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ВСТУП 

 

Вивчення гендерної проблематики в мовознавстві й стає одним із 

пріоритетних напрямів досліджень сучасних вітчизняних та зарубіжних 

мовознавців. Метою таких досліджень є встановлення певних особливостей у 

зіставленні однієї мови з іншими чи одного вихідного тексту з іншим. Крім 

цього, питаннями мовлення як ідентифікатора індивідуальних характеристик 

особистості займалися і продовжують займатися як українські, так і іноземні 

лінгвісти. 

Гендерна проблематика в лінгвістичній науці розробляється достатньо 

широко. Проте, на сьогодні дослідники-лінгвісти не вивчали мовні аспекти 

реалізації гендерного фактору у військовій сфері діяльності, яка представляє 

гендерну ситуацію в армії цивільній громаді своєї нації. Сьогоднішній етап 

розвитку багатьох армій світу демонструє зміни у військовій гендерній 

ситуації, що неминуче має відбиватися на мовних засобах її репрезентації.  

Особливо цікавим уявляється дослідження гендерної проблематики з 

огляду на особливості її проявів у різних комунікативних культурах. Поняття 

комунікативної культури є актуальним для сучасних лінгвістичних та 

соціолінгвістичних наук. Це поняття має на увазі особливості спілкування у 

певній культурі: національній, гендерній, професійній, соціальній тощо. Кожна 

людина є представником різних комунікативних культур, закладених у її 

особистості залежно від своєї належності до певної національної, професійної, 

гендерної, соціальної групи. Особливості комунікації, пов’язані із цими різними 

комунікативними культурами утворюють мовну особистість, у якій 

локалізуються різні ознаки, що формують її комунікативну поведінку. 

Дослідження цих особливостей дозволяє визначити вплив комунікативної 

культури на наслідки комунікації, які спіткають людину на кожному кроці 

життя. Викладене обумовлює актуальність представленої роботи. 

Об’єктом роботи є комунікативна культура 



5 
 

Предметом роботи виступила специфіка гендерної комунікативної 

поведінки в аспекті професійного (військового) спілкування. 

Метою дослідження є виявлення схожості та відмінностей 

комунікативних культур військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-

чоловіків. 

Для досягнення сформульованої мети необхідно розв’язати наступні 

завдання: 

1. Уточнити поняття гендеру. 

2. Визначити поняття комунікативної культури та його зв’язок із різними 

напрямками соціолінгвістичних досліджень. 

3. Виявити диференціальні ознаки комунікативних культур 

військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-чоловіків. 

Методом дослідження для отримання необхідних відомостей, які 

дозволили виділити основні диференціальні ознаки комунікативних культур 

військовослужбовців, було обрано метод анкетування, який визнаний одним з 

ефективних методів вивчення стереотипів сприйняття. 

Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні поняття 

комунікативної культури та виявленні особливостей її проекції на професійну 

комунікативну діяльність військовослужбовців. 

Практичне застосування дослідження може мати у роботі фахівців з 

комунікації для визначення особливостей, що сприяють або заважають 

успішному спілкуванню військових між собою та з суб’єктами професійної 

комунікації у службових та побутових ситуаціях. 

Робота складається зі вступу, трьох параграфів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 
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1 ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Отже, що ж таке власне гендер? Гендер – це соціальна стать, 

екзистенційний конструкт, що синтезує культурне та біологічне в людині, що 

зумовлений і створений її соціокультурним оточенням. Гендерна проблематика 

є насправді набагато ширшою, різноманітнішою за дослідження дискримінації 

жінок у різних сферах людського буття. А гендер у мовознавстві (як, власне, і 

сам інструмент гендеру) – складний і перспективний об’єкт дослідження, 

інтерес до якого зростає пропорційно збільшенню наукових розробок та праць з 

цієї проблематики. Від гендерних відмінностей не втекти: вони закладені в 

природі людини, підтримуються та ініціюються існуючими соціальними 

нормами й настановами. Мова, відображаючи всі існуючі в реальному світі 

поняття, виявляє і водночас використовує гендерні відмінності. Цей баланс 

склався в процесі тривалого формування мовної системи, становлення 

національно-культурних норм, тому гендерні дослідження мають охоплювати 

всю суперечливу динаміку процесу історичного становлення мови. 

На відміну від поняття статі як сукупності анатомо-біологічних 

особливостей, поняття гендеру було введено в соціологічних дослідженнях для 

позначення соціокультурного конструкта, який суспільство “надбудовує” над 

фізіологічною реальністю. Поняття гендеру позначає не тільки процес 

виявлення суспільством розбіжностей у чоловічих та жіночих ролях, поведінці, 

ментальних та емоціональних характеристиках, а й сам результат – соціальний 

конструкт гендеру. Конструювання гендерних відмінностей відбувається через 

певну систему соціалізації (яка виховує різні навички і психологічні якості у 

дівчаток та хлопчиків), розподіл праці між чоловіками і жінками і прийняті у 

суспільстві культурні норми, ролі і стереотипи. При цьому гендерні ролі і 

норми не мають універсального змісту і значно відрізняються в різних 

суспільствах. У цьому сенсі бути чоловіком чи жінкою зовсім не означає мати 

певні природні якості; це означає підкорятися передбаченим суспільством 
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стандартам (наприклад, носити спідницю, якщо ти шотландець, або штанці – 

якщо ти узбечка). 

Радикальна психологія дає підстави вважати, що є почуття, які 

відчувають лише жінки або тільки чоловіки, є смисли, що формуються у 

свідомості лише жінки або лише чоловіка. Отже, існує вибір мовних засобів, що 

відповідає цим установкам і є природним для одних та неактуальним, 

необов’язковим для інших. Опозиція чоловічих та жіночих варіантів 

мовленнєвої поведінки, мовної дії являє собою найдавніший тип мовних 

диференціацій у мовах, культура яких будувалась на численних табу по 

відношенню до жінки. Так, загальновідомі приклади суттєвих фонетичних, 

граматичних, вокабулярних, контекстуальних відмінностей у чоловічих та 

жіночих стилях японської, тайської, карибської, бурятської, калмицької мов, а 

також мов народів Яна та чукчів. У зазначених мовах були встановлені чіткі 

маркери соціального статусу жінки та введені заборони на використання нею 

певних номінацій, які вважалися прерогативою чоловіків як вищих за статусом. 

Під впливом особливостей суспільного устрою в українській мові також 

сформувалися ознаки гендерної маркованості на всіх рівнях мови, що 

виявляється у пріоритетності чоловічої статі, певній домінації чоловічих 

номінацій над жіночими.  

Хоча в різних суспільствах чоловічі та жіночі ролі можуть бути різними, 

у всіх діє одне правило: те, що вважається за чоловіче, маркується суспільством 

як пріоритетне і домінуюче; все, що вважається жіночим, визнається вторинним 

і підлеглим. Так була з’ясована одна з особливостей гендерних ролей і відносин 

– вони конституюють (стверджують) домінування у суспільстві маскулінного і 

придушування фемінного.  

