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Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тональність великою мірою 

залежить від гендерних (gender – рід) (соціостатевих)і комунікативних статусів учасників 

спілкування. 

На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають два чинники: 

психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи (механізми, що забезпечують 

закріплення і трансляцію гендерних ролей від поколінні до покоління). 

Сучасний італійський психолог А. Монтаорі виділяє чотири відмінності в психології 

чоловіків і жінок: 

1. Чоловіки виявляють тенденцію до незалежності, а жінки акцентують на 

взаємозалежності. Жінки більшою мірою соціально зорієнтовані, чіткіше усвідомлюють 

тонкі зв’язки, які об’єднують людей, роблять їхнє спілкування довірливішим. 

2. Чоловіче ставлення до світу напористе, зорієнтоване не контроль. Чоловіки більшою 

мірою, ніж жінки, зосереджені на завданні. Тому чоловічий стиль вважають аналітичним і 

маніпулятивним. Чоловіча психологія сконцентрована на домінантних ритуалах та ієрархії, 

де завжди є переможець і переможений. Така установка, як правило, не визнає альтернативи 

партнерського стилю. 

3. У чоловіків спостерігаються певні не вроджені, а набуті здібності до просторових і 

математичних знань, у жінок – мовних навичок; тому жіночий стиль спілкування 

зорієнтований на систему взаємодії, а чоловічий – на систему домінування. 

4. Чоловіча концепція моралі формулюється в термінах абстрактних правил, 

непорушних, постійних. Жінки більш ситуативні, вони по-своєму інтерпретують етику, межі 

якої рухомі та залежать від контексту того, що відбувається. Чоловіки вважають, що зле 

втручатися в чиєсь життя, якщо тебе не просять; жінки – що погано не втручатися, якщо 

хтось потребує твоєї допомоги. 

Що ж стосується аспектів спілкування, пов’язаних із мовним кодом, то дослідники 

лінгвогендерологічних проблем зазначають, що в мовленні чоловіків простежується більша 

кількість іменників і дієслів; жінки віддають перевагу прикметникам і прислівникам. 

Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної 

взаємодії індивідів (жінка-чоловік) у співвідношенні з параметрами мови. Гендерний статус 

учасників спілкування впливає не лише на стратегію і тактику мовленнєвого спілкування, а й 

на його тональність, стиль, характер. 

Гендерні особливості спілкування виразно виявляються в етикетному спілкуванні. Під 

час розмови жінки зазвичай відверто дивляться увічі співрозмовника, чоловіки ж частіше 

уникають прямого погляду. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову, а 

чоловіки контролюють і керують перебігом її. Жінки частіше ніж чоловіки просять 

вибачення, докладно щось пояснюють. 

Запропоновані висновки про гендерні аспекти спілкування не претендують на 

вичерпність, універсальність, але заслуговують на увагу для подальших серйозних студій 

цієї проблеми. 
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