década errada… Tenho princípios que já se perderam, amo coisas 

que já não se dá mais valor 

РЛК 

Пусть я и серая мышка, но зато такая зубастая, что любой драной кошке 

дам фору!;; Сегодня встала на весы… Поняла, что надпись на конфетах 

«КОРОВКА» не название… А предупреждение!!!; Я теряю все: деньги, 

мужчин, достоинство, но не лишний вес; Говорят, что идеальной 

женщины не существует… Подошла к зеркалу. Врут же, сволочи!; Меня 

просто убивает фраза: «Ты хорошо подумала?». Да откуда же я знаю, 

хорошо или плохо?! В моём случае «подумала» — это уже хорошо! 

УЛК 

У мене прекрасний вік: хочу, можу і знаю як!; Зрозуміла, що у мене 

офігений стиль, коли двоє дідков, побачивши мене, перехрестилися; Я 

ніколи не була ідеальною – починаючи від зовнішності і закінчуючи 

характером ... Але, зате, я завжди була собою!; 

2. Маніфестування базисних переконань і звичок  

АЛК 

Marriage is a workshop, where the husband works and the wife shops; 

Sometimes we women have to make a stand and say no. Don't just accept 

anything. Take pride in your body and yourself; The only time that a girl should 

ever fall on her knees for a guy, is the day she ties her son's shoe-laces; Work is 

just something I'm doing until I win the lottery  

ПЛК 

O medo de perder tira a vontade de ganhar; A vida muda, quando você muda; 

Uma pessoa inteira não merece uma pela metade; As vezes é preciso acontecer 

um furacão pra voce valorizar a brisa leve 

РЛК 

Секрет женского счастья прост — зaботливый мужчина, красивый 

маникюр, нoвые туфли и рядом лучшая пoдруга. Жирная лучшая подруга; 

Запомни, женщина, железно, Закон сей занеси в Устав: с мужчиной 

спорить — бесполезно, поскольку он всегда не прав!; сколь Вы собой не 

хороши — Не будьте КОВРИКОМ ДЛЯ НОГ… Уж лучше ПЛЕДОМ… ДЛЯ 

ДУШИ!!! 

УЛК 

Я не курю, люблю читати і замість чіпсів їм яблуко. І мене зовсім не хвилює 

що ви все курите, вважаєте що читають тільки нудні ботани і запхати в 

себе будь – яку гидоту, бо так модно. Запам'ятайте, МОДНО БУТИ 

СОБОЮ !!!; Я не зраджую, але фліртую. Я не брешу, але недоговорює. Я не 

красуня, але приголомшливо мила. Я не ревнива, просто я звикла бути 

самотньою; Мудра жінка, навіть посварившись з чоловіком, все одно 

приготує йому поїсти. Мудрий чоловік, навіть якщо він має рацію, підійде і 

поцілує свою дружину. Мудрість приходить з роками !!!; Чим старше 

стаєш, тим менше хочеться цих дешевих інтриг, порожніх вистав, 

http://www.searchquotes.com/quotation/Marriage_is_a_workshop%2C_where_the_husband_works_and_the_wife_shops./572668/
http://www.searchquotes.com/quotation/Sometimes_we_women_have_to_make_a_stand_and_say_no._Don%27t_just_accept_anything._Take_pride_in_your_b/447214/
http://www.searchquotes.com/quotation/Sometimes_we_women_have_to_make_a_stand_and_say_no._Don%27t_just_accept_anything._Take_pride_in_your_b/447214/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_only_time_that_a_girl_should_ever_fall_on_her_knees_for_a_guy%2C_is_the_day_she_ties_her_son%27s_sho/321953/
http://www.searchquotes.com/quotation/The_only_time_that_a_girl_should_ever_fall_on_her_knees_for_a_guy%2C_is_the_day_she_ties_her_son%27s_sho/321953/
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істерик ... Хочеться всього лише затишний будиночок, смачну вечерю, 

людини, яка знає скільки цукру покласти в твій чай; Яка різниця, яка 

зовнішність і вік у людини? Якщо це мій чоловік – я буду з ним; 

3. Рольовий імідж 

АЛК 

Reasons why its great to be a Woman; We can get laid anytime we want. We 

never have to buy our own drinks at the bar. We piss sitting down so its easier to 

pass out on the toilet when you're drunk. We get out of speeding tickets by crying. 

