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Увагу дослідників уже привертало до себе широке використання у розмовній мові та 
художній літературі паралельних утворень жіночого роду до найменувань професій, посад, 
звань і обмежене застосування їх офіційно-діловій, науковій мові, де більшість відповідних 
назв уживається в єдиній формі чоловічого роду на означення і чоловіків, і жінок. Серед 
загальних назв осіб, що в українській літературній мові не утворюють паралельних 
відповідників жіночого роду, можна назвати такі: агроном, адвокат, адміністратор, 
академік, археолог, біолог, бухгалтер, Герой Радянського Союзу, директор, доктор наук, 
доцент, драматург, економіст, інженер, кандидат наук, комісар, композитор, комсорг, 
лауреат, майстер, педагог, прокурор, хірург, юрист та ін. 

Відсутність у офіційно-діловій мові співвідносних утворень жіночого роду до значної 
частини найменувань осіб викликає необхідність застосування інших мовних засобів для 
диференційованого вираження уявлення про особу (чоловіка чи жінку). Нехтування цією 
вимогою нерідко призводить до двозначності висловлювань, особливо небажаної у тих 
випадках, коли йдеться про конкретну особу, названу прізвищем. Однією з причин 
виникнення двозначності при поєднанні прізвища із загальною назвою особи, яка побутує у 
формі чоловічого роду, є те, що більшість українських прізвищ, а саме антропоніми 
іменникового типу, також не мають формальних родових показників (прізвища Ткаченко, 
Сердюк, Зозуля, Іваньо та інші можуть належати як чоловікові, так і жінці). Граматичне 
вираження роду властиве лише прізвищам прикметникового типу (Зарудний — Зарудна, 
Коцюбинський — Коцюбинська, Кравцов — Кравцова, Федорів — Федорова та ін.), але в 
українському антропоніміконі, на відміну від російського, прикметникові утворення 
становлять меншість. Чоловічі й жіночі прізвища іменникового типу, що закінчуються на -а, 
-я (І відміна), мають, крім того, однакові форми у всіх непрямих відмінках (Андрій Середа, 
Андрія Середи, Андрієм Середою та ін.; Марія Середа, Марії Середи, Марією Середою і т. 
д.). Що ж до прізвищ із закінченням на приголосний, -й та -о (II відміна), то вони утворюють 
відмінкові форми лише у функції чоловічих прізвищ, аналогічні прізвища жінок при 
відмінюванні лишаються незмінними (Іван Петренко, Івана Петренка, Іваном Петренком та 
ін.; Ганна Петренко, Ганни Петренко, Ганною Петренко та ін.)1. 

Переглядаючи газету «Вечірній Київ», нерідко можна натрапити на повідомлення такого 
типу: «Уважно перевіряють готові вироби начальник ВТК секретар фабричної 
парторганізації Г. Г. Нак та контролер ВТК член цехового партбюро П. О. Кеда». Про кого 
йдеться у повідомленні — чоловіків чи жінок? У даному випадку загадка все ж розгадується 
легко, оскільки наведене речення супроводжується фотознімком, на якому зображено двох 
жінок. Але, на жаль, у періодичній пресі такі повідомлення публікуються і без 
фотоілюстрацій, пор. інформацію з «Вечірнього Києва», яку ми наводимо повністю: «Більш 
як 50 робітників вагонної дільниці Київського відділку Південно-Західної залізниці за 
самовіддану працю відзначено урядовими нагородами. Днями їх портрети виставлено на алеї 
трудової слави відділку. Ці імена добре відомі залізничникам. Не раз цінні ініціативи 
ветеранів праці О. С. Ішоєва, Є. О. Зварічук, Є. А. Петренко підтримували виробничники 
багатьох колективів. Серед орденоносців і молоді передовики П. А. Кондира, Г. А. Буцола, 
Г. Є. Ярина, А. А. Гурин, Г. А. Шарун та інші. Ними пишається весь колектив 
залізничників». Більшість наведених у контексті прізвищ, як і загальні назви ветеран праці, 
                                                           
1 Слід зазначити, що відсутність формальних показників родової диференціації прізвищ іменникового типу 
властива лише літературній мові. У діалектній і розмовній мові широко вживається творення назв жінок від 
імен і прізвищ чоловіків з допомогою спеціальних суфіксів: -иха — у південно-східних говорах (Іваненко — 
Іваненчиха), -ов(а), -ев(а) — у деяких південно-західних говорах (Вовк — Вовнова, Деркач — Деркачева), -аня, 
-уля — у середньо-карпатських говірках (Микита — Микитаня, Чучка — Чучканя, Варна — Варнуля) (див.: 
Бевзенко С. П. До характеристики відмінностей у словотворі української діалектної мови. — Мовознавство, 
1975, № 3, с. 71). 