Гендер, таким чином, виявляється одним з базових принципів соціальної 

стратифікації. Іншими такими принципами виступають етнічність 

(національність), вік, соціальна належність [14].  
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У зв’язку з викладеним доречно визначити гендерні ознаки мовної 

картини світу, враховуючи, що мова у її користувачів одна, але соціально-

мовленнєві норми та акценти у використанні її засобів можуть різнитись. 

Якщо мовна картина світу – це зафіксована в мовних знаках та виявлена у 

формах мовленнєвої діяльності (текстах, дискурсах) мовна свідомість, то 

гендерні ознаки – це сутнісні прояви пізнання світу крізь призму чоловічої та 

жіночої свідомості, що виявляють особливості номінативної та комунікативної 

діяльності чоловіків та жінок, зумовлені статтю особливості мовленнєвої 

діяльності та мовленнєвої поведінки. 

Слід зауважити, що з огляду на те, що лінгвістична гендерологія 

зароджується й активно розвивається як розділ мовознавства за кордоном, 

переважна більшість наукових праць з цієї тематики відбиває менталітет та 

мовну специфіку інших народів. Закордонний досвід з фундаментальних 

питань гендерології є дуже корисним для національних досліджень, загальні 

теоретичні положення є тотожними, але накопичений іншомовний матеріал не 

відбиває наші соціокультурні уявлення. Необхідно виявити та осмислити 

гендерну проблематику в умовах рідної культури та мови, віднайти засоби 

адекватного опису гендерних ознак, що закріплені у мовній системі, у мові 

чоловіків та жінок. Дослідження з цього напрямку вже ведуться, і досить 

активно, але проблема не тільки залишається актуальною, а й потребує 

подальшої детальної розробки дискусійних питань, обґрунтування 

фундаментальних положень, вироблення нової політики мовної поведінки у 

суспільстві з урахуванням гендерної специфіки мовної картини сучасного світу. 

Національна лінгвістична гендерологія повинна спиратися на власні реалії та 

традиції. 

Отже, гендерні ознаки є важливим аспектом сучасної мовної картини 

світу. Лінгвістична гендерологія є принципово новим, специфічним розділом 

мовознавства, який становить неабиякий інтерес, є актуальним і потребує 

подальших досліджень з урахуванням національних реалій, світового досвіду та 
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численних дискусійних проблем, що стали фундаментом загальносвітової 

гендерної полеміки, яка бурхливо точиться вже протягом декількох десятиліть.  

У сучасному мовознавстві при вивченні проблеми гендерного аспекту 

мови, особливостей жіночої та чоловічої вербальної поведінки можна виділити 

такі основні напрями досліджень: 

- виявлення особливостей у використанні одиниць усіх мовних рівнів, а 

також відмінностей у сфері вербальних стереотипів сприйняття чоловіків та 

жінок; 

- виявлення семантичних особливостей, які пояснюються специфікою 

перерозподілу соціальних функцій у суспільстві. Підхід виключно з гендерних 

позицій, який пов’язаний із соціальною природою мови чоловіків та жінок; 

- розбудова психолінгвістичних теорій, у яких «жіноча» та «чоловіча» 

мови розглядаються в аспекті особливостей мовленнєвої поведінки жінок та 

чоловіків; 

- когнітивне пояснення виявлених показників. Причому важливим є не 

тільки виявлення частотності розбіжностей, але й встановлення зв’язків з 

різноманітними аспектами картини світу. 

Лінгвістика має досвід системного аналізу лише деяких особливостей 

жіночої та чоловічої мови. Гендерні дослідження беруть початок з фонетико-

орфоепічних спостережень. Думка М.В. Панова, який стояв у витоків 

соціолінгвістики, про те, що багато мовленнєвих рис мотивуються соціальними 

факторами, була інтерпретована у статті О.А. Земської «Особливості чоловічої 

та жіночої мови» [11]. 

Важливо відзначити, що питання фонетичної диференціації мовлення за 

ознакою «стать мовця» для різних мовних ареалів розроблене у різному 

ступені. Так, більш детально це питання досліджене в англомовних країнах. 

Поряд із  зазначеними гендерними ознаками одиниць фонетико-

фонологічного рівня не менш перспективним вважається аналіз гендерних 

ознак інших мовних рівнів, зокрема граматичного та лексичного. 
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Окреслимо характерні напрями дослідження гендерних відмінностей на 

граматичному рівні мови:  

– гендерна маркованість форм граматичного роду (наприклад, поширена 

гіпотеза про домінування, «первинність» чоловічого роду у словниках багатьох 

мов та «вторинність», нижчий статус номінацій жіночого роду); 

– особливості синтаксичної будови жіночих та чоловічих висловлювань 

(наприклад, притаманний чоловікам гіпотаксис, а також паратаксис, який 

вважається притаманним жінкам (за О. Есперсеном) [27]. 

– гендерний підхід у дослідженні реалізації стратегій у певних 

комунікативних ситуаціях (наприклад, напрями гендерного дослідження 

стратегії реагування на питання: логіко-композиційне, структурне, 

комунікативно-прагматичне, лінгво-когнітивне та діахронічне); 

– надання переваги вживанню чоловіками та жінками різних граматичних 

конструкцій, словоформ у тій самій мовленнєвій ситуації (наприклад, частіше 

вживання жінками «хвостових питань», окличних речень, займенників першої 

особи, так званих «closed-circle sentences», пасивних та неперехідних дієслів, у 

той час як чоловіки переважно використовують імператив, активні та перехідні 

дієслова, у їхній мові більше виносок та цитат і т. ін.) тощо. 

Важливим аспектом гендерних досліджень є виявлення певних 

відмінностей у вербальних стереотипах та сприйнятті чоловіків та жінок. По-

перше, характеристики, які були притаманні чоловікові, оцінювались більш 

позитивно, ніж ті, що описували жінку, по-друге, жінка частіше описувалась у 

термінах тих чоловіків, від яких вона була якимось чином залежною у 

суспільстві, по-третє, до переліку якостей, що визначали тип маскулінності, 

входили такі характеристики: «незалежний, впевнений у собі, вправний у 

роботі, лідер у суспільстві, об'єктивний, активний, прагнучий пригод і т. ін.». 

Відсутність аналогічних якостей, як правило, була віднесена до стереотипу 

фемінінності. Жінку було охарактеризовано як «безініціативну, невпевнену у 

собі, необ'єктивну, залежну від інших, м'яку, тактовну, релігійну, акуратну, 

емоційну та ін.». 
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Стереотипи жіночності та чоловічності не просто формують людей – 

вони часто диктують людям залежно від їхньої статі певні психологічні якості, 

норми поведінки, рід занять, професії і т.д. В традиційному суспільстві не 

особистість, а біологічна стать відіграють вирішальне значення для життя 

людини – З. Фрейд висловив це у відомій сентенції «Анатомія – це доля». Від 

цих стереотипів страждають як жінки, так і чоловіки, і тому сучасні 

дослідження гендеру спрямовані не тільки на з’ясування вже існуючої системи 

гендерних ролей, стереотипів та упереджень, а й на створення нових, соціально 

адаптованих стереотипів, які б не обмежували особистість межами власної 

статі, а давали можливість якнайширше розвинути закладені природою таланти 

і здібності. 

