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мовлення є виявом запаскудженості душ, симптомом морального 
нездоров'я народу. I не тільки морального. Є люди, яких лихослів'я, 
словесні образи вражають неменше, ніж тілесні побої.  

Люди, занепокоєні таким ненормальним становищем, шукають із 
нього виходу. Пропонуються різні заходи: від законодавчої заборони 
бруднослів'я з відповідними санкціями щодо порушників до заміни 
запозичених брутальних висловів лагіднішими різномовними на зразок: 
Щоб тебе підняло та гепнуло; Щоб тебе качка копнула та под.  

Бруднослів'я - суспільна хвороба. А всяку хворобу, в тому числі і 
спілкувальну, належить лікувати. У мовленнєво-моральному 
оздоровленні нашого суспільства мали б узяти якнайдіяльнішу участь 
освітні заклади, Церква, державні структури, засоби масової Я 
інформації, товариство «Просвіта» та ін. А починати потрібно кожному 
з самого себе. 

 
ГЕНДЕРНЕ МОВОЗНАВСТВО 

Дунська Тетяна 
 

Уже давно спостережено науковцями, що мозок жінок та чоловіків 
має суттєві відмінності в асиметрії півкуль, що пояснює відмінності             
в мовних здібностях представників обох статей. Так, жінки пере-
вершують чоловіків у щонайширшій царині тих навичок, які по-
требують застосування мови, тоді як чоловіки їх значно перевершують 
у тих питаннях, що стосуються просторового сприйняття. 

 Як установили психологи, 70 % вільного часу люди віддають 
спілкуванню, тобто виділяють його на розмови.5 років свого життя в 
середньому проводять жінки за телефонними теревенями, чоловіки ж за 
свій вік набалакують по телефону три роки й три місяці. 

 Чоловічий голос завжди нижчий, грубіший жіночого, що 
обумовлено не тільки особливостями автоматичної будови голосового 
тракту чоловіків та жінок, але й різноманітними соціальними ролями та 
культурологічними настановами.  

Загалом жінки говорять швидше, ніж чоловіки, загальна довжина 
пауз в мовленні менша, ніж у мовленні чоловіків. 
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 Чоловіки та жінки говорять про різне: темами жіночих розмов 
зазвичай є діти, родина, кулінарія, мода, покупки; чоловічих – політика, 
техніка, робота, спорт, армія.  

 У жіночому мовленні значно частіше, ніж у чоловічому, існують 
вставні конструкції зі значенням невпевненості, в тому числі за 
відсутності самої невпевненості. 

 Жінки відрізняються від чоловіків більшою емоційністю 
мовлення, оскільки жінки більше чоловіків зосереджені на своєму 
внутрішньому світі, звідси й більше слів, граматичних конструкцій, які 
передають відчуття та емоції.  

 Вважається, що жінки говорять більше, ніж чоловіки. За 
спостереженнями американських вчених, чоловіки говорять не менше 
жінок, але з однією суттєвою відмінністю – вони розмовляють на 
конкретну тему та з конкретного приводу, водночас жінки говорять 
просто так, для особистого задоволення, часто міркуючи  

вголос.  
 Порівняно з чоловіками, жінки тонше розуміють слово, краще 

розрізняють функційні стилі, більше захоплюються поезією. Парадокс 
полягає в тому, що жінки рідше чоловіків пишуть хороші вірші, 
надаючи перевагу ролі читачок, більшість же поетів – це чоловіки, які 
складають вірші переважно про кохання до жінки. 

 У творах художньої літератури та мистецтва, авторами яких були 
чоловіки, добре вихована жінка завжди була зображена мовчазною, що 
свідчило про стриманість, скромність. Мовчання – це ідеал, якого 
жінка, на думку чоловіка, повинна прагнути. 

 У комунікативній поведінці жінок емоцій та хвилювання більше, 
ніж у чоловіків. Жінки частіше плачуть, зриваються на крик, сміються.  

 Чоловікам характерна комунікативна агресивність, жінкам – 
комунікативна терплячість. 

 У спілкуванні чоловіки більш наполегливі, самодостатні, жорсткі; 
жінки, навпаки, більш стримані, м’якші, вони частіше, ніж чоловіки, 
здатні бачити добро у комунікативних партнерах, і в їх поведінці.  

 Жінки краще відчувають стан навколишніх, проявляють більше 
емпатії до співрозмовника. 
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 Таким чином, чоловіки та жінки, по-різному сприймаючи світ і 
себе в ньому та по-різному оцінюючи одне й те саме, у прямому 
значенні слова розмовляють на різних мовах, коли висловлюють свої 
думки, почуття, емоції. Це пов’язано з багатьма комунікативними 
невдачами між протилежними статями. Грамотність у спілкуванні з 
протилежною статю – найважливіша складова комунікативної 
грамотності людини, яка говорить нам про те, що чоловіки повинні 
враховувати особливості жіночої поведінки, а жінки – чоловічої.  
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A world economic crisis started at the beginning of this century, but its 
existence was carefully hidden. Nowadays there are a lot of thoughts about 
the reasons of origin and ways of overcoming economic crisis, and the way it 
threatens Ukraine and the whole world economy. To overcome the world 
crisis we should carefully investigate it, in fact we should fight not with a 
crisis, but with reasons of its origin. All the countries in the world should 
unite, to act together and in one direction.  

The main reasons of world economic crisis origin are: irresponsible 
conduct of investors who took large credit debts to enrich quickly (a crisis at 
the market of mortgage credits in the USA); long-term military operations in 
Iraq, where two trillions of dollars were outlaid, that resulted the decline 
dollar cost which is the main world currency; imprudent active policy of 
mortgage banks, when consumer loans began to be given to the poor people 
which were not able to liquidate them; violation of balance between the 
results of socially important labour and its distributing; growth of 
differentiation of the world countries in the level of economic development 
and quality of life of population; an overproduce of products and oversave of 
capital in one countries of the world and lack of its in others; a dominant role 
of the USA in the world economy. 

A world price index on food grew to 12% in 2006, on 24% in 2007, and 
for period to July, 2008 - on 50%. According to the lecture of Food and 
agricultural organization of UNO published in September, today there are 
925 million starving, at that time as in 2003-2005 years this number was 848 


