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Тема: Гендерні особливості спілкування 

Мета: ознайомитись з правилами спілкування; навчитись правильно розуміти 

особливості спілкування 

 

Матеріал уроку 

 

На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають два 

чинники: психофізіологічні особливості та ґендерні стереотипи (механізми, що 

забезпечують закріплення й трансляцію ґендерних ролей від покоління до 

покоління).  

Щодо особливостей особистості й темпераменту психологи стверджують, що 

жінки переважно екстравертні (зацікавлені зовнішнім світом), товариські, активні, 

емфатичні (співчутливі) й дбайливі, а чоловіки більш автономні, настійливі, 

авторитарні. Жінки, як правило, перевершують чоловіків у всьому, що стосується 

мови (дівчатка починають говорити раніше, мають багатший словниковий запас, 

утворюють складніші й різноманітніші речення); вони більше схильні до кохання, 

прихильніші, емоційніші. Чоловіки ж частіше є лідерами; їхня самооцінка 

залежить від успіхів у сфері предметної діяльності, стабільніша й загалом вища 

від жіночої. 

Чоловічий стиль спілкування – активний і предметний, але водночас 

змагальний і конфліктний. Для чоловіка зміст спільної діяльності важливіший, 

ніж індивідуальна симпатія до партнера. Чоловіче спілкування вирізняється 

емоційною стриманістю. Жінки вільніше й повніше (зокрема вербально) 

висловлюють свої почуття та емоції, у них виникає потреба поділитися з 

кимось своїми враженнями; вони здатні до співпереживання. 

Сучасний італійський психолог А. Монтаорі виокремлює 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 довірливим. 

2. Чоловіче ставлення до світу напористе, зорієнтоване на контроль. Чоловіки 

більшою мірою, ніж жінки, зосереджені на завданні. Тому чоловічий стиль 

вважають аналітичним і маніпулятивним. Чоловіча психологія зорієнтована 

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. 

Істотно різняться й стилі чоловічого й жіночого спілкування: 

1. У комунікуванні для чоловіків найважливішою є інформація, тобто факти, 

цифри й результати. Жінки, крім інформації, зорієнтовані на атмосферу 

спілкування, на інтерактивні, міжособистісні аспекти. 

2. Чоловіки в комунікації зорієнтовані на соціальні статуси та владу; вони 

пристосовуються до ієрархічних соціальних ролей у комунікації. Жінки 

віддають перевагу партнерській, рівноправній комунікації; вони зорієнтовані 

на встановлення хороших стосунків, прагнуть до їх зміцнення, знищення 

соціальних та інших ієрархічних бар’єрів. Тобто жінки намагаються 

скоротити дистанцію між собою та партнером у комунікації, а чоловіки цю 

дистанцію підтримують. 

3. Чоловіки частіше обирають роль «одинокого воїна», який повинен 

завоювати певну позицію в комунікації або залишитися в ній самотнім. 

Жінки значно краще почуваються в колективі, легше установлюють 

контакти. Тобто чоловіки віддають перевагу комунікації асиметричній, а 

жінки – симетричній. 

4. Мовлення жінок насичене засобами опису почуттів, настрої, емоцій; воно 

емоційніше, ніж чоловіче. 

5. Жінки переважно формулюють свої бажання непрямо; вони легше, ніж 

чоловіки, «вичитують» імплікатури – зв’язки між висловами, думками 

(щоправда, іноді не ті, що насправді вкладені в комунікацію). Це часто стає 

причиною конфліктів. Жінки очікують від чоловіків «вгадування» їхніх 

бажань; чоловіки зорієнтовані на прямі прохання, вимоги. 

6. Чоловіки, як правило, формулюють пропозиції прямо; жінки – у вигляді 

запитань. Жінки частіше кажуть «думаю», «уважаю», навіть тоді, коли 

цілком переконані у своїй правоті. Чоловіки формулюють свої міркування 

значно категоричніше. Це часто спричиняє невпевненість у жінок, стає 

причиною непорозумінь. 

7. У розмовах, дискусіях тощо чоловіки частіше, ніж жінки, акцентують на 

власній позиції. Жінки зорієнтовані на загальну атмосферу спілкування, а 

тому їм краще вдається формування гармонійної, позитивної атмосфери 

перебігу комунікації. 

8. У конфліктних ситуаціях жінки частіше, ніж чоловіки, відмовляються від 

своїх поглядів, позицій. 