До переліку найцікавіших розробок в галузі комунікативної поведінки, 

що диференціюється за ознакою статі, відносять також нейролінгвістичні 

дослідження. Експериментальним шляхом і на основі біологічних даних 

вдалося обґрунтувати, хоча й на фрагментарному рівні, наявність відмінностей 

у чоловіків та жінок в області функціонування долів мозку, які відповідають за 

мовленнєву діяльність. 

Отже, підсумовуючи викладені вище теорії, пояснюємо особливості мови 

чоловіка та жінки, з одного боку, біологічними відмінностями, розподілом 

соціальних сфер мовного спілкування, з іншого боку, сферою мовної свідомості 

– динамічного та комплексного середовища, що існує у вигляді різноманітних 

мовленнєвих побудов та представляє єдність когнітивних, емоційних та мовних 

процесів. З огляду на активне функціонування гендерного фактору у мові та 

велику актуальність згаданої теми, лінгвісту та перекладачеві слід ураховувати 

існуючі доробки з різних напрямів гендерних досліджень у мовознавстві та 

приділяти особливу увагу виявленню, фіксації та аналізу мовних та 

мовленнєвих модифікацій, пов'язаних зі зміною уявлення про рольові функції 

чоловіків та жінок. 
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2 КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ПОЛЕ ДЛЯ ГЕНДЕРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Гендерні дослідження в лінгвістиці мають стосуватися не тільки 

особливостей мови чоловіків і жінок, а в цілому гендерних комунікативних 

культур. 

Поняття комунікативної культури (КК) розглядається багатьма науками, 

деякі з них є суміжними, інші – достатньо далекі одна від одної щодо цілей та 

предметів вивчення. Так, КК фігурує як термін етнології, культурології, 

соціальної філософії, соціології, педагогіки, лінгвістики, психолінгвістики, 

міжкультурної комунікації та ін.. Різниця у підходах до визначення КК 

міститься перш за все у різниці підходів у визначенні поняття «культура». 

Звернімося по визначення цього поняття до Академічного тлумачного словника 

української мови в 11 томах [22]: 

КУЛЬТУРА, ім., жін. 

а) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

протягом його історії. Він, купець, що раз у раз мав діло з різним народом, 

їздив по чужих землях,.. захопився блиском та багатством європейської 

культури, правда, більше зовнішньої (Михайло Коцюбинський…)…  

б) освіченість, вихованість. Вона дуже відрізняється від своїх ровесниць. 

Здається мені, що вона має культуру і в серці (Ольга Кобилянська…)…  

в) рівень, ступінь досконалості якої-небудь галузі господарської або 

розумової діяльності... Культура мови і слова в деяких театрах перебуває в 

загрозливому стані, в чому винні перш за все керівники театрів і його 

майстри (Амвросій Бучма…)... 

г) спец. Розведення, вирощування якої-небудь рослини або тварини; 

культивування. Іван Володимирович [Мічурін] перший в історії плодівництва 

став працювати над горобиною і домігся того, що ввів цю досі дику рослину в 

культуру (Юним мічурінцям…)… 
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д) бакт. Мікроорганізми, вирощені в лабораторних умовах у живильному 

середовищі. [Ніна] Не чіпайте цього флакончика. В ньому культура 

менінгококів (Іван Кочерга…)… 

Якщо виключити з розгляду значення (г) і (д), представлені в словниковій 

статті (унаслідок їх вузькоспеціального характеру), то залишаться три основні 

значення: культура як сукупність цінностей певної групи людей або людства в 

цілому (значення а); культура як прояв хорошої освіти і виховання (значення б); 

культура як прояв високого рівня володіння чимось (значення в). Взявши до 

уваги те, що друге значення відноситься швидше до сфери виховання, ніж до 

сфери науки, виділимо в залишку два основні наукові підходи:  

а) підхід до культури як до сукупності норм і цінностей певного соціуму 

(національного, професійного, історичного та ін.);  

б) підхід до культури як до сукупності знань і умінь, які забезпечують 

високий рівень володіння чимось. 

Відповідно КК розуміється в кожній з перелічених вище дисциплін як 

така, яка виходить з одного з цих двох розумінь культури. Є дисципліни, в яких 

прийнятий тільки один з цих підходів. Так, наприклад, в педагогіці, політології, 

філософії (зокрема, соціальній філософії) переважає розуміння КК як 

комплексу отриманих знань і сформованих умінь в області міжособового 

спілкування. КК виражається в толерантному відношенні до людей, в умінні 

контролювати і регулювати свою мовну поведінку, грамотно аргументувати 

свою позицію, продуктивно співпрацювати за допомогою вербальних і 

невербальних засобів спілкування. Кожна з дисциплін, маючи загальний 

ключовий підхід, формує поняття КК, виходячи зі свого основного об'єкту 

вивчення, підкреслюючи ті або інші сторони цього феномену [4, 5, 6, 13, 15, 16, 

20, 21, 26]. В усіх згаданих дисциплінах простежується єдиний підхід, який 

вимагає формування КК, тобто уміння спілкуватися так, щоб якнайшвидше і 

ефективніше досягти певної мети, специфічної для кожної науки. 

Є дисципліни, які використовують інший підхід до розуміння культури 

взагалі і КК зокрема. Це такі науки як етнологія, культурологія, теорія 
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міжкультурної комунікації та ін. Тут КК розуміється як набір, комплекс 

поведінкових особливостей певної культури, пов'язаних з комунікацією [1, 25, 

10, 7]. 

В той же час в деяких науках існує подвійне розуміння КК внаслідок 

подвійного підходу до її тлумачення і вивчення. Одна з таких наук – 

психологія. Маючи свої особливі цілі і завдання, психологія вивчає як методи і 

способи формування навичок і умінь спілкування (і в цьому сенсі 

перетинається з філософією, політологією, соціологією і іншими 

дисциплінами), так і особливості тих або інших національних, соціальних, 

професійних і інших груп. Спілкування з представниками цих груп має свої 

особливості, що вимагають вивчення психологів [17, 12, 3]. До числа 

дисциплін, що практикують такий подвійний підхід до визначення і вивчення 

КК, належить і лінгвістика. Взагалі найбільш розгалужений підхід до вивчення 

КК спостерігається саме в області лінгвістики і суміжних з нею наук 

(психолінгвістики, теорії комунікації, теорії міжкультурної комунікації), 

оскільки базовим поняттям тут виступає комунікація, а ядерним елементом 

людської комунікації виступає мова в усіх її проявах. Підходи лінгвістів до 

трактування і вивчення КК мають загальну відправну точку – мова – і залежать 

від того, в якому напрямі йде вивчення, і на перетині яких наук знаходиться та 

або інша наукова проблема. Найінноваційніші напрями досліджень якраз 

розвиваються в суміжних областях, де і з'являються нові предмети вивчення, 

одним з яких є «комунікативна культура» [8, 9, 18, 2]. 