орденоносець, передовик, можуть однаковою мірою належати і чоловікам, і жінкам. 
Граматичні родові показники мають лише прізвища прикметникового типу Ішоєв і Гурин. 
Крім того, незмінна форма прізвищ Зварічук і Петренко у родовому відмінку вказує на те, 
що вони належать жінкам. Проте слід зауважити, що така вказівка є явно недостатньою, 
оскільки в пресі, зокрема в тому ж «Вечірньому Києві», натрапляємо випадки 
ненормативного вживання незмінних відмінкових форм чоловічих прізвищ, пор. у некролозі 
«...про смерть ветерана праці, учасника Великої Вітчизняної війни, члена КПРС з 1942 р. 
Івана Федотовича Хомко». У той же час повідомлення, у яких граматичним показником 
жіночого роду є лише невідмінювана форма прізвища, що закінчується на приголосний, -й та 
-о (слід зазначити, що сюди належать два найпоширеніші типи українських прізвищ — 
антропоніми з суфіксами -енко та -ук (-юк, -чук), стали типовими для періодичної преси, 
пор. напр.: «Вирувало життя. Поліссям, усією Україною линула добра слава про вмілих, 
невтомних хліборобів. Про X. С. Галушко, А. М. Крошко, К. І. Дубовик, про п’ятисотенниць із 
Старої Котельні, які трудились по-стахановськи, зміцнювали могутність Вітчизни, мріяли 
про ще краще життя» («Сільські вісті»); «Продавця Л. Кучерук за грубе порушення правил 
торгівлі понижено у посаді на два місяці» («Веч. Київ»); «Майстрами своєї справи називають 
на булочно-кондитерському комбінаті кондитерів Н. Є. Новаківську, Л. Є. Кравчун, 
В. Л. Мельникову та Л. П. Приходько» («Веч. Київ»); «Голова Запорізького облвиконкому 
І. Ножкіна вручила керівникам магазину Н. Барило і В. Варуші бронзові медалі ВДНГ 
СРСР» («Друг читача»). Так і лишається неясним з інформації, надрукованої у журналі 
«Образотворче мистецтво» «...ветерана війни Ю. І. Снігур зобразив К. Камишний», 
чоловічим чи жіночим портретом є твір художника. За невідмінюваною формою прізвища 
Снігур можна припустити, що К. Камишний зобразив жінку (чоловіче прізвище у родовому 
відмінку повинно було б мати форму Снігура), але визначення ветеран війни характерніше 
для чоловіків. Подібних прикладів можна навести чимало. Особливо часто трапляються вони 
у списках осіб, де вказуються прізвище, ініціали та назви посади або звання, наприклад при 
переліку нагороджених осіб, працівників, яким присвоєно почесне звання, оголошено подяку 
тощо (прізвище і назва посади у цих випадках вживаються у формі давального відмінка): 
«Хідекелі А. В. — заступникові головного редактора журналу «Вісник Академії наук 
Української РСР», кандидату історичних наук» («Веч. Київ»); «Буркой І. Я., майстру 
картонажного цеху Львівської фабрики картонажних виробів; Журбі А. Г., майстру 
складальної дільниці Харківської книжкової фабрики ім. Фрунзе» («Друг читача») та ін. 

Абсолютно неприпустимим є вживання стосовно однієї особи двох непрямих відмінків 
загальних назв у різних родових формах, оскільки це взагалі призводить до непорозуміння, 
пор. таке речення з газети «Вечірній Київ»: «Наслідуючи приклад наставниці комуніста 
М. М. Галушко, комсомолка прядильниця Л. Федоренко освоїла зону в 2576 веретен, що 
більш як удвічі перевищує норму». Безперечно, у повідомленнях про конкретних осіб, коли 
ні загальна назва, ні прізвище не мають граматичних показників родової диференціації, а з 
попереднього контексту невідомо, про кого йдеться — чоловіка чи жінку, необхідно 
вживати додаткові мовні показники реального роду особи. Деякі дослідники пропонують у 
цьому зв’язку ширше вводити до офіційно-ділової і наукової мови жіночі відповідники до 
загальних назв професій, посад і звань. Безперечно, ряд співвідносних форм жіночого роду 
до найменувань професій, які поки що кваліфікуються як розмовні, мають цілковите право 
на узаконення їх у літературній мові. Але не слід забувати про те, що значна частина назв 
звань, посад і професій не піддається родовій диференціації. Як зазначає І. Ф. Протченко, у 
російській мові більшість назв посад і професій високої кваліфікації не утворює 
відповідників жіночого роду, тоді як найменування вузької спеціалізації у галузі 
промислового й сільськогосподарського виробництва існують у двох паралельних формах — 
чоловічій і жіночій. Очевидно, подібна ситуація є характерною і для української літературної 
мови, пор. поширення в ній утворень із суфіксом -иця на позначення професій вузької 
спеціалізації: арматурниця, багатоверстатниця, в’язальниця, вишивальниця, монтажниця, 
регулювальниця, штампувальниця та ін. Слід зауважити, що деякі з новотворів — 