We get out of speeding tickets by showing a little cleavage or leg. We can sleep 

our way to the top of the class. We get to shop at Victoria's Secret. We can marry 

rich and then not have to work. We never have to pay when we go out on dates. 

Men take us on all expense paid trips- all we have to do is sleep with them. Men 

light our cigarettes for us. Men hold the door open for us. We pout better(those 

puppy dog eyes always work!). We're cuter. We lie better. We're better 

manipulators. We always end up sleeping in the bed when we fight with our other 

halves, you guys get the couch. We always have food 

ПЛК 

Porque as pessoas precisam tanto afirmar se estão namorando ou não? Conheço 

tantos casais infelizes que só querem manter as aparências e conheço outros, 

muitos, completos e que vivem no anonimato. Expor o que? Expor pra quem? O 

que as pessoas tem tanto com sua vida? Esqueceram a velha serenata, flores na 

saída do trabalho, apresentar a família, pedido de casamento espontâneo, prova 

de amor... Hoje em dia é apenas por: Em um relacionamento sério no Facebook 

e só. Lembrem-se: O essencial é invisível aos olhos. FELICIDADE É PRA SER 

VIVIDA, NÃO EXPOSTA! 

РЛК 

Стерва — это образ жизни, состояние души, склад ума, шальные мысли и 

желанье просто жить; Никому твоя инициатива не нужна, вот будешь 

безразличной стервой, тогда все будут бегать, только тебе кайфа нет, 

тебе то безразлично; Что за мужики пошли, пошлешь — идут, скажешь 

не звони — не позвонят. Нам, женщинам, уже и повыпендриваться 

нельзя!!!; Я в первую очередь подруга, я готова дать совет его жене как 

себя вести чтобы вернуть его и сделать брак качественнее, чем просто 

быть любовницей и тянуть одеяло на себя 

УЛК 

Жінка є жінка – організм складний, механізм некерований, дії 

непередбачувані; Жінки не можуть без мрії! Не даремно ж кажуть в 

народі: Дай їм волю – виростуть квіти, в кожному місці, при будь-якій 

погоді !!!; Жінки скаржаться на відсутність сильних чоловіків. Але звідки 

вони візьмуться, якщо поруч немає слабких жінок?; Кожен чоловік в 

результаті вибирає ту жінку, яка вірить в нього більше, ніж він сам; Ми, 

жінки, завжди білі і пухнасті, якщо тільки нас не фарбувати, а 

прикрашати; Стримувати себе, коли прикро, і не влаштовувати сцен, коли 
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боляче – ось що таке ідеальна жінка; Я жінка! Є мільйон причин, щоб 

бути завжди такою, як серцю хочеться!; 

4. Характеристика передбачуваного партнера по комунікації  

АЛК 

Don`t call yourself my true friend when you`re never there for me and I must 

always be there for you; It’s funny how some so called friends forget that you 

exist all of a sudden but think you will be there for them when they need you; It`s 

funny how a person who was once just a stranger suddenly mean the world to 

you.; I don`t like you for your looks. But I fell in love with you because of your 

personality; A successful man is one who makes more money than his wife can 

spend. A successful woman is one who can find such a man  

ПЛК 

Chorar por quem te machucou é sofrer por quem não se importa com você. Não 

vale a pena; Eu queria poder confiar nas pessoas sem medo de decepções, mas a 

vida me fez diferente; Sem pressa. Sem vírgulas. Sem ponto final. Sem brigas. 