Вивчення компонентів мовної діяльності наштовхує на думку про 

виділення таких компонентів КК як культура мислення, культура мови, 

культура мовлення, культура висловлювання, культура висновку, культура 

мовного реагування, герменевтична культура. Враховуючи форми мовної 

комунікації, слід виділяти культуру продуктивної мовної дії, культуру 

розуміння, культуру зворотного зв'язку. Відповідно до типів мовної комунікації 

розрізняють також культуру безпосереднього і опосередкованого спілкування; 

культуру ведення монологу, діалогу і полілогу; культуру інформування, 
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переконання і розваги в процесі спілкування; культуру ділового і побутового 

спілкування [24]. Аналіз описаного підходу призводить до висновку, що в 

цьому випадку лінгвістика знаходиться на перетині з педагогікою і психологією 

і використовує термінологічний апарат і трактування поняття культури, 

прийняті цими науками. 

З точки зору розуміння культури як сукупності виробничих, громадських 

і духовних досягнень усіх членів конкретного суспільства логічним видається 

розуміння КК як сукупності норм і правил спілкування у рамках людської 

спільноти (національнї, соціальної, професійної і ін.). Таке розуміння 

характерне для теорії комунікації, провідне місце в розробці якої належить 

лінгвістам, і саме на таке розуміння КК ми спиратимемося.  

У цьому напрямі однієї з найбільш гармонійних нам видається теорія, 

автором якої є І.А. Стернін, а ключовим поняттям цієї теорії виступає 

«комунікативна поведінка» [23]. Це поняття претендує на узагальнене і 

різнобічне уявлення про людську комунікацію. Під комунікативною 

поведінкою в загальному вигляді пропонується розуміти правила і традиції 

спілкування, які реалізуються в тій чи іншій лінгвокультурній спільноті. Можна 

говорити про комунікативну поведінку лінгвокультурної спільноти в цілому, 

певної групи носіїв мови, об'єднаних за тією або іншою ознакою (складу тих, 

хто спілкується, темою спілкування і так далі), а також окремого індивіда. 

Іншими словами, комунікативна поведінка визначається як сукупність норм і 

традицій спілкування людей. У рамках теорії комунікативної поведінки 

пропонується оперувати цілим рядом термінів, одним з центральних серед яких 

виступає термін «комунікативна культура». Комунікативна культура 

розуміється як «комунікативна поведінка народу як компонент його 

національної культури; фрагмент національної культури, який відповідає за 

комунікативну поведінку нації» [23, с.10]. З цього визначення виходить, що 

комунікативна культура розуміється практично як синонім комунікативної 

поведінки з тією обмовкою, що ця поведінка обумовлена належністю індивіда 

до певної культури (по І.А. Стерніну – національної культури). Крім того, увага 
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звертається на те, що комунікативна поведінка якоїсь конкретної 

лінгвокультурної спільноти досі не була предметом хоч якогось системного 

опису, хоча окремі елементи таких описів існують в достатній кількості. Це 

пов'язано, по-перше, з неопрацьованістю теорії і методики такого опису, а по-

друге, – з тим, що досі залишається незрозумілим, представники якої науки 

повинні цим займатися. На думку І.А. Стерніна, опис комунікативної поведінки 

повинен стати предметом окремої науки, яка є суміжною і до певної міри 

інтегральною для цілого ряду наук – етнографії, психології, соціальної 

психології, соціології, психолінгвістики, теорії комунікації, соціолінгвістики, 

паралінгвістики, риторики, лінгводидактики і власне лінгвістики. Ця 

інтегральна наука повинна синтезувати відомості усіх перерахованих наук і 

створити цілісну картину національної комунікативної поведінки народу. З 

того, що в цьому списку переважають лінгвістичні науки і ті, які близькі до 

лінгвістичних, робиться висновок, що займатися цим повинні в першу чергу 

лінгвісти і викладачі іноземних мов. Також пропонується наукова модель опису 

комунікативної поведінки, яка включає такі основні принципи: принцип 

системності, принцип контрастивності, принцип використання нежорсткої 

(ранжируваної) метамови, а також принцип розмежування і обліку громадської 

норми і громадської практики.  

Ми розділяємо цю точку зору, хоча, на нашу думку, вивченням 

комунікативної поведінки повинна займатися теорія комунікації, яка по суті є 

такою інтеграційною наукою, а передові позиції в розробці теорії комунікації 

займають якраз лінгвісти, і в першу чергу ті, які пов'язані з викладанням мов, 

оскільки саме вони найчастіше стикаються з проблемами вивчення тих або 

інших особливостей комунікативний поведінки представників інших культур. 

Різниця між поняттям комунікативної поведінки І.А. Стерніна і поняттям КК 

представляється нам в тому, що в поняття комунікативної поведінки не 

включається «мова». І.А Стернин і його послідовники вважають, що 

комунікативна поведінка – це усе, що визначає і супроводжує комунікацію, 

окрім власне самої мови. На нашу думку, неможливо відокремити мову від 
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комунікації. Таким чином, комунікативна поведінка в сукупності з 

особливостями самої мови представників тієї або іншої культури і складають 

комунікативну культуру тієї чи іншої людської спільноти. Крім того, ми 

вважаємо, що поняття КК необхідно розповсюдити не лише на національні, 

етнічні культури, але і на різні типи мікрокультур (субкультури), до яких 

відносяться культури різних соціальних, вікових, гендерних, професійних і 

інших груп. Кожна з цих груп має свою КК і свої комунікативні особливості. 

КК кожної групи в тій або іншій мірі може бути специфічною в порівнянні з 

іншими КК у рамках однієї національної КК (чи декількох (багатьох) 

національних КК). 

Говорячи про класифікацію норм комунікативної поведінки, І.А. Стернін 

виділяє три типи таких загальних норм: загальнокультурні норми, ситуативні 

норми і індивідуальні норми. Загальнокультурні норми мовної поведінки 

характерні для усієї лінгвокультурної спільноти і значною мірою відображають 

загальноприйняті правила етикету, ввічливого спілкування. Вони пов'язані з 

ситуаціями загального плану, які виникають між людьми в цілому незалежно 

від сфери спілкування, віку, статусу, сфери діяльності. Загальнокультурні 

норми національно специфічні. Так, у німців і американців під час вітання 

обов'язкова посмішка, а у росіян – ні. Вдячність за послугу обов'язкова у росіян, 

але не потрібна в китайському спілкуванні, якщо співрозмовник – ваш друг або 

родич. При вітанні колег у німців прийнято потискувати руку, а у росіян це не 

обов'язково і так далі. 

