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інфінітив, shall + інфінітив, які в більшості випадків 
сприймалися як допоміжні. Обидва дієслова вживалися для усіх 
осіб, використовувалися як в простих, так і в складних реченнях, 
займали позицію після підмета та часто могли взаємозамінювати 
одне одного.  

Дієслово will вживалося як допоміжне дієслово, що виражає 
мету чи намір, якусь заплановану дію або рішення, переконання 
або твердження, очікування чи припущення, передбачення або 
сповіщення та інше, яке має відношення до майбутнього часу.  

У цей період майбутній час передавався також дієсловом 
wurthen + інфінітив, яке вживалося у простих реченнях після 
підмета. Така форма використовувалася рідко, і спочатку з 
північного діалекту, а потім взагалі зникла з мови разом зі 
зникненням самого дієслова: Grete waters worthen зut red of 
mannes blode 'великі води стануть червоні від людської крові' [2]. 

Отже, особлива форма майбутнього часу, зародження якої 
відносять до давньоанглійського періоду, в середньоанглійському 
остаточно формується як основна частина системи часів і майже 
звільняється від того зв’язку з категорією модальності, що була 
характерною для неї на ранніх етапах. 
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Особливості прояву гендерної нерівності у США в 
публіцистичних виданнях 

 
Дискурс є складним багатоплановим феноменом, що 

знаходиться у центрі уваги сучасної науки у цілому і лінгвістики 
зокрема. Розглядаємо дискурс як спосіб актуалізації тексту в 
ментальних умовах. Розуміючи дискурс як текст, нерозривно 
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пов'язаний з реальним життям, досліджуємо та вивчаємо 
нерівність як явище культури окремого народу через форми 
існування дискурсу – засоби масової інформації. Саме 
публіцистичні тексти у газетах та журналах є формою існування 
медійного дискурсу. Картина світу носів англійської мови в 
США, зокрема їхнє розуміння нерівності відображене в 
публіцистичних текстах. В даній роботі висвітлено вираження 
гендерної нерівності на сторінках публіцистичних видань. 

Термін "гендер" прийшов у лінгвістику з антропології на 
початку 70-х років ХХ століття [1: 7]. Це поняття повинне було 
змістити акценти здебільшого не на природний, а 
соціокультурний чинник міжстатевих відмінностей. Проблема 
гендерної нерівності часто обумовлена стереотипами. Гендерний 
стереотип розуміємо як історично обумовлене мінімізоване, 
типізоване і структуроване у вигляді фрейму уявлення, що 
склалося в колективній свідомості певного лінгвокультурного 
соціуму, про атрибути, що є властивими/невластивими чоловіку 
або жінці, а еталон – як уявлення про атрибути, що є 
бажаними/небажаними для них [1]. Чоловіки сприймаються як 
владні, незалежні, домінуючі, активні, неемоційні, грубі, 
прогресивні і мудрі. Жінок, навпаки, вважають залежними, 
лагідними, слабкими, емоційними, чуттєвими, мрійливими і 
забобонними. Сучасна демократія скасувала середньовічну 
суспільну ієрархічну систему та привілеї, пов'язані зі статевою 
належністю, й проголосила принцип рівності усіх перед законом. 
Жінки доводять, що їм цілком під силу займатися будь-яким 
видом бізнесової, економічної, державної, законотворчої 
діяльності. Не зважаючи на це, випадки гендерної нерівності досі 
часто зустрічаються, проте не завжди її суб'єкти лише індивіди 
жіночої статі.  

Гендерна нерівність яскраво висвітлена в американських 
публіцистичних виданнях, охоплюючи різні сфери, причини та 
наслідки її прояву. Особливості реалізації гендерної нерівності 
встановлено за допомогою загального фрейму "нерівність", який 
відбиває представлення про суб'єкти нерівності, об'єкт 
порівняння, сферу, наслідки та засоби її подолання. 

Суб'єкти гендерної нерівності: 
 учениці навчальних закладів, наприклад, школи; 
 чоловіки та дружини: A 2003 survey indicated that about a 

third of wives earned more than their husbands [6]. 
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Об'єкт порівняння представників різної статі становить: 
 догляд за дітьми і батьками, який віднімає більше часу у 

жінок: Women […] take more breaks from the workplace to care for 
children and elderly parents [4]. 

 огляд спортивних подій, в якому новинам в жіночих видах 
спорту приділяється менше уваги: Day after day, The Times gives 
unequal coverage to women's sports [5]. 

 написання законів, участі у дебатах, де жінки є менш 
активними; 

 освіченість, законні права, яких жінки мають менше; 
 матеріальне збагачення: заробітна плата чоловіків, вища, ніж 

у жінок. 
Сфера гендерної нерівності: 
 сімейне життя: жінки страждають від дискримінації та 

жорстокості: Women are facing discrimination at home. There is 
domestic violence, unequal access to health and education [5]. 

 робота: жінкам доводиться долати більше перепон на 
шляху до успішної кар'єри. 

 спорт: обмежений доступ до закладів фізичних тренувань 
для представників чоловічої статі: And, until now, the athletic 
department didn't bar the doors of the gym against male students[5]. 

Наслідки гендерної нерівності: 
 різниця у прибутках: хоча жінки є більш економними, 

матеріальних ресурсів у них менше, оскільки заробітна плата 
жінок нижча: And though studies show that women tend to save a 
slightly higher percentage of their paychecks than men, they 
ultimately end up with smaller balances because of their lower 
earnings[3]. 

Засоби подолання гендерної нерівності: 
 прийняття відповідних законів: …bill set aside one-third of 

all legislative seats for women, a move aimed at overturning six 
decades of male-dominated decision-making in this country [2]. 

В американському медійному дискурсі виявлено великий 
спектр об'єктів порівняння нерівності. Чоловіки отримують 
переважно вищі заробітні плати, є більш освічені у фінансових 
питаннях та приймають активнішу роль у діяльності держави. 
Гендерна нерівність прослідковується в багатьох сферах 
людської діяльності і її уникнення на даний момент є 
неможливим.  
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Перспективою даного дослідження є вивчення стану вікової 
нерівності на сторінках американських публіцистичних видань та 
в американських ток-шоу. 
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