Sem separação. Sem mágoa. Sem dor. Somente amor, por favor 

РЛК 

Господи, не для себя прошу, для мамы! Пошли ей господи: красивого, 

умного и богатого зятя!; Лучший друг – это тот человек, с которым ты 

можешь сидеть, не проронив ни слова, и уйти с чувством, что это была 

лучшая беседа в твоей жизни; Скоро настанет время, когда будем одевать 

шапки и шмыгать носом. Пусть у каждого из нас будет человек, который 

нас согреет; Хочу сесть на лавочку, забравшись вместе с ногами…Чтоб 

ветер волосы раздувал и играл с прядками…Чтоб солнечный лучик 

запутался в волосах…Хочу замёрзнуть, чтоб мурашки по коже…Хочу чтоб 

кто нибудь обнял и согрел, чтоб прижался и не отпускал  

УЛК 

Коли щось або хтось глибоко розчарує вас, використовуйте золоті правила 

життя: 1. Всё, що не робиться, на краще. 2. Все проходить, і це пройде. 3. 

Не завжди так будет. Может, і це мало втішить, знаю. Але ви 

постарайтеся; Щоб уникнути багатьох несподіванок і неприємностей, не 

говоріть всі ваші думки вголос, словом адже можна порадувати, 

здивувати, а іноді і вбити; Я не Ассоль ... але так хочеться дочекатися 

своїх червоні вітрила, навіть якщо там буде не принц, а хтось, хто захоче 

бути тільки моїм; Так, я одна ... Шкода, розійшлися дороги ... Так, я добра 

... Не витирайте ноги! Так, я грішна ... Але ж і ви не Боги!  

5. Визначення за релігійною ознакою  

АЛК 

No but God can and yeah he gave us free will but with that come consequences 

and thank God for his great mercy and grace!; A morning thought, a morning 

prayer, a morning wish for a good person who makes a good morning for other 

peoples' lives. May God bless you always; Christians are like the several flowers 

in a garden that have each of them the dew of heaven, which, being shaken with 
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the wind, they let fall at each other's roots, whereby they are jointly nourished, 

and become nourishers of each other; When you need, God knows. When you 

ask, God listens. When you believe, God works. When you thank, God gives 

more; When I was alone and had nothing. I asked for a friend. To help me bear 

the pain. No one came except Allah 

ПЛК 

Se Deus quiser tudo o que eu planejo antes de dormir vai se tornar realidade; 

Não se esqueça de orar hoje, porque Deus não esqueceu de te acordar esta 

manhã; Deus te deu arma, não te pediu pra ir pra guerra Deus te deu alma, você 

decide o quanto erra; Agradeço a Deus por ter me dado condições de lutar e 

alcançar os objetivos pretendidos. Não nasci rico, mas isso não me impediu de 

ver riquezas na capacidade de transformar vida em presente e conquistas; Ele 

me compreende, Ele me consola, Ele está sempre comigo, Ele é Deus; Agradeço 

a Deus por ter me dado condições de lutar e alcançar os objetivos pretendidos. 

Não nasci rico, mas isso não me impediu de ver riquezas na capacidade de 

transformar vida em presente e conquistas 

РЛК 

“У тебя нет шансов” – громко заявили обстоятельства. “Ты неудачница” 

— крикнула лень. “У тебя получится” – просто сказал Бог!; Взгляни на мир 

глазами Бога! Он видит мир не так, как ты! Ты говоришь: “Могу 

немного”, Он говорит: “Всё можешь ты!” 

УЛК 

Бог нас завжди оточує тими людьми, з якими нам необхідно зцілитися від 

своїх недоліків; Якщо Бог у тебе щось забирає, то це лише для того, що б 

подарувати тобі щось краще за попереднє; Бог не міг бути усюди – тому 

він створив МАТЕРІВ! 

6. Подання проблемної ситуації крізь призму особистісних смислів  

АЛК 

You say I'm a bitch... I say I'm a woman with a strong personality that doesn't 

play well with others; Having multiple partners doesn't make you a man or 

woman! Being honest, loyal, faithful and devoted to ONLY ONE does!!!; I'll 

never be the girl you want me to be because I'm a woman I need to be; No, girls 

don't just want to have fun. We can laugh we can cry, we can come undone. 