Ситуативні норми проявляються у випадках, коли спілкування обмежене 

темою розмови або складом тих, хто спілкується. Такі обмеження можуть бути 

різними за характером. Так, відмінності в статусі тих, хто спілкується 

дозволяють говорити про два види комунікативної поведінки – вертикальний 

(вищий – нижчий) і горизонтальний (рівний – рівний). Межа між різними 

типами рухома, вона може порушуватися. Крім того, тут також спостерігається 

національна специфіка. Так, спілкування чоловіка і жінки в слов'янській 

культурній традиції виступає як горизонтальне, а в мусульманській – як 
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вертикальне. Спілкування представника старшого покоління з представником 

молодшого у мусульман є суворо вертикальним, чого не можна сказати про 

християн і так далі. Слід зазначити, що виділяються також вікові норми 

комунікативної поведінки, норми чоловічої і жіночої комунікативної поведінки, 

норми професійної комунікативної поведінки. Усі ці норми ситуативні в тому 

сенсі, що вони змінюються у міру зміни ситуації спілкування. Комунікатор, 

переходячи від професійного спілкування до, наприклад, побутового, 

вертикального, відразу міняє свою комунікативну поведінку.  

Індивідуальні норми комунікативної поведінки віддзеркалюють 

індивідуальну культуру і комунікативний досвід індивіда і є індивідуальним 

відображенням загальнокультурних і ситуативних комунікативних норм мовної 

особистості. Сюди відносяться також порушення загальних і групових норм, 

характерні для конкретного індивіда. 

Слід зазначити, що така класифікація має право на існування, але вона 

має місце тільки у тому випадку, коли під культурою розуміється тільки 

національна культура, а усі інші (про яких говорилося вище) розглядаються як 

окремі прояви загальної національної культури. Якщо виходити з того, що 

необхідно типологізувати культури і що національна культура є основним, але 

не єдиним видом культури, то і класифікація комунікативних норм зазнає 

деяких змін. Ті норми, які І.А. Стернін називає загальнокультурними, слід було 

б назвати національними культурними нормами, тобто такими, які 

визначаються особливостями національної культури. Ситуативні норми – це, на 

нашу думку, норми, пов'язані з належністю індивіда до обумовлених 

соціальних, професійних і інших груп, в яких існують свої особливості 

комунікації, тобто своя КК у кожному конкретному випадку. Такі КК можуть 

бути як вужчими, так і ширшими, ніж національна КК, причому усе КК, до 

яких відноситься індивід, взаємодіють в його мовній особистості, 

перетинаючись і впливаючи один на одного. Наприклад, військова КК має свої 

відмітні аспекти в порівнянні з громадянською КК незалежно від того, до якої 

національності належить військовий або цивільний. В той же час, 
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національність напевно матиме вплив на комунікативні норми військового в 

усіх ситуаціях професійного спілкування [19, 28]. У меншій мірі впливатиме на 

реалізацію комунікативних норм також належність до певної вікової, гендерної 

або соціальної групи. Норми, які пов'язані з належністю до інших культур, 

окрім національної, представляється доцільним назвати субкультурними 

нормами. 

Таким чином пропонується розрізняти такі три типи норм КК: 

національні норми, субкультурні норми (які, у свою чергу потрібно 

типологізувати і структурувати), індивідуальні норми. 
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3 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ КОМУНІКАТИВНИХ КУЛЬТУР 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-

ЧОЛОВІКІВ 

 

Великий інтерес становить гендерне дослідження і в професійній 

комунікації.  

У нашій роботі ми зупинилися на вивченні схожості та відмінності 

комунікативних культур військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-

чоловіків. 

Типи комунікативних культур не існують окремо одна від одної. 

Найчастіше в особистості однієї людини співіснують більше однієї 

комунікативних культур. Отже, у комунікативній поведінці людини одночасно 

відбиваються диференціальні ознаки тих комунікативних культур, до яких вона 

належить. 

Для виявлення таких диференціальних ознак було проведено 

експериментальне дослідження, предметом якого стали комунікативні культури 

жінок та чоловіків загалом та комунікативні культури жінок та чоловіків 

військовослужбовців зокрема. 

Як уже було зазначено вище, методом дослідження для отримання 

необхідних відомостей, які дозволили виділити основні диференціальні ознаки 

гендерних комунікативних культур, було обрано метод анкетування. 

В експерименті взяли участь 60 осіб, курсантів гуманітарного та 

командного факультетів Національної академії Національної гвардії України.  

Респондентам пропонувалося відповісти на одне основне запитання: 

1. Наскільки, на вашу думку, перераховані ознаки мовленнєвої 

комунікативної поведінки властиві людям, які належать до вказаних категорій? 

Дайте оцінку за шкалою: дуже високий ступінь (5), високий (4), помітний (3), 

знижений (2), низький (1), відсутній (0) (до списку ознак увійшли такі: 

стриманість, консерватизм, законослухняність, поспішність, толерантність до 

чужої думки, вторгнення в особисту зону, категоричність, наполегливість, 
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скрупульозність, любов до спорів, толерантність до мовчання, голосність, 

багатослівність, побутова ввічливість, приоритетність фатичного спілкування, 

жорстка тематична регламентація спілкування, комунікативний оптимізм, 

уміння дотримати обіцяного, використання нецензурної лайки, вживання 

мовних штампів, емоційність спілкування, роль посмішки у спілкуванні, 

нормативність мовлення, образність мовлення). 

Категорії, стосовно яких респонденти мали висловити свою думку: 

чоловік, жінка, чоловік (військовослужбовець), жінка (військовослужбовець). 

Кожний із респондентів мав позначити також свою належність до таких 

груп: військовий / цивільний, чоловік / жінка. 

Основним методом під час оброблення матеріалу дослідження був метод 

статистичного аналізу. Проводячи анкетування, ми не розраховували отримати 

певні абсолютні показники, які можуть свідчити про кількісні характеристики 

тих або інших ознак досліджуваних комунікативних культур. Основною метою 

було порівняння й отримання відносних показників, тобто відповіді на 

запитання, чи відрізняється та або інша ознака всередині групи порівнюваних 

комунікативних культур, чи залишається незмінною, тобто є однаковою для 

цих комунікативних культур.  

На першому етапі були оброблені всі анкети, незалежно від 

комунікативних культур респондентів та отримані середні показники по всій 

респондентській виборці. На другому етапі ми обробили окремо анкети 

представників кожної комунікативної культури у частині, яка дає можливість 

порівняти відповіді респондентів, що належать до певної групи.  

Дослідження показало, що у представників тих або інших 

комунікативних культур існують як автостереотипи (уявлення про самих себе 

як певної культури, «образ себе»), так і стереотипне сприйняття один одного. 

Звернемося до конкретних результатів анкетування окремих груп 

комунікативних культур. З ними можна ознайомитися у додатках. У додатку 1 

представлена анкета. У додатку 2 можна побачити результати проведеного 
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анкетування. Але нам хотілося б звернути увагу на найцікавіші, на нашу думку, 

моменти. 

