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Abstract. The author considers briefly the essence of the gender-role socialization and its
peculiarities as for children-orphans under conditions of boarding schools on
the contemporary stage of the reformation of the state’s guardianship institu-
tions. The contradictions between the requirements of the society to a person
well-prepared to the family life and the possibility of a boarding school to pre-
pare a child to it are indicated. It is emphasized that the absence of a family as
the main factor of the formation of a personality complicates the process of 
gender-role socialization of children and hampers the mastering of
masculine/feminine models of behavior.

Пос та нов ка проб ле ми. Праг нен ня ін тег ру ва ти ся в єв ро пей ський куль тур ний та
еко но міч ний прос тір, знач ні змі ни в різ них сфе рах ук ра їн сько го сус пільс тва ви ма га -
ють фор му ван ня осо бис тос ті, го то вої до жит тє вих вип ро бу вань і здат ної до 
звер шень. Важ ли вим зав дан ням ос ві ти як со ці аль но го інс ти ту ту є під го тов ка під рос -
та ю чо го по ко лін ня до са мос тій но го жит тя, фор му ван ня сві до мо го гро ма дя ни на, 
ква лі фі ко ва но го про фе сі о на ла та щас ли во го сім’яни на. Про цес ста нов лен ня осо бис -
тос ті за ле жить від різ но ма ніт них фак то рів, що ма ють ці лес пря мо ва ний та сти хій ний
вплив по зи тив но го чи не га тив но го спря му ван ня. 

Сім’я ство рює умо ви для роз вит ку, фор му ван ня та ста нов лен ня осо бис тос ті і є
важ ли вим фак то ром ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ди ти ни. По� пер ше, ос но вою сі мей -
но го ви хо ван ня є бе зу мов на бать ків ська лю бов до ди ти ни, яка дає від чут тя без пе ки і
за хи ще нос ті. По� дру ге, ду хов на близь кість чле нів ро ди ни і по зи тив не сі мей не 
спіл ку ван ня зак ла да ють фун да мент для фор му ван ня осо бис тіс них якос тей май бут -
ньо го чо ло ві ка та дру жи ни, бать ка та ма те рі в кон тек сті за галь но люд ських цін нос тей
та на ці о наль них тра ди цій. По� тре тє, сім’я – це мік ро мо дель сус пільс тва, що пос ту по во
го тує ди ти ну до ви ко нан ня со ці аль них та сі мей них ро лей від по від но до со ці о куль тур -
них норм кон крет но го іс то рич но го пе рі о ду. Особ ли віс тю сьо год ніш ньо го ви хо ван ня є
йо го орі єн то ва ність на іде ал твор чої, віль ної, са мос тій ної, від по ві даль ної, іні ці а тив ної,
що во ло діє кри тич ним мис лен ням, але то ле ран тної і ло яль ної лю ди ни. Від сут ність
сім’ї як ос нов но го фак то ра ста нов лен ня осо бис тос ті уск лад нює про цес ста те во ро льо -
вої со ці а лі за ції ди ти ни, зас во єн ня чо ло ві чих/жі но чих мо де лей по ве дін ки.
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За да ни ми, на ве де ни ми в Дер жав ній до по ві ді про ста но ви ще ді тей в Ук ра ї ні 
за під сум ка ми 2005 ро ку (Со ці аль ний за хист ді тей� си ріт та ді тей, поз бав ле них 
бать ків сько го пік лу ван ня: дос від ре фор му ван ня), в Ук ра ї ні кіль кість ді тей� си ріт та
ді тей, поз бав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, до сяг ла 97,6 тис., то ді як у 1995 р. їх
на лі чу ва ло ся 52,4 тис. У 2005 р. час тка ді тей� си ріт та ді тей, поз бав ле них бать ків -
сько го пік лу ван ня, се ред за галь но го ди тя чо го на се лен ня ста но ви ла біль ше 1%. І ці
по каз ни ки про дов жу ють зрос та ти. При чи на ми по ши рен ня со ці аль но го си рітс тва в
Ук ра ї ні є низ ка вза є мо пов’яза них чин ни ків: еко но міч на нес та біль ність, без ро біт тя,
тру до ва міг ра ція, со ці аль на не за хи ще ність на се лен ня, кри за інс ти ту ту сім’ї, зрос тан -
ня кіль кос ті роз лу чень і, як нас лі док, час тки не пов них сі мей, від сут ність ді є вих ме -
ха ніз мів дер жав ної під трим ки сі мей з діть ми то що. 

