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                                                                              Анотація 

     У статті охарактеризовано логічні процеси, що протікають в мозку жінок та чоловіків. Мислення та 

емоції двох сторін та різниця у структурі їхнього мозку. Розглядається вирішення проблеми у вічній суперечці. 
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                                                                               Abstract 

     This article describes logical processes occurring in the brains of women and men. Thinking and emotions both 

sides and the differences in their brain. We consider the solution of the problem in the eternal dispute. 
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«Логіка - це якість, притаманна людині» 

Ошо Раджніш 

Дуже часто жінка і чоловік, розмовляючи, не можуть прийти до спільного висновку, тому що у 

кожного з них не тільки різні погляди на ситуацію, але й різне логічне пояснення тієї чи іншої дії. 

Чоловіки часто сміються над логікою жінок або взагалі доводять її відсутність. Але все-таки 

більшість чоловіків вважають, що жіноча логіка існує, а тому, за їхніми словами, з жінками 

абсолютно неможливо розмовляти! Думки жінок непослідовні, а висновки необгрунтовані.  

У деяких випадках чоловіки спеціально посилаються на жіночу логіку:  

а) чоловікові лінь зараз сперечатися і розмовляти з жінкою, простіше все звалити на жіночу логіку, 

щоб вона відстала зі своїми розмовами;  

б) чоловік ніяк не може зрозуміти жінку, або просто не хоче;  

в) чоловікові більше нічого сказати,  усі аргументи в суперечці вичерпалися, але жінка не здається.  

Тому чоловіки вважають жіночу логіку мало не великим злом, яке покликане переводити терпіння 

чоловіка. Жінки, у свою чергу, заперечують існування логіки у чоловіків. Хто ж правий у цій 

одвічній суперечці, чоловік чи жінка? 

Відповідь насправді парадоксальна: праві обидві сторони і обидві неправі. 

У перекладі з мови стародавніх греків «логіка» означає уміння міркувати, мистецтво розумових 

процесів.  

Логічні процеси, що протікають у жіночих головах, навряд чи коли-небудь будуть вивчені 

повністю. Це завдання просто видається нездійсненним. Але чоловіки завжди 

намагаються боротися з логікою протилежної статі, висуваючи їй на противагу власні доводи і 

умовиводи. 

Перш за все, необхідно відзначити, що у чоловічій логіці переважає «колективний розум», тобто 

думка друзів або звичайних знайомих стає практично визначальною. Через це спілкування з іншими 

людьми дуже часто веде до значної зміни всіх попередніх планів. 

Також чоловіки впевнені, що їхня логіка незаперечна, і дуже пишаються своїм унікальним 

аналітичним мисленням. Але й тут, на думку фахівців, криється підступ, оскільки далеко не кожне 

логічне рішення – правильне: зазвичай ті, хто фокусують власну увагу на вирішенні певного 
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завдання, не враховують при цьому низку різних факторів, що впливають на конкретну ситуацію. 

Іноді реальність суттєво відрізняється від уявлень чоловіків, і ця обставина змушує їх страждати. 

Більшість чоловіків ставлять перед собою конкретну програму-мінімум, потім вони з'єднують між 

собою проміжні ланки, що, за їх логікою, повинно привести до досягнення кінцевої мети. У чоловіків 

значно менше детальних і чітких завдань, які розраховані на далеку перспективу, як це буває 

зазвичай у жінок, проте вони завжди точно знають, що і як варто робити в найближчому 

майбутньому. 

У жіночій логіці зазвичай пріоритетною вважається програма-максимум. При цьому шляхи її 

досягнення жінки не завжди можуть пояснити, тому послідовність досягнення мети, як і сама мета, 

здаються абсолютно не пов'язаними між собою. 

У критичних ситуаціях мова чоловіків стає більш точною, тому вони здатні детально пояснити хід 

подій, а також, незалежно від правильності припущення, зробити власні висновки. У жінок в такій 

ситуації думки можуть змішуватися, а фрази, відповідно, будуються з величезним числом вигуків і 

при цьому не завжди закінчені. Переважають емоції. 

У зв'язку з даними особливостями у важких ситуаціях жінці зрозуміти чоловіка досить складно, і 

навпаки. У жінок ланки логічного ланцюга замінюються інтуїцією і такими фразами, як: «я 

впевнена», «мені так здається», «я так думаю». Для жінок дуже характерно мислення, яке ґрунтується 

не на законах логіки, а на особистому досвіді і асоціаціях. Чоловіки, в свою чергу, мислять 

дедуктивно. Вони при розв’язанні будь-якої задачі на основі існуючих правил складають ланцюг 

висновків. Вони роблять висновок часто від загального до конкретного: наприклад, якщо більшість 

що-небудь робить саме так, то і одна людина, найімовірніше, вчинить так само. У жінок, навпаки, 

мислення йде від зворотнього: якщо її, наприклад, образить одна людина, то і всі інші люди – також 

погані. 

Опинившись у скрутному становищі або критичній ситуації, жінка зазвичай очікує рішення від 

партнера, так як він реагує значно швидше, ставить перед собою конкретну програму-мінімум і 

відразу ж намагається її вирішити. 

У суспільстві, яке побудоване на основі чоловічого мислення, схема жіночого мислення дуже 

часто залишається просто незрозумілою, через що і виникає непорозуміння між статями. А те, що 

видатні розуми значно частіше зустрічаються саме серед чоловіків, вчені-психологи пояснюють тим, 

що у чоловіка набагато більше можливостей проявити власні здібності, займаючи високі посади в 

різних сферах діяльності. Крім цього, чоловіки зазвичай не займаються одночасно кількома 

справами. 

Але якщо розглядати чоловіків з досить низьким рівнем інтелектуальних здібностей, то 

виявляється, що на соціальних сходах такі чоловіки будуть стояти значно нижче жінок з точно таким 

же рівнем. Адже в першому випадку вміння фокусувати увагу на конкретній справі, коли людина 

повністю віддає себе єдиній проблемі і при цьому все другорядне відкидає, дає чудові результати, а в 

другому – занадто вузький погляд на світ може опустити чоловіка на нижню сходинку соціуму. 

    Чоловіки і жінки, як відомо, відрізняються один від одного не тільки первинними і вторинними 

статевими ознаками, але і структурою мозку. У чоловіків головний мозок більший і важить на 200 г 

більше, але в жіночому – майже на 20% більше сірої речовини ніж в чоловічому. 

Жінки одночасно й консервативні (звідси велика нелюбов до техніки), і рухливі там, де чоловік 

буде слідувати алгоритмам. А значить, всім особливостям чоловічої та жіночої логіки не тільки з 

точки зору психології та філософії, але і з примітивно-побутової точки зору час оголосити амністію! 

Розуміти близьку людину дуже важливо. І ще важливіше, розуміючи, як створена інша людина, 

поважати її спосіб життя і взаємодії зі світом.  

Усі ми різні, але шукаємо точки дотику один з одним. І як радісно буває, коли ми їх все-таки 

знаходимо! 
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