Так, у процесі порівняння чоловіків і жінок загалом (безвідносно до 

їхньої професійної належності) виявилося, що чоловіки найбільше 

відрізняються від жінок за чотирма комунікативними ознаками – 

законослухняність, використання нецензурної лайки, емоційність спілкування, 

та роль посмішки у спілкуванні. При цьому законослухняність у жінок і жінки і 

чоловіки оцінюють однаково (4), а чоловіків жінки оцінюють менш 

законослухняними (2,8), ніж чоловіки самі себе (3,1). У чоловіків 

військовослужбовців цей показник дещо вищий (4,2 – за оцінкою чоловіків та 

4,3 – за оцінкою жінок). 

Якщо розглядати таку комунікативну ознаку як використання 

нецензурної лайки, то у чоловіків показник досить високий (3,8 – на думку 

чоловіків, та 4,1 – на думку жінок), а у чоловіків військовослужбовців він 

взагалі досяг рекордного рівня (4,2 – за оцінкою чоловіків та 4,6 – за оцінкою 

жінок). Щодо використання нецензурної лайки жінками, то тут теж є значні 

розбіжності. На думку чоловіків жінка загалом використовує лайку у 

спілкування дещо частіше (3,7), ніж жінка військовослужбовець (3), а власне 

самим жінкам здається, що вони майже не вживають нелітературні вислови 

(2,7). 

Емоційність спілкування притаманна жінкам набагато більше (4,6 – на 

думку чоловіків та 4,7 – на думку жінок), ніж чоловікам (3,6 та ,3,3 відповідно). 

При цьому жінка військовослужбовець більш емоційна у спілкуванні (4,7) за 

оцінкою чоловіків і менш емоційна (тільки 3,3) за оцінкою жінок. Чоловіки 

військовослужбовці ще більш жадібні на емоції (3 та 2,8). 

Несподіваними для нас стали результати щодо ролі посмішки у 

спілкуванні. Виявляється, що на думку жінок для жінки військовослужбовця 

посмішка не відіграє такої ролі як для жінки загалом (3,3 до 4,3). А для 

чоловіків військовослужбовців цей показник взагалі рекордно низький (2.5 – на 
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думку чоловіків та 2,2 – на думку жінок). Можна сказати, що «посмішка» і 

«військова комунікація» являють собою несумісні поняття. 

Також виявилися відмінні ознаки, щодо яких обидві групи респондентів 

дійшли згоди. Це: 

1) консерватизм у чоловіків (3,6), у чоловіків військовослужбовців (3,8) та у 

жінок військовослужбовців (3,8); 

2) законослухняність у жінок (4); 

3) толерантність до чужої думки у чоловіків військовослужбовців (2,8); 

4) багатослівність у жінок (4,2) та у жінок військовослужбовців (3,6). 

Також слід відмітити, що обидві гендерні групи респондентів вбачають 

досить великі відмінності у комунікативній поведінці чоловіків і жінок, але 

щодо військовослужбовців, то тут часто гендерні відмінності стираються під 

впливом особливостей професійної комунікації. Наведемо приклади. 

Обидві групи відмічають, що жінки взагалі менш консервативні, ніж 

чоловіки (3,6 – 2,8 за оцінкою чоловіків військовослужбовців (ЧВ) і 3,6 – 3,1 за 

оцінкою жінок військовослужбовців (ЖВ)). Але у частині, що стосується 

військових цей показник абсолютно однаковий в обох групах (3,8) 

Якщо законослухняність жінок взагалі, як ми вже відмічали вище, 

оцінюється набагато більшими балами, то законослухняність 

військовослужбовців не має гендерних ознак (4,2 – 4,2 за оцінкою ЧВ, 4,3 – 4,3 

за оцінкою ЖВ) 

Поспішність спілкування за оцінками жінок набагато менша у чоловіків 

(відповідно 3,5 – 2,6). Але і ця ознака у військових позбавляється гендерних 

особливостей (3,3 – 3,3 за оцінкою ЧВ, 3,5 – 3,5 за оцінкою ЖВ). 

Вторгнення в особисту зону під час спілкування набагато більш 

характерне для жінок (3,1 – 3,6 ч, 2,5 – 3,5 ж), але військове спілкування не 

залишає місця для особистої зони, отже і вторгнення не відбувається ні у 

чоловіків, ні у жінок (3,3 – 3,3 за оцінкою ЧВ, 2,8 – 2,7 за оцінкою ЖВ). 

Дуже відрізняються результати загальних гендерних груп за ознакою 

«любов до спорів». На думку і жінок, і чоловіків жінки набагато більше 
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люблять сперечатися. Так, на думку чоловіків, різниця за цією ознакою більше, 

ніж 1 бал (3,5 – 4,7), а на думку жінок – рівно 1 бал (3,1 – 4,1). Військова 

професійна культура спілкування така, що не залишає місця для спорів (4,0 – 

4,0 за оцінкою ЧВ, 3,7 – 4,0 за оцінкою ЖВ). Це можна пояснити високою 

дистанцією влади у військовій культурі, яка має на увазі жорстке 

підпорядкування наказам старшого начальника без можливості їх обговорення. 

Ще одною рисою комунікативної поведінки, що відрізняє жінок і 

чоловіків взагалі, але не військових є пріоритетність фатичного спілкування. 

Обидві групи респондентів вважають, що це набагато більше притаманно 

жінкам, ніж чоловікам (3,8 – 4,0 ч; 2,8 – 3,6 ж). Але у військово-професійному 

спілкуванні ця риса теж нівелюється. Це пов’язано із формалізованістю 

військової комунікації, наявністю такої кількості сталих виразів, що фатичне 

спілкування не є можливим. Це відмітили обидві групи респондентів (4,2 – 4,2 

за оцінкою ЧВ, 3,0 – 3,0 за оцінкою ЖВ). 

Емоційність спілкування, яка, як вже відмічалося вище, є набагато 

більшою у жінок, також нівелюється особливостями військового спілкування, 

хоча жінки військовослужбовці вважають, що і у військовому спілкуванні 

посмішка у жінок зустрічається частіше, ніж у чоловіків (2,5 – 2,5 за оцінкою 

ЧВ, 2,2 – 3,3 за оцінкою ЖВ). 

Характерним результатом дослідження є також те, що жінки вбачають 

подекуди більше різниці у комунікативних культурах чоловіків і жінок, ніж 

чоловіки, зокрема і у військовому спілкуванні, у той час, як чоловіки вважають, 

що та або інша ознака нівелюється військовими правилами комунікації. 

Так, наприклад, толерантність до чужої думки, з точки зору чоловіків, 

однакова або майже однакова у обох гендерних груп (3,0 – 2,7 взагалі, 2,8 – 2,8 

у військових). Жінки ж вважають, що вони більш толерантні до чужої думки, 

причому у військовому спілкуванні ще більше, ніж у звичайному житті (2,7 – 

3,7 взагалі, 2,8 – 4,0 у військових). 