9. Чоловіки розв’язують конфлікти раціональним способом, за допомогою 

аргументів і переконань; жінки схильні до емоційного їх вирішення. 

10. Жінкам легше, ніж чоловікам, звернутись до когось по допомогу; чоловіки 

витлумачують це як слабкість. 

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

дослідники лінгвоґендерологічних проблем зазначають, що в мовленні чоловіків 

простежується більша кількість іменників і дієслів; жінки віддають перевагу 

прикметникам і прислівникам. У мовленні жінок частіше трапляються 

актуалізатори (так? ти що? га? тощо), сигнали наявності зворотного зв’язку й 



уваги до слів співбесідника (так, ага, угу, о! тощо). Жінки спокійніше реагують на 

перебивання мовлення, їх мовний код містить більшу кількість засобів 

увічливості, меншу кількість грубих і лайливих висловів. У мовленні жінок 

частіше спостерігається явище неточного («приблизного») називання предметів; 

чоловіки ж намагаються все називати точно. Жінки частіше вживають слова зі 

значенням невпевненості (мабуть, напевне) і описові вислови внутрішніх етапів 

(Мені від усього цього моторошно). 

 

 

Питання для контролю: 

1. На які дві групи поділяються складові спілкування? 

 

 

 

Урок 30. Невербальні компоненти спілкування 

 
Мовлення – основний, але не єдиний спосіб спілкування. Люди 

обмінюються інформацією за допомогою багатьох інших засобів – жестів, 

міміки, постав тіла, одягу, зачісок, запахів, навіть предметів, які їх оточують. 

Для співрозмовників значущими є прикраси, татуювання на тілі, ґатунок чаю 

або кави, що споживається, тощо. Усе це отримало назву невербальні 

(несловесні) повідомлення. 

Невербальні засоби спілкування – елементи комунікативного коду, які 

мають немовну (або знакову) природу й разом із засобами мовного коду 

служать для створення, передавання та сприйняття повідомлень. 

Ученими встановлено, що різноманітні невербальні сигнали в 

особистісному спілкуванні несуть від 60 до 80 % інформації. Звичайно, 

значення різноманітних невербальних сигналів «перебувають» не в самих 

сигналах, а приписуються їм тими, хто декодує мовлення, «вичитується» ними. 

Це декодування відбувається з обов’язковим урахуванням культурних та 

індивідуальних контекстів. 

Існують різні типології невербальних засобів спілкування, оскільки вони 

творяться та сприймаються різними сенсорними системами: зором, слухом, 

тактильними відчуттями, смаком, нюхом, а також з урахуванням того, коли 

відбувається спілкування. У табл. 4 подано класифікацію невербальних засобів 

спілкування, яка враховує найважливіші сенсорні системи людини, а також 

темпоральні (часові) характеристики спілкування. 

Невербальні повідомлення мають певні особливості. 

Як правило, вони: 

 неструктуровані, їх неможливо розкласти на окремі складники; це вияв 

темпераменту людини, її емоційного стану, самооцінки, соціальних статусів, 

належності до певної групи, субкультури тощо; 

 прив’язані до умов спілкування; декодуються «тут і тепер», у межах 

конкретного контексту й ситуації; 

 неінтенціональні, спонтанні (інтенціональні, «відпрацьовані» лише у 

професійних акторів); 



 більшою мірою вроджені, ніж набуті; як правило, засвоюються кожним 

носієм певної культури шляхом спостережень, копіювання невербальної 

поведінки інших людей; 

 витворюються під домінантним упливом правої півкулі головного мозку. 

Під час невербального спілкування комуніканти отримують інформацію: 

1. Про особистість комунікатора: 

 темперамент; 

 емоційний стан у конкретній ситуації; 

 його «Я» (образ і самооцінку); 

 особистісні якості; 

 комунікативну компетенцію (як він починає комунікацію, підтримує її, 

виходить з неї тощо); 

 соціальний статус;  

 належність до певної групи або субкультури. 

2. Про стосунки комунікантів: 

 соціальну й емоційну близькість чи віддаленість; 

 характер стосунків (домінування – залежність, прихильність – 

неприхильність тощо); 

 динаміку стосунків (бажання підтримувати спілкування, перервати його, 

«з’ясувати стосунки» тощо). 

3. Про ставлення учасників комунікації до самої ситуації, що дає змогу їм 

регулювати процес інтеракції: 

 комфортність; 

 спокій; 

 інтерес до спілкування чи бажання завершити його (нервування, 

нетерпіння) тощо. 
 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