Од ним із чин ни ків, що зу мов лює яви ще со ці аль но го си рітс тва, є збіль шен ня
кіль кос ті со ці аль но неб ла го по луч них сі мей, які не спро мож ні ви ко ну ва ти ви хов ну
фун кцію че рез ал ко го лізм, нар ко ма нію од но го чи обох бать ків, на сильс тво в сім’ї 
то що. За да ни ми Дер жав но го ко мі те ту ста тис ти ки Ук ра ї ни, що ро ку в су дах прий ма -
єть ся від 6 до 7 тис. рі шень що до поз бав лен ня бать ків ських прав. Внас лі док цьо го
10–12 ти с. ді тей у та кий спо сіб ста ють си ро та ми при жи вих бать ках, за ли ша ю чись
без бать ків ської та ма те рин ської тур бо ти. Со ці аль но� де мог ра фіч на си ту а ція, що
скла ла ся в кра ї ні, пот ре бує втру чан ня дер жа ви у ви рі шен ня проб ле ми за хис ту 
ді тей� си ріт і ді тей, поз бав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, та під трим ки сі мей з діть -
ми [6, 11–12].

Пе ре лі че ні при чи ни тіс но пов’яза ні між со бою і по ру шу ють кон сти ту цій не пра -
во ди ти ни зрос та ти в нор маль но му сі мей но му ото чен ні. 

Ді ти� си ро ти – особ ли ва со ці аль но не за хи ще на ка те го рія на се лен ня. Згід но з
Кон вен ці єю ООН (ст. 20): “Ди ти на, яка тим ча со во або пос тій но поз бав ле на сі мей -
но го ото чен ня або яка в її влас них як най кра щих ін те ре сах не мо же за ли ша ти ся в
та ко му ото чен ні, має пра во на особ ли вий за хист і до по мо гу, що на да ють ся дер жа -
вою”.

У про це сі тран сфор ма ції дер жав ної сис те ми опі ки ді тей� си ріт в ук ра їн сько му
сус пільс тві пос ту по во роз ви ва ють ся, крім тра ди цій них (уси нов лен ня, удо че рін ня,
опі ка, пік лу ван ня), ін но ва цій ні (при йом на сім’я, ди тя чі бу дин ки сі мей но го ти пу, 
ди тя че се ло SOS) сі мей ні фор ми ут ри ман ня та ви хо ван ня ці єї ка те го рії ді тей. 

Прі о ри тет ність роз вит ку інс ти ту тів сі мей но го влаш ту ван ня ді тей� си ріт не 
пе ред ба чає пов ну від мо ву від фун кці о ну ван ня ін тер нат них зак ла дів. Про цес фор -
му ван ня в них осо бис тос ті ди ти ни� си ро ти уск лад ню єть ся умо ва ми про жи ван ня, 
а са ме: від сут ніс тю спіл ку ван ня з бі о ло гіч ною ма тір’ю, бать ком, як нас лі док – 
де фі цит лю бо ві, лас ки, ува ги, де фор ма ція ро дин них зв’яз ків; об ме жен ням ко му ні -
ка цій но го прос то ру; рег ла мен та ці єю про ве ден ня ча су; від сут ніс тю осо бис то го
прос то ру (влас ної кім на ти, міс ця, де мож на бу ло б уса міт ни ти ся); від сут ніс тю 
ди фе рен ці йо ва но го під хо ду до ді тей з бо ку ви хо ва те лів, впли вом різ них ви дів 
деп ри ва цій.

Кон цеп ція Дер жав ної прог ра ми ре фор му ван ня сис те ми зак ла дів для ді тей� си ріт
та ді тей, поз бав ле них бать ків сько го пік лу ван ня, схва ле на роз по ряд жен ням Ка бі не ту



Мі ніс трів Ук ра ї ни від 11 трав ня 2006 р. N 263�р, на го ло шує, що у ви пус кни ків ін тер -
нат них зак ла дів ви ни ка ють проб ле ми че рез від сут ність жит ла, пос тій но го міс ця 
ро бо ти, а та кож труд но щі із ство рен ням влас ної сім’ї. Ді ти мо ло дих оди но ких ма те -
рів – ко лиш ніх ви пус книць зак ла дів ви хо ву ють ся в тих са мих зак ла дах, в яких пе ре -
бу ва ли їх ні ма те рі. 