Категоричність спілкування у чоловіків і жінок взагалі майже однакова, 

але жінки військовослужбовці вважають, що у професійній комунікації 
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категоричність жінок набагато менша (4,0 – 3,2). Чоловіки військовослужбовці 

різниці за цією ознакою не вбачають (4,3 – 4,3) 

Побутова ввічливість жінок значно вища, ніж у чоловіків. Обидві групи 

респондентів згодні у цьому щодо комунікації за межами професії. Щодо 

військового спілкування, чоловіки вважають, що рівень ввічливості військових 

однаковий незалежно від статі (3,8 – 3,8) у той час, як жінки впевнені, що вони 

є більш ввічливими і під час службової комунікації (3,1 – 4,2). 

Цікаві результати щодо тематичної регламентації спілкування. Чоловіки 

вважають, що ця ознака комунікації не має гендерних особливостей. Жінки ж 

переконані, що спілкування чоловіків набагато більш тематично обмежене ніж 

жіноче як у професійному (3,2 – 2,4), так і у повсякденному (3,1 – 2) житті. 

Скрупульозність вважається обома гендерними групами більш 

притаманною жінкам, але саме жінки вважають себе набагато більш 

скрупульозними у комунікативній поведінці, ніж чоловіки (3,1 – 3,6 ч, 2,7 – 4,5 

ж). Але військові правила комунікації нівелюють і цю різницю, підвищуючи 

скрупульозність чоловіків, тому що ця риса також притаманна військовій 

професійній комунікативній культурі (3,2 – 3,2 за оцінкою ЧВ, 3,7 – 4,0 за 

оцінкою ЖВ). 

Також, на думку жінок, військова комунікативна культура впливає на те, 

що зменшується така особливість, як голосність у комунікативній поведінці 

жінок. Так, якщо у загальному порівнянні жінки спілкуються значно більш 

голосно, ніж чоловіки (3,0 – 3,6), то військовослужбовці гендерно не 

відрізняються за цією ознакою (4,1 – 4,1). 

Теж саме можна сказати і про вживання мовних штампів. Взагалі, 

відповідно відповідям респондентів-жінок (на відміну від чоловіків, які не 

бачать тут різниці), чоловіки набагато більше «грішать» мовними штампами 

(3,7 – 2,7). Однак, оскільки військова комунікація, внаслідок її 

регламентованості і заформалізованості, передбачає вживання великої кількості 

обов’язкових мовних формул, професійна військова комунікація не має 

гендерних розрізнень у цьому аспекті (4,1 – 4,1). 
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Ще одна особливість результатів дослідження полягає у тому, що жінки 

взагалі вбачають більше відмінностей у гендерній комунікативній поведінці, 

ніж чоловіки, поширюючи ці відмінності і на професійну комунікацію. 

Так, і жінки, і чоловіки вважають рівень комунікативного оптимізму 

вищим саме у своїй гердерній групі (3,7 – 3,2 ч, 3,6 – 4,2 ж). Однак, у частині, 

пов’язаній із військовим спілкуванням, чоловіки за цією ознаку відмінностей не 

вбачають, у той час, як жінки вважають, що комунікативний оптимізм 

військових жінок значно вищий, ніж у військових чоловіків (3,3 – 4,1). Те ж 

саме можна сказати про роль посмішки у спілкуванні, яка, на думку жінок, 

зберігається і в професійній комунікації жінок-військових, на відміну від 

чоловіків (2,2 – 3,3). 

Уміння дотриматися обіцяного, на думку жінок, вищий у чоловіків 

військовослужбовців (3,8 – 2,7), у той час, як взагалі у чоловіків і жінок цей 

показник майже однаковий. 

Щодо використання нецензурної лайки, чоловіки не бачать різниці ні у 

загальному гендерному підрахунку, ні різних гендерних груп військових. 

Жінки, навпаки, вказують на значно вищий рівень цієї комунікативної ознаки 

як у чоловіків взагалі (4,1 – 2,7), так і у чоловіків військовослужбовців (4,6 – 

2,7). 

Нормативність мовлення і чоловіки, і жінки вважають більшою у жінок 

(3,0 – 3,6 ч, 2,7 – 3,7 ж). У військових, на думку чоловіків, нормативність 

мовлення не має гендерних ознак, у той час, як жінки і тут вважають, що існує 

значна різниця на користь жінок-військовослужбовців (3,0 – 4,2). 

Ще однією ознакою, яка відрізняє комунікацію жінок і чоловіків, – 

образність мовлення. І за цією ознакою різниця зберігається у будь-яких 

ситуаціях життя, як побутових, так і професійних (2,6 – 4,5; 2,8 – 4,0). Однак ця 

відмінність спостерігається тільки у відповідях респондентів жіночої статі. 

Чоловіки і за цією ознакою не вбачають різниці ні у повсякденній, ні у 

професійній комунікації.  
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Подальші дослідження особливостей комунікативних культур різного 

типу та особливостей їх локалізації та інтерференції в одній мовній особистості 

можуть скласти основу нового напрямку досліджень у галузі міжкультурної 

комунікації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У наш час гендерна проблематика є набагато ширшою, різноманітнішою 

за лише дослідження проблем відносин між чоловіками та жінками. Поняття 

гендеру позначає не тільки процес виявлення суспільством розбіжностей у 

чоловічих та жіночих ролях, поведінці, ментальних та емоціональних 

характеристиках, а й сам результат – соціальний конструкт гендеру. Гендер у 

мовознавстві – складний і перспективний об’єкт дослідження, інтерес до якого 

зростає пропорційно збільшенню наукових розробок та праць з цієї 

проблематики. У сучасному мовознавстві існує багато напрямків досліджень 

проблем гендерних особливостей, серед яких виявлення семантичних 

особливостей та особливостей у використанні одиниць усіх мовних рівнів, 

відмінностей у сфері вербальних стереотипів сприйняття чоловіків та жінок,  

розбудова психолінгвістичних теорій, у яких «жіноча» та «чоловіча» мови 

розглядаються в аспекті особливостей мовленнєвої поведінки жінок та 

чоловіків. 

При визначенні поняття комунікативної культури потрібно враховувати 

те, що воно розглядається багатьма науками. Різниця у визначенні залежить від 

цілей та об’єкту дослідження тієї чи іншої науки. Лінгвісти визначають поняття 

комунікативної культури як сукупності норм і правил спілкування у рамках 

людської спільноти (національної, соціальної, професійної і ін.). Ми вважаємо, 

що комунікативна культура тієї чи іншої людської спільноти – це 

комунікативна поведінка в сукупності з особливостями самої мови 

представників тієї або іншої культури. Щодо класифікації норм комунікативної 

поведінки, пропонується розрізняти три типи: національні, субкультурні, 

індивідуальні. 

З метою виявлення диференціальних ознак комунікативних культур 

військовослужбовців-жінок та військовослужбовців-чоловіків було проведено 

дослідження. Для отримання необхідних відомостей було обрано метод 
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анкетування. В опитуванні взяли участь 60 осіб, курсантів гуманітарного та 

командного факультетів Національної академії Національної гвардії України. 

