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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення відмінностей 

міжкультурного електронного спілкування між чоловіками та жінками. 

Метою даної роботи є дослідження гендерних особливостей спілкування 

англійською мовою в Інтернет-просторі та аналізі персональних веб-сторінок (блогів) 

англомовних підлітків віком від 13 до 17 років. 

Для досягнення цієї мети в роботі ставляться такі завдання: 1) вивчити основні 

дослідження гендерних особливостей хлопців та дівчат; 2) визначити особливості 

міжкультурної комунікації в мережі Інтернет; 3) визначити гендерні аспекти 

електронної комунікації; 4) проаналізувати персональні веб-сторінки (блоги) 

англомовних підлітків віком від 13 до 17 років на предмет гендерних відмінностей 

мови авторів. 

Об'єктом дослідження є міжкультурна електронна комунікація. 

Предметом дослідження виступають гендерні особливості персональних веб-

сторінок (блогів) англомовних підлітків віком від 13 до 17 років. 

Наукова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. У ході дослідження був проведений теоретичний 

аналіз основних підходів до вивчення гендерних аспектів віртуальної комунікації, 

проаналізовані персональні веб-сторінки (блоги) англомовних підлітків віком від 13 до 

17 років на предмет гендерних відмінностей мови авторів. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його 

результатів у навчальному процесі на соціологічних та гуманітарних факультетах, в т.ч. 

при розробці й читанні курсів із соціології комунікацій, психології комунікацій, зв'язків 

із громадськістю, а також у спецкурсах із соціології Інтернету та соціології гендеру. 
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