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Довгий час тема взаємин мови і гендеру була віддалена від лінгвістики, і тематичних 

досліджень в цій області не проводилося, існував лише розрізнений опис відмінностей в 

особливостях чоловічого та жіночого мовлення. 

Те, що жінки та чоловіки говорять по-різному людство помітило дуже давно. Відлуння 

цього знаходить місце в фольклорі різних народів, таких як Англія, Франція, Україна та 

Росія. А також спостереження над відмінностями в чоловічому та жіночому мовленні  

виявляється в щоденниках, листах і літературних творах. 

Щодо особливостей особистості й темпераменту психологи стверджують, що жінки 

більшою мірою екстравертні , товариські, активні, емпатичні  й дбайливі, а чоловіки більш 

автономні, настійливі, авторитарні й інтелектуальні. Жінки, як правило, перевершують 

чоловіків у всьому, що стосується мови: дівчатка починають раніше говорити, мають 

багатший словниковий запас, утворюють складніші й різноманітніші речення. Чоловіки 

частіше є лідерами; їхня самооцінка залежить від успіхів у сфері предметної діяльності, 

стабільніша і загалом вища від жіночої. 

До речі, З 1754 по 1756 рік в газеті The World було опубліковано ряд нотаток  про нову 

лексику англійської мови того часу.  Багато авторів цих статей відзначали особливу роль 

жінки в цьому процесі приписуючи їм словотворчу функцію. 

Однак сьогодні, коли  розвиток та мислення людей не стоїть на місці, і прогрес йде 

вперед з шаленою швидкістю, люди звільняються від гендерних стереотипів. Все більше 

професій  перестають ділитися на чоловічі та жіночі, і філологія не є виключенням.  

Є багато чоловіків що володіють багатьма мовами, навчають їм, ведуть наукову 

діяльність, вступають з новаторськими ідеями стосовно філології.  Яскравим прикладом 

цього може бути відомий український філолог Олександр Авраменко. Він один з 

найвідоміших дослідників і популяризаторів української мови, викладач, письменник та 

літературознавець. Він вчитель вищої категорії та почесний працівник освіти України, на 

його рахунку чимала кількість виданих підручників для шкіл, самовчителів та посібників з 

підготовки до ЗНО. 
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