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Космеда Т. А. Гендерна лінгвістика в Україні, історія, теоретичні засади, дискурсивна
практика [колект. моногр.] / Т. А. Космеда, Н. А. Карпенко, Т. Ф. Осіпова,
Л. М. Саліонович, О. В. Халіман, за наук. ред. проф. Т. А. Космеди. – X.: ХНПУ
ім. І. С. Сковороди; Дрогобич: Коло, 2014. – 472 с.
У цій колективній монографії вперше узагальнено напрацювання, здійснені українськими
мовознавцями в царині тендерної лінгвістики, починаючи від І. Франка. Виокремлено й
схарактеризовано архетипні гендерні стереотипи, норми й ролі, що характерні для української
національної традиції, ментальності, українського національного характеру й зафіксовані у звичаях,
обрядах і фольклорних текстах, насамперед паремійних. Акцентовано увагу на мовній фіксації
змін, що репрезентують трансформацію патріархальних гендерних норм, ролей і стереотипів,
найпослідовніше представлених у сучасній українській публіцистці, що виражається насамперед
на словотвірному, лексико-семантичному, морфологічному (категорія роду) і синтаксичному рівнях,
а також фразеологічному проміжному рівні мовної системи. Йдеться про специфіку гендерних
комунікаційних стратегій і тактик, а також особливостей відтворення універсальних гендерних
категорій і гендерних категорій специфічно національних у дискурсивній практиці українців
і українок. Досліджено вербалізацію гендеру в різних типах дискурсів І. Франка (науковий і
публіцистичний тексти, живе повсякденне мовлення, листування, художні тексти різних жанрів)
та П. Загребельного (живе мовлення, ітерв’ю, художні тексти) як елітарних українських мовних
особистостей. Аспектуально окреслено перспективу української лінгвогендерології, вказано на
деякі типові помилки гендерних досліджень і їхні ключові теоретичні засади.
Монографія може викликати зацікавлення в науковців, викладачів вишів, аспіратів і
студентів, а також у всіх тих, хто цікавиться проблемами специфіки відтворення гендеру в
мові та мовленні.
Матузкова Е. П. Идентичность и лингвокультура: методология изучения: монография /
Е. П. Матузкова. – Одесса: Издательство КП ОГТ, 2014. – 333 с.
Монография посвящена актуальной проблеме исследования идентичности как
междисциплинарной лингвистической когнитивно-дискусивной категории. Рассматриваются
хронологические этапы историко-понятийного становления идентичности, анализируются
ее системно-структурные характеристики, освещается методология зарождающихся
междисциплинарных подходов к ее изучению, обосновываются методологические принципы
авторской теории лингвокультурной коллективной идентичности. Впервые в лингвистике
конструируется лингвокультурный гиперконцепт “English Identity” и исследуется современный
англоязычный дискурс идентичности как пространство его вербализации.
Для филологов и специалистов в области лингвокультурологии, когнитивной лингвистики,
коммуникативной лингвистики, дискурсологии, лингво-страноведения Великобритании.
Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка.
Монография. – Одесса: КП ОГТ 2014. – 400 с.
В монографии излагается принципиально новое направление исследования проблем
эволюции языка – диахроническая лингвосинергетика, объектом изучения которой выступают
переходные явления в языке. Очерчены предметная сфера диахронической лингвосинергетики
и система методологических принципов исследования, определен категориальный аппарат
нового, процессуально ориентированного метаязыка анализа, вскрыты основные механизмы
эволюции английского языка. Предложена качественно новая концепция языкового развития.
Для широкого круга филологов и философов языка, преподавателей иностранных
языков, студентов филологических специальностей вузов, всех интересующихся проблемами
функционирования и развития языка.
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