Про цес ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но го зак ла ду є
ак ту аль ною проб ле мою в ук ра їн сько му сус пільс тві. З од но го бо ку, сус пільс тво в 
осо бі ін тер нат но го зак ла ду, дер жав них ор га нів на ма га єть ся зро би ти все мож ли ве,
щоб ви хо ва ти у ді тей по ва гу до про ти леж ної ста ті, сфор му ва ти якос ті, не об хід ні в
май бут ньо му сі мей но му жит ті, да ти знан ня з особ ли вос тей вза є мо від но син між 
жі но чою та чо ло ві чою стат тю. З ін шо го, са ма сис те ма ут ри ман ня та спіль но го 
про жи ван ня ді тей спри чи няє ран ні ста те ві зв’яз ки та на бут тя ран ньо го сек су аль но -
го дос ві ду за відсутності знань про куль ту ру вза є мин ста тей. Все ви ще заз на че не під -
твер джує ак ту аль ність і зна чи мість дос лід жен ня особ ли вос тей ста те во ро льо вої со ці -
а лі за ції ді тей� си ріт.

То му ме тою на шої стат ті є роз гляд особ ли вос тей ста те во ро льо вої со ці а лі за ції 
ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но го зак ла ду на су час но му ета пі ре фор му ван ня дер -
жав них зак ла дів опі ки.

Важ ли во жуваній проб ле мі (вра хо ву ю чи об ме же ні рам ки стат ті) ви ді ли ти де -
кіль ка ас пек тів:

– cут ність ста те во ро льо вої со ці а лі за ції;
– особ ли вос ті ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в ін тер нат них зак ла дах.

Ана ліз дос лід жень та пуб лі ка цій з проб ле ми. Проб ле ми ста те во ро льо вої со ці а -
лі за ції дос лід жу ва ли ся та ки ми на у ков ця ми, як: Т.В. Го во рун, Д.Н. Іса єв, В.Е. Ка ган,
І.А. Ко валь чук, І.С. Кон, Т.П. Ма шихі на, Т.А. Ре пі на, В.Г. Ро ма но ва, Л.І. Сто ляр чук;
особ ли вос ті ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но го зак ла ду
вив ча ли ся та ки ми вче ни ми: О.М. Ба ла кі рє ва, Д.Т. Го шов ська, Я.О. Го шов ський, 
Л.І. Євг ра фо ва, О.Б. Кізь, В.С. Му хі на, Г.М. При хо жан,  В.А. Пуш кар, О.О. Смир но -
ва, Н.Н. Тол стих, Т.І. Юферева, О.О. Яре мен ко. 

Проб ле ма ста те во ро льо вої со ці а лі за ції має склад ний та су пе реч ли вий ха рак тер.
Склад ність ви яв ля єть ся в де лі кат нос ті та ін тим нос ті ста те во ро льо вих від но син 
лю дей та знач ним ін те ре сом у вре гу лю ван ні ці єї сфе ри люд сько го жит тя. Су пе-
реч ли вість – між ви мо га ми сус пільс тва до фор му ван ня осо бис тос ті, доб ре під го тов -
ле ної до сі мей но го жит тя (що ста но вить сут ність ста те во ро льо вої со ці а лі за ції), 
і мож ли вос тя ми сім’ї та шко ли го ту ва ти її до цьо го.

У на у ко вій лі те ра ту рі до кін ця 1990�х рр. зус трі ча єть ся по нят тя “ста те ва со ці а лі -
за ція” і ли ше ос тан нім ча сом – “ста те во ро льо ва со ці а лі за ція”. Вче ні роз гля да ють ці
тер мі ни як си но ні ми. 

Пси хо лог Т.В. Го во рун тлу ма чить ста те ву со ці а лі за цію “як фун кцію сус пільс тва,
яка по ля гає в спря му ван ні роз по ді лу ген дер них ро лей, роз ши рен ні їх ді а па зо ну, 
гар мо ні за ції між ста те вої вза є мо дії в різ них сфе рах люд сько го бут тя” [5, 8]. В.Г. Ро -
ма но ва роз гля дає ста те во ро льо ву со ці а лі за цію на со ці о куль тур но му рів ні як “про цес
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зас во єн ня ін ди ві да ми со ці о куль тур них цін нос тей, що зу мов лю ють біль шість на яв -
них особ ли вос тей ста те во ро льо вої по ве дін ки осо бис тос ті” [13, 7].

