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Проаналізовано лінгвопрагматичний аспект використання гендерно-маркованої лексики в англомовних рекламних 

текстах періодичних видань чоловічої та жіночої орієнтації. Досліджено закономірності використання гендерних 

аспектів в рекламі та визначено типізацію гендерно-маркованої лексики.  
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Постановка проблеми. З початком 

розбудови ринкових відносин в Україні до 

нашого медійного простору стрімко увірвалася 

реклама. Явище, що займало вже на той час 

міцні позиції на Заході, і нове для жителів 

пострадянських держав, поступово набирало 

обертів і стало невід’ємною частиною нашого 

життя. Реклама не тільки виконує свою головну 

функцію – рекламування товару, а й стала в 

своєму роді одним з видів мистецтва, що 

поєднує в собі соціокультурне віддзеркалення 

складених в суспільстві гендерних стереотипів 

(маскулінності та фемінності) та почуття 

гумору. Саме тому вивченню гендерних 

характеристик реклами приділяється зараз 

особлива увага. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Оскільки реклама прийшла до нас з Заходу, 

гендерні аспекти в рекламі широко вивчаються 

західними вченими. Серед українських вчених 

це:  Зірка В.В. [1], Малишенко А.О. [3], Марти-

нюк А.П. [4], Крутько Т.В. [2]. Було виявлено, 

що  докладно вивчили і описали функціону-

вання гендерно-маркованих одиниць в сучас-

ному англомовному рекламному дискурсі в 

своїх працях лише Семеній Т.О. [5],  Крутько 

Т.В. [2] та Мартинюк А.П., який  під гендерно-

маркованими елементами розуміє «одиниці, які 

тематизують основних актантів гендерно 

релевантної предметно-референтної ситуації, – 

референтів чоловіка й жінку. Граматичні та 

номінативні засоби, які відбивають статеву 

належність референта, тобто граматичні форми 

особових, присвійних займенників третьої осо-

би однини, а також лексичні номінації чолові-

чої та жіночої референції. У рекламному дис-

курсі гендерно-марковані одиниці виконують 

атрактивну функцію, сегментують аудиторію і 

беруть участь у забезпеченні регулятивного 

впливу на суб’єкта дискурсу» [4, с. 305].  

Таким чином, тема визначення і викорис-

тання гендерно-маркованих лексичних одиниць 

є недостатньо розкритою в наукових публіка-

ціях, що визначає важливість цієї теми в дослід-

женні гендерних аспектів англомовної реклами. 

Мета статті. Проаналізувати лінгвопрагма-

тичний аспект використання гендерно-марко-

ваної лексики в англомовних рекламних текс-

тах періодичних видань чоловічої та жіночої 

орієнтації. Дослідити закономірності викорис-

тання гендерних аспектів в рекламі та визна-

чити типізацію гендерно-маркованої лексики.   

Основні результати дослідження. Гендер-

ний аспект в рекламі проявляється використан-

ням гендерно-маркованої лексики. Основними 

формами лексичних гендерно-маркованих оди-

ниць є іменники чоловічого або жіночого роду, 

що використовуються в рекламних текстах у 

якості звернення або підмета, що називає 

основного діючого персонажа рекламного пові-

домлення. Звернення може бути іменником 

(lady, man, woman, girl, boy тощо) або займен-

ником (you). Звернення використовується в 

рекламних текстах найчастіше, оскільки воно 

допомагає сегментувати аудиторію, встановити 

необхідний контакт з потенційним реципієн-
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том, досягти бажаної емоційної реакції прий-

няття та розуміння рекламного тексту та пози-

тивного сприйняття рекламованого  товару та 

бажання його придбати.  Іменники в якості 

підмета можуть визначати головну діючу 

особу-персонажа категоріально: 

«Сan't keep a good woman down»  [8] 

«The men’s fragrance by Ralph Lauren» [7] 

Головна гендерна ознака  людини є 

невід’ємною від віку адресанта та його 

соціального статусу. Оскільки реципієнтами 

більшості рекламних повідомлень є молоді 

люди та дівчата, то дуже часто 

використовуються неформальні лексеми, 

характерні для молодіжного вжитку. 

Click here pal, it’s cool!  [7] 

Для звернень до молоді використовуються 

такі як «guy» (хлопчина),  girl (дівчина, 

дівчинка) та інші. 

«It’s good to be a girl» [8] 

Доповнюючи гендерний аспект 

використовуються лексичні одиниці, що 

містять с собі інформацію про суспільно-

соціальні ролі реципієнта (mother, sister, bride, 

father, dad та ін.). 