We're so much more than a magazine can't you see? It's a fight with society 

ПЛК 

Às vezes a melhor maneira de chamar a atenção de alguém é parar de dar 

atenção; Burrice é querer brigar com todas as meninas que olham pro seu 

namorado, só porque elas olharam pra ele. Infelizmente a gente não pode 

impedir os outros de fazerem nada, mas devemos exigir reciprocidade de quem 

está conosco. Entenda, o problema nunca vai ser elas olharem, o problema é ele 

corresponder; Começou a namorar faz um mês e tá achando que é o amor da 

vida? Volte cinco casas e busque seu cérebro; Se cuida, ta? Porque agora eu vou 

cuidar de mim! 

РЛК 
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Когда-нибудь наступит тот день, когда сам бог скажет: “Фиг с тобой, 

ненормальная, пусть будет по-твоему!”; Сама нe своя, куда там твоя?!; 

Зачем я гадаю? Чтобы хоть как-то поддержать пламя маленькой свечки-

надежды внутри что все наладится, мне даже не требуется абсолютная 

вера в то, что все сбудется; Хочу посмотреть, как он собрался мне 

изменять, если я на него ребенка оставила, с молоком и памперсами в 

руках?; А почему я должна варить борщ и сидеть с ребенком? Хочешь на 

футбол, и попить пива? Вот малыш с ним и иди!  

УЛК 

Ти завжди будеш занадто товстою, занадто худий, занадто низькою, 

занадто високою, занадто то, занадто це. Тебе будуть засуджувати до 

кінця життя, тому живи як хочеш. Суспільство не знає кордонів; Я 

зрозуміла, від чого залежить наша зовнішність, не від шмоток, не від 

зачіски і навіть не від макіяжу ... Зовнішність залежить від того, яку 

пісню співає душа; Коли я дивлюся навколо, я завжди чомусь вчуся, і все це 

для того, щоб завжди бути самим собою, демонструвати себе і вірити в 

себе. Не шукайте успішної особистості, щоб слідувати її; Ніщо так не 

розвиває лідерські якості, як ранкова маршрутка 

7. Презентація тематики 

АЛК 

Keep calm and be crazy, laugh, love and live it up because this is the oldest 

you’ve been and the youngest you‘ll ever be again; Beauty is not just having a 

beautiful face, it is having a good mind, a good heart and good will; A girls most 

beautiful outfit ever is charisma, the prettiest accessory is smile, and the best pair 

of heels is confidence; No matter what a woman's appearance may be, it will be 

used to undermine what she is saying and taken to individualize - as her personal 

problem - observations she makes about the beauty myth in society; Be the kind 

of man you'd like your son to become, the kind of man you would love your 

daughter to marry for life. Be the kind of woman you would like your daughter to 

be, the kind of women you'd love your son to choose for a wife  

ПЛК 

Se você gosta pelo físico, é desejo. Pela inteligência, é admiração. Pelo dinheiro, 

é interesse. Mas se você não sabe o porquê é amor; A vida muda, quando você 

muda; Uma pessoa inteira não merece uma pela metade; As pessoas não choram 

porque o amor acaba. Elas choram porque o amor continua, mesmo quando está 

tudo terminado; Os obstáculos existem para ver até onde vai a sua fé; Duas 

coisas que não se deve divulgar por aí: seu relacionamento e seus planos. A não 

ser que você queira ambos arruinados; As vezes é preciso acontecer um furacão 

pra voce valorizar a brisa leve 

РЛК 

Какой день лучше выбрать, чтобы помирится с мужем? День, перед тем 

как выдают зарплату!; Не поливайте грязью соперницу, сделает из нее 

маску для лица, станет краше вас; У женских ног должен быть мир, а не 

пылесос; Женщине пристало ждать только автобуса, но никак не не 
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http://www.searchquotes.com/quotation/Be_the_kind_of_man_you%27d_like_your_son_to_become%2C_the_kind_of_man_you_would_love_your_daughter_to_ma/422308/
http://www.searchquotes.com/quotation/Be_the_kind_of_man_you%27d_like_your_son_to_become%2C_the_kind_of_man_you_would_love_your_daughter_to_ma/422308/
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нагулявшегося мужика; Королева это не та женщинa, что правит 