Ав тор од но го з най но ві ших дос лід жень з проб лем ста те во ро льо вої со ці а лі за ції
уч нів І.А. Ко валь чук (2007 р.) роз гля дає ста те во ро льо ву со ці а лі за цію “як про цес і
ре зуль тат за галь но го й пси хо сек су аль но го роз вит ку дів чин ки/хлоп чи ка від по від но
до ві ко вих особ ли вос тей до рос лі шан ня, зу мов ле ний кон крет ни ми со ці аль ни ми 
умо ва ми; а та кож про цес роз вит ку осо бис тос ті, ін ди ві ду аль нос ті дів чин ки/хлоп чи -
ка, дів чи ни/юна ка в ре аль ній жит тє ді яль нос ті, який здій сню єть ся за до по мо гою 
вза є мин з до рос ли ми, ро вес ни ка ми сво єї та про ти леж ної ста ті й са мим со бою, що
ста но вить її сут ніс тну ха рак те рис ти ку”. Ав тор вва жає, що ос нов ни ми особ ли вос тя -
ми про це су ста те во ро льо вої со ці а лі за ції є: по� пер ше, пря ма за леж ність цьо го про це -
су від бі о ло гіч ної ста ті лю ди ни; по� дру ге, зу мов ле ність про це су ста те во ро льо вої 
со ці а лі за ції пси хо сек су аль ною куль ту рою сус пільс тва; по� тре тє, спе ци фіч на нап рав -
ле ність про це су ста те во ро льо вої со ці а лі за ції, а са ме нап рав ле ність йо го на люд ські
сто сун ки [10, 67].

При цьо му ціл ком слуш но І.А. Ко валь чук за у ва жує, що “про цес ста те во ро льо вої
со ці а лі за ції здій сню єть ся під ді єю внут ріш ніх сил – бі о ло гіч них спад ко вих чин ни ків
– і впли вом со ці аль но го се ре до ви ща” [10, 67].

Для на шо го дос лід жен ня важ ли во роз гля ну ти про цес ста те во роль вої со ці а лі за -
ції в умо вах спе ци фіч но го со ці аль но го се ре до ви ща, а са ме в умо вах ін тер нат но го 
зак ла ду.

Вик лад ос нов но го ма те рі а лу. Ві до мий ук ра їн ський со ці о лог та еко но міст 
О.О. Яре мен ко, спи ра ю чись на ба га то літ ній дос від дос лід жен ня проб лем ді тей та
мо ло ді, заз на чив: “В умо вах еко но міч ної кри зи та різ ко го па дін ня рів ня жит тя особ -
ли вої гос тро ти на бу ває проб ле ма ви жи ван ня со ці аль но най більш враз ли вої час ти ни
на се лен ня – ді тей та під літ ків” [14, 285]. Се ред проб лем со ці аль ної під трим ки ді тей
та мо ло ді вче ний ви ді ляв і проб ле му ди тя чо го си рітс тва та іс ну ван ня спе ці аль них
зак ла дів (ін тер на тів). 

Спе ци фіч ні умо ви ут ри ман ня та ви хо ван ня ді тей� си ріт в ін тер нат но му зак ла ді
знач ною мі рою впли ва ють на про цес ста те во ро льо вої со ці а лі за ції.