паралельних форм жіночого роду до назв професій, які трапляються в пресі, навряд чи 
можна вважати вдалими (хоча це однаковою мірою стосується і відповідних назв чоловічого 
роду), пор. такі форми, як: мийниця (!) автотранспортного підприємства («Веч. Київ»), 
садчиця цегли («Веч. Київ»), здавальниця цегли («Веч. Київ») та ін. 

У зв’язку з розгляданим питанням цікаво згадати дискусію, яка багато років 
продовжувалась на сторінках польських газет і журналів з приводу вживання жіночих 
відповідників до загальних особових назв і прізвищ. У результаті дискусії польські 
мовознавці визнали той факт, що, незважаючи на боротьбу, яку послідовно провадили 
пуристи з уживанням іменників чоловічого роду на означення жінок, тенденція до 
поширення таких форм виявилась сильнішою і перемогла по відношенню до цілого ряду 
назв. Так, незважаючи на численні пропозиції ввести до літературної мови жіночі паралелі 
типу doktorka, docentka, profesorka, adwokatka та інші, вони так і не набули права 
громадянства в офіційно-діловій і науковій мові, де міцно закріпилась традиція вживання 
цих найменувань у формі чоловічого роду doktor, docent, profesor, adwokat та інші на 
означення представників обох статей. Одну з причин цього явища дослідники вбачають у 
тому, що основним призначенням найменувань професій і знань є вираження суспільної 
функції особи, а не її статі. Цікаво, що найбільший опір зустріли жіночі відповідники з боку 
самих жінок, які вважали, що форми типу doktorka мають дещо знижений відтінок у 
семантиці. Очевидно, подібне сприйняття паралелей жіночого роду відображає й зазначений 
польськими дослідниками факт творення жіночих відповідників у офіційно-діловій мові 
переважно від назв професій нижчої кваліфікації: konduktorka, laborantka, włokniarka, 
szoferka, węglarka, szlifierka, kelnerka та ін. 

За відсутності формальної вказівки на стать особи у загальній назві і прізвищі вираження 
родової диференціації здійснюється за допомогою інших засобів, пор. такі приклади з нарису 
Наталі Кащук про жінку-хірурга Л. М. Сидаренко (ж. «Україна»): «Так, нелегкий фах 
вибрала собі Л. М. Сидаренко»; «Вона — один із зачинателів серцевої хірургії на Україні, 
власним досвідом осягла її історію»; «Загін молодих науковців в одній з провідних 
кардіохірургічних клінік країни очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч 
науки УРСР Лена Миколаївна Сидаренко»; «Керівник цієї групи, заступник Миколи 
Михайловича Амосова, його, так би мовити, «права рука в клініці», Лена Миколаївна багато, 
каторжно (не побоюся цього слова) працює». У першому з наведених речень функцію 
вираження жіночості виконує дієслово, в другому — займенник і дієслово, в третьому і 
четвертому — ім’я по батькові. Останній засіб доцільно, на нашу думку, завжди 
застосовувати у тих випадках, коли поряд із жіночим прізвищем іменникового типу, яке не 
має формальних показників жіночого роду, вжито назву професії, посади або звання у формі 
чоловічого роду і, крім того, функцію родової диференціації не може взяти на себе інша 
частина мови. 

Прикладом у цьому відношенні може бути практика газети «Літературна Україна», яка 
при переліку осіб обмежується ініціалами лише стосовно чоловічих прізвищ, тоді як перед 
прізвищами жінок завжди дає ім’я у повній формі, напр.: «...талантів Катерини Білокур і 
Марії Приймаченко, Надії Заглади і Галини Бурлацької, Тетяни Яблонської, Л. Ревуцького, 
Г. Майбороди, В. Касіяна, Ф. Нірода»; «Грамотами обкому ЛКСМ нагороджено А. Орла, 
В. Губаренка, Валентину Тимошенко, Віру Кулик, М. Матюшенка та інших учасників 
конкурсу»; «Незмінний успіх мали і виступи К. Соленика, М. Кропивницького, 
П. Саксаганського, Ф. Левицького, Ганни Затиркевич-Карпинської, Марії Заньковецької»; «З 
нагоди 80-річчя з дня народження В. Сосюри опубліковано вірш Світлани Йовенко з 
присвятою видатному майстру слова». 
 