Миром… Королева этo тa, в которую влюблен Король!; Командовать в 

доме должен кто-то одна; Вы называете нас и бревном и пилой 

одновременно, но разве так бывает?; Сегодня ты девушка-зажигалка, а 

завтра огонь-баба; Распускать нужно не нюни, а косы и вперед в клуб 

зажигать! 

УЛК 

Чорт забирай ... в інтернеті не зовнішність головне ... а 

СПІЛКУВАННЯ!!!; Ваша зовнішність залежить від того, яку зараз пісню 

співає ваша душа; Увага до зовнішнього завжди притуплює увагу до 

внутрішнього; Щоб чудово виглядати, необов’язково бути молодою і 

красивою!; Не шукайте щастя, а будьте його джерелом; Хто бере – 

наповнює долоні, хто віддає – наповнює серце; Співчуття – основа всієї 

моралі; Доброта людської душі подібна річці, адже скільки з неї не черпай, 

вона дрібніша від цього не стає 
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ДОДАТОК О 

Кількісно-якісний аналіз стилістичної моделі мовного 

конструювання ґендерної сенсу жінка в ІПС 

 

Гендерно-

релевантні 

маніфестації 

стилю 

Кількість статусів, які є 

прикладами цього стилю 

Питома вага прикладів 

маніфестації певного стилю 

АЛК ПЛК РЛК УЛК АЛК ПЛК РЛК УЛК 

1. Використання 

лексичного 

складу мови, що 

охоплює 

“найближче” 

коло життя 

жінки 

31 56 22 24 18 24 12 11 

2. Переважання 

емоційного і 

аксіологічного 

компонента 

значення 

133 118 119 71 75 50 68 39 

а) вживання 

лексики, яка 

описує почуття 

і психічний стан 

жінки-авторки 

статусу 

63 49 27 38 36 21 15 18 

б) вживання 

димінутивів, 

одиниць 

афектованої 

лексики, 

метафор, 

порівнянь 

епітетів 

22 19 19 13 12 8 11 6 

в) використання 

експресивних 

синонімів 

прикметників 

“good”, “bom”, 

“хороший”, 

“гарний” 

23 13 22 7 13 5 13 3 

г) використання 12 11 23 19 7 5 13 9 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-7bd8O_VAhXMIpoKHQ5YBLgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25D2%2591%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AFQjCNE1Ze1GwGuKIMYaLU9Dn8euVCztCQ
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окличних і 

питальних 

конструкцій 

д) використання 

жаргонізмів і 

сленгу 

5 – 11 – 3 – 6 – 

е) графічні 

виділення, 

використання 

візуального 

коду 

8 26 17 8 4 11 10 4 

3. Самоподання 

(пряма / 

непряма, гра на 

підвищення / на 

зниження, 

акцентування 

власного “Я”, 

своєї точки 

зору) 

19 12 15 23 11 5 9 11 

а) самоподання 

переваги 

3 – 3 – 2 – 2 – 

б)самоподання 

привабливості 

3 1 1 3 2 0,4 1 1 

в) самоподання 

відносин 

4 2 5 5 2 1 2 3 

г) самоподання 

стану та причин 

поведінки 

9 9 6 15 5 4 4 7 

4. Використання 

форм 

ввічливості 

25 22 13 10 14 10 8 5 

а) використання 

етикетної 

рамки, 

основними 

елементами якої 

є звернення 

5 – 1 – 3 – 1 – 

б) непряме 

оформлення 

мовних актів 

компліменту 

14 6 7 4 8 3 4 2 

в) оформлення 

питального 

6 16 5 6 3 7 3 3 
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висловлювання 

5. Інверсія 

звичайного 

порядку слів 

8 11 22 17 5 5 13 8 
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