Дослідження виявило існування автостереотипів та стереотипного 

сприйняття один одного у представників тих або інших комунікативних 

культур. За результатами опитування виявилося, що чоловіки найбільше 

відрізняються від жінок за чотирма комунікативними ознаками – 

законослухняність, використання нецензурної лайки, емоційність спілкування, 

та роль посмішки у спілкуванні. Також виявилися відмінні ознаки щодо 

консерватизму, толерантності до чужої думки у чоловіків військовослужбовців 

та багатослівності у жінок та у жінок військовослужбовців. Дуже відрізняються 

результати загальних гендерних груп за ознакою «любов до спорів». На думку і 

жінок, і чоловіків жінки набагато більше люблять сперечатися. Ще одною 

рисою комунікативної поведінки, що відрізняє жінок і чоловіків взагалі, але не 

військових є пріоритетність фатичного спілкування. Обидві групи респондентів 

вважають, що це набагато більше притаманно жінкам, ніж чоловікам. 

Характерним результатом дослідження є також те, що жінки вбачають 

подекуди більше різниці у комунікативних культурах чоловіків і жінок, ніж 

чоловіки, зокрема і у військовому спілкуванні, у той час, як чоловіки вважають, 

що та або інша ознака нівелюється військовими правилами комунікації. 

Категоричність спілкування у чоловіків і жінок взагалі майже однакова, але 

жінки військовослужбовці вважають, що у професійній комунікації 

категоричність жінок набагато менша. Цікаві результати щодо тематичної 

регламентації спілкування. Чоловіки вважають, що ця ознака комунікації не має 

гендерних особливостей. Жінки ж переконані, що спілкування чоловіків 

набагато більш тематично обмежене ніж жіноче як у професійному так і у 

повсякденному житті. Жінки взагалі вбачають більше відмінностей у гендерній 

комунікативній поведінці, ніж чоловіки, поширюючи ці відмінності і на 

професійну комунікацію. Ще однією ознакою, яка відрізняє комунікацію жінок 

і чоловіків, – образність мовлення. І за цією ознакою різниця зберігається у 

будь-яких ситуаціях життя, як побутових, так і професійних. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.  

Таблиця А. 1 Анкета 

Автор:  

військовий / цивільний  

чоловік / жінка 

вік: до 30 років / більше 30 років 

 

1. Наскільки, на вашу думку, перераховані в лівій колонці ознаки мовленнєвої 

комунікативної поведінки властиві людям, які належать до вказаних категорій?  

Дайте оцінку за шкалою: дуже високий ступінь (5), високий (4), помітний (3), 

знижений (2), низький (1), відсутній (0) 

Ознака Чоловік 

(цивільний) 

Жінка 

(цивільна) 

Чоловік 

(військово-

службовець) 

Жінка 

(військово-

службовець) 

Стриманість     

Консерватизм     

Законослухняність     

Поспішність     

Толерантність до чужої 

думки 

    

Вторгнення в особисту 

зону 

    

Категоричність      

Наполегливість     

Скрупульозність     

Любов до спорів     

Толерантність до мовчання     



34 
 

Голосність     

Багатослівність     

Побутова ввічливість     

Пріоритетність фатичного 

спілкування* 

    

Жорстка тематична 

регламентація спілкування 

    

Комунікативний оптимізм     

Уміння дотримати 

обіцяного 

    

Використання нецензурної 

лайки 

    

Вживання мовних штампів     

Емоційність спілкування     

Роль посмішки у 

спілкуванні 

    

Нормативність мовлення     

Образність мовлення     

* Фатичне спілкування – (дослівно – беззмістовне, пусте) – це обмін 

неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які 

виконують важливу етикетну функцію. Йдеться про зачин розмов, стримані 

відповіді, стереотипні запитання про життя, сім'ю, справи, здоров'я, врожай 

тощо. 

 



35 
 

Додаток Б.  

Таблиця Б. 1 Результати проведеного анкетування 

1. Наскільки, на вашу думку, перераховані в лівій колонці ознаки мовленнєвої 

комунікативної поведінки властиві людям, які належать до вказаних категорій?  

Дайте оцінку за шкалою: дуже високий ступінь (5), високий (4), помітний (3), 

знижений (2), низький (1), відсутній (0) 

Автор анкети (ЧВ – 

чоловік-

військовослужбовець; 

ЖВ – жінка-

військовослужбовець) 

ЧВ ЖВ ЧВ ЖВ ЧВ ЖВ ЧВ ЖВ 

Ознака Чоловік Жінка ЧВ ЖВ 

Стриманість 3,2 3,1 2,8 3,1 3,8 3,7 3,8 4,1 

Консерватизм 3,6 3,6 2,8 3,1 3,8 3,8 3,8 3,8 

Законослухняність 3,1 2,8 4 4 4,2 4,3 4,2 4,3 

Поспішність 3 2,6 2,8 3,5 3,3 3,5 3,3 3,5 

Толерантність до 

чужої думки 

3 2,7 2,7 3,7 2,8 2,8 2,8 4 

Вторгнення в 

особисту зону 

3,1 2,5 3,6 3,5 3,3 2,8 3,3 2,7 

Категоричність  3 3,7 3,1 3,5 4,3 4 4,3 3,2 

Наполегливість 3,2 3,7 3,6 3,7 4,1 4,2 4,1 3,8 

Скрупульозність 3,1 2,7 3,6 4,5 3,2 3,7 3,2 4 

Любов до спорів 3,5 3,1 4,7 4,1 4 3,7 4 4 

Толерантність до 

мовчання 

3 2,7 2,6 3,2 2,8 3,6 2,8 4 

Голосність 3,7 3 3,6 3,6 4,3 4,1 4,3 4,1 

Багатослівність 4 3 4,2 4,2 3,3 3,1 3,3 3,6 
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Побутова ввічливість 3,2 2,8 4 3,6 3,8 3,1 3,8 4,2 

Пріоритетність 

фатичного 

спілкування* 

3,8 2,8 4 3,6 4,2 3 4,2 3 

Жорстка тематична 

регламентація 

спілкування 

2,7 3,1 2,7 2 3,6 3,2 3,6 2,4 

Комунікативний 

оптимізм 

3,7 3,6 3,2 4,2 3,7 3,3 3,7 4,1 

Уміння дотримати 

обіцяного 

2,8 3,2 3 3,2 3,6 3,8 3,6 2,7 

Використання 

нецензурної лайки 

3,8 4,1 3,7 2,7 4,2 4,6 4,2 2,7 

Вживання мовних 

штампів 

3,6 3,7 3,5 2,7 3,6 4,1 3,6 4,1 

Емоційність 

спілкування 

3,6 3,3 4,6 4,7 3 2,8 3 3,3 

Роль посмішки у 

спілкуванні 

3,6 3,1 4,6 4,3 2,5 2,2 2,5 3,3 

Нормативність 

мовлення 

3 2,7 3,6 3,7 3,8 3 3,8 4,2 

Образність мовлення 3,1 2,6 3,2 4,5 4,1 2,8 4,1 4 
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