«Imagine...the music begins, the door opens, the 

bride (наречена) appears, and the crowd gasps!» [6] 

For the businessman who knows what he 

wants. [7] 

Займенники другої особи однини you та 

першої особи однини I дуже часто використо-

вуються в рекламних повідомленнях з метою 

наблизити реципієнта рекламного повідомлен-

ня до створеного рекламою образу-персонажу, 

змусити людину порівнювати себе з 

персонажем-героєм та змусити придбати товар 

або послугу, що допоможе звичайній людині  

стати або відчути себе подібним цьому героєві.  

I want my MTV. (MTV) [9] 

Використовуються також граматичні форми 

особового займенника другої особи однини 

Your з використанням різних частин тіла або 

чогось іншого «Вашого»:  

What your skin has been thirsting for. [6] 

Have you had your break today? (Mc 

Donald’s) [9] 

Використання займенників третьої особи 

(he, she, him, her) відчужує покупця від 

створеного в рекламі образу, тому під час 

проведення досліджень рекламних текстів 

виявлені поодинокі випадки їх вживання:  

«A new fragrance for her» [8] 

Найбільший маніпулятивний ефект з 

використанням реклами досягається завдяки 

впливу на емоційну сферу реципієнта такими 

гендерно-маркованими лексичними одиницями 

як queen, king та інш., що в даному випадку 

підкреслюють не суспільний статус а 

винятковість адресата рекламного 

повідомлення, його унікальність. Товар або 

послуга, що рекламується в даному випадку, 

позиціонується як винятково-якісна, що 

допоможе відчути себе королем або королевою. 

Використовується як в гендерно-маркованій 

чоловічій так і жіночій рекламі.  

 «What a way to feel like queen for a day!» [9]. 

В рекламних текстах, орієнтованих на жінок, 

дуже часто використовується інтимна лексема-

звернення baby. Має зміст «молода  приваблива 

дівчина (жінка)». Воно має позитивне емоційне 

забарвлення. Відтінки сексуальності, носієм 

яких є це звернення, акцентують увагу на 

привабливості жінки-реципієнта рекламного 

повідомлення та її молодості (незалежно від її 

віку насправді).  

Click over here Sweet Baby and get South Park 

on video today! [8] 

Іменники та займенники множини, що 

використовуються в рекламі (we, they), 

акцентують увагу реципієнта на спільному 

підході до вирішення проблеми споживача. 

We made the best Civic even better. [7] 

Гендерний аспект в рекламі проявляється не 

тільки безпосередньо зверненням до чоловіка 

або жінки але й комплексом мовних особли-

востей тексту, які перш за все здійснюються за 

допомогою використання певних лексичних 

одиниць та ілюстрацій. До мовних показників 

чоловічої реклами належать: логічність, лекси-

ка, що відображає стереотипи маскулінності 

(преобладання, ризик, перемога та ін.), чітка 

структура побудови тексту, наявність в тексті 

елементів технічної лексики, професіоналізмів, 

наказового способу дієслова. 

Для жіночої реклами характерні: 

спілкування у формі діалогу, емоційність, 

підкреслення простоти користування товаром, 

перевага емоційної характеристики товару над 

технічною. До лексем, що використовуються у 

жіночій рекламі, належать наступні: beautiful, 

more beautiful, the most beautiful, radiance, 

youthfulness, softness, tenderness, lightness, 
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brilliant, unique. Жіночі товари наділяють 

привабливими зовнішніми характеристиками:  

beautiful, brilliant, а також ототожнюють з 

традиційно жіночими якостями: gently cares, 

soft action і т.п.  

Beautiful hair in a single step. [6] 

Згідно чоловічих гендерних стереотипів, 

товарам надають такі якості, як активність, 

стрімкість, надійність в будь-якій ситуації, 

потужні дія, витривалість, що характеризує 

категорію маскулінності. Відповідно до цих 

якостей в рекламі, що орієнтована на чоловічу 

аудиторію, для характеристики товарів 

використовуються наступні лексеми: activity, 

swiftness, reliability in any situation, powerful 

action, endurance. 

Empover  your confidence. [7] 

Висновки та пропозиції. Останнім часом, 

рамки гендерних стереотипів розсуваються і 

використання гендерно-маркованої лексики 

стає неочікуваним і нетиповим. Стосовно 

чоловічої реклами в друкованих періодичних 

виданнях – це використання фемінних 

прикметників та жіночої гендерно-маркованої 

лексики, а стосовно жіночої гендерно-

маркованої лексики - навпаки.   

The Pover of Dreams. [7] 

Таким чином рекламісти намагаються 

показати чоловіка не бездушним, а жінку 

такою, що має не тільки привабливу 

зовнішність, але й розум та почуття. Все 

частіше в рекламі застосовують цікаві лексичні 

комбінації та звороти з метою привернути 

увагу, вдало грають на головних інстинктах як 

чоловіків так і жінок: 

Sadomintochist? The curiously strong mints. [7] 
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