Ці ка вим є дос лід жен ня, про ве де не про тя гом 1998–2000 рр. Ук ра їн ським інс ти -
ту том со ці аль них дос лід жень в рам ках про ек ту “Тран сфор ма ція дер жав ної сис те ми
інс ти ту тів пік лу ван ня про ди ти ну в Ук ра ї ні”, нап рав ле не на вив чен ня рів ня під го -
тов ки ви пус кни ків до са мос тій но го “до рос ло го” жит тя та ана ліз ос нов них проб лем
по чат ку са мос тій но го жит тя. Всьо го опи та но 293 уч ні стар ших кла сів шкіл� ін тер на -
тів. За да ни ми дос лід жен ня, біль ше по ло ви ни всіх ви хо ван ців ін тер на тів, як хлоп ців,
так і дів чат, праг нуть ство ри ти влас ну сім’ю. Од нак до сить ве ли кий від со ток тих рес -
пон ден тів, хто не вва жає це за пот ріб не, при чо му дів чат де що біль ше, ніж хлоп ців.
Ще біль ше тих, хто не ви рі шив для се бе цьо го склад но го пи тан ня – “ма ти влас ну
сім’ю чи ні” (це май же тре ти на всіх, хто від по ві дав на це за пи тан ня). Да не дос лід -
жен ня по ка за ло: пе ре важ на біль шість ви хо ван ців ін тер на тів хо чуть ма ти влас них 
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ді тей і при род но, що час тка дів чат при цьо му є біль шою (від по від но 78 і 67% – хлоп -
ці). Біль ше чвер ті хлоп ців ще не ви рі ши ли для се бе пи тан ня про про дов жен ня ро ду.
Се ред дів чат та кож є та кі, що теж не виз на чи ли ся з цим пи тан ням, але їх мен ше за
хлоп ців [3, 99–102].

Прак ти ка по ка зує, що не рід ко ви пус кни ки ди тя чих зак ла дів ін тер нат но го ти пу
заз на ють труд но щів що до ство рен ня влас ної сім’ї та її збе ре жен ня.

На ос но ві ана лі зу на у ко вої лі те ра ту ри, ми ви ді ля є мо та кі особ ли вос ті ста те во ро -
льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но го зак ла ду:

1) не роз ви не ність ро льо вої гри у ви хо ван ців дош кіль но го та мо лод шо го шкіль -
но го ві ку; 

2) від сут ність адек ват них зраз ків іден ти фі ка ції в ме жах сво єї ста ті;
3) на бут тя ран ньо го сек су аль но го дос ві ду;
4) на яв ність низ ко го рів ня сек су аль ної куль ту ри та куль ту ри вза є мин ста тей.
Роз гля не мо пер шу особ ли вість – не роз ви не ність ро льо вої гри у ви хо ван ців дош -

кіль но го та мо лод шо го шкіль но го ві ку.
Уче ні вва жа ють, що про цес ста те во ро льо вої со ці а лі за ції про хо дить пос ту по во і

від по від но до ві ко вих та ін ди ві ду аль них особ ли вос тей ди ти ни. Ди тинс тво є важ ли -
вим пе рі о дом у фор му ван ні уяв лень про се бе як хлоп чи ка/дів чин ку, ово ло дін ня 
ста те ви ми ро ля ми і від тво рен ня по ве дін ки від по від но до сво єї ста ті. Най кра ще зас -
во єн ня від по від них ро лей про хо дить у ро льо вій грі, де прог ра ють ся ро лі ма те -
рі/бать ка, чо ло ві ка/дру жи ни, чо ло ві ка/жін ки та ус ві дом лю ють ся їх ні пра ва та
обов’яз ки. Ре зуль та ти дос лід жен ня О.О. Смир но вої по ка зу ють, що у дош кіль ни ків
з ди тя чо го бу дин ку прак тич но від сут ня ро льо ва вза є мо дія в грі. Вклю ча ю чись у
будь� я кий сю жет (лі кар ня, сім’я), ді ти ді я ли від се бе, а не від ро льо во го пер со на жа.
Вче ний на во дить прик лад, який най біль ше ха рак те ри зує цю особ ли вість. “Так, гра -
ю чись у лі кар ню, ді ти роб лять один од но му укол, да ють таб лет ки то що. Про те всі
дії во ни ви ко ну ють ні би ав то ма тич но, без ро льо вих звер тань і від по від них емо ції,
“не при ки да ю чись” хво рим або лі ка рем. Са мі ді ти не ус ві дом лю ють свої дії як ро -
льо ві. Пи тан ня до рос ло го: “Ким ти був (бу ла) у грі?” – прос то нез ро зу мі ле ди ти ні,
ос кіль ки во на не ви хо ди ла за ме жі сво єї ре аль ної по зи ції. Во на ус ві дом лює, що 
гра ла ся в лі кар ню, ста ви ла Миш ко ві гра дус ник, ро би ла йо му укол, але те, що во на
при цьо му бу ла лі ка рем, а Миш ко – хво рим, за ли ша єть ся по за ме жа ми її ро зу-
мін ня” [12, 155].

Ві до мий пси хо лог В.С. Му хі на, вив ча ю чи пси хіч ний роз ви ток мо лод шо го шко -
ля ра в умо вах ін тер нат но го зак ла ду, теж вка зує на низ кий рі вень роз вит ку ро льо вої
гри у ви хо ван ців. “Спос те ре жен ня за по ве дін кою пер шок лас ни ків із шко ли� ін тер на -
ту у віль ний від за нять час, під час про гу ля нок, по ка зу ють, що гра за пра ви ла ми, 
ро льо ва гра у них роз ви не на ду же сла бо” [12, 184].

Во на заз на чає: “Згід но з от ри ма ни ми на ми екс пе ри мен таль ни ми да ни ми, мо лод -
ші шко ля рі з ди тя чо го бу дин ку прак тич но не вмі ють гра ти ся. Роз ви ток іг ро вої ді -
яль нос ті у них пе ре бу ває на рів ні прос тих ігр� ма ні пу ля цій, які в нор мі ха рак тер ні
для ді тей 2–3 ро ків … ро льо ва гра та гра за пра ви ла ми у ви хо ван ців ди тя чо го бу дин -
ку прак тич но не зут рі ча єть ся” [12, 202]. 
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Ро льо ва гра є фак то ром ста те во ро льо вої со ці а лі за ції, що вис ту пає од ні єю з умов
для фор му ван ня нор маль ної ген дер ної іден тич нос ті. В умо вах ін тер нат но го зак ла ду
її від сут ність або не дос тат ня роз ви не ність не га тив но впли ває на дан ний про цес.

Пе рей де мо до ана лі зу дру гої особ ли вос ті – від сут ність адек ват них зраз ків іден -
ти фі ка ції в ме жах сво єї ста ті.

У зви чай них умо вах (в сім’ї) ди ти на зас во ює свою ста те ву роль, уяв но ото тож -
ню ю чи (іден ти фі ку ю чи) се бе з бать ка ми ті єї ж ста ті. Для хлоп чи ка важ ли вим є 
дос від спіл ку ван ня з бать ком, а для дів чин ки – з ма тір’ю. Уче ні (Н.В. Ба рино ва, 
Н.І. Гу сак та ін.) вка зу ють на знач ну роль бать ка в цьо му про це сі для зас во єн ня від -
по від них ста те вих ро лей, роз вит ку жі ноч нос ті у сво їх до ньок і муж нос ті – у си нів.

Склад ні шою є си ту а ція в умо вах ін тер нат но го зак ла ду. По� пер ше, від сут ність чо -
ло ві чої мо де лі по ве дін ки. Ві до мі пси хо ло ги Г.М. При хо жан і Н.Н. Тол стих у пра ці
“Пси хо ло гія си рітс тва” заз на ча ють, що се ред ви хо ван ців ди тя чих бу дин ків і шкіл�
ін тер на тів є ді ти, які зов сім не зна йо мі з мо де ля ми чо ло ві чої по ве дін ки, то му що з
на род жен ня во ни зрос та ли в су то жі но чо му ото чен ні – ня ньок, жі нок� ви хо ва те лів і
т. д. Спос те ре жен ня дос лід ни ків за де я ки ми хлоп чи ка ми по чат ко вої шко ли за фік су -
ва ли: неп ра виль не вжи ван ня ни ми ді єс лів (“Я ска за ла”, “Я піш ла”); ви би ран ня та ких
за нять, як ви ши ван ня, по ли ван ня кві тів; опи сан ня май бут ньої про фе сії вчи те льки,
мед сес три [11, 203–204]. 

По� дру ге, від сут ність дос ві ду про жи ван ня в сім’ї і, як нас лі док, не мож ли вість
спос те ре жен ня спе ци фіч них ро лей дру жи ни/чо ло ві ка. При чо му як що мо де лі по ве -
дін ки чо ло ві ка/жін ки (у про фе сій ній сфе рі) ви хо ван ці мо жуть спос те рі га ти у 
най ближ чо му ото чен ні (ви хо ва те лі, вчи те лі), то об раз ре аль ної по ве дін ки бать -
ка/ма те рі, чо ло ві ка/дру жи ни їм прос то не ма звід ки взя ти. 

По� тре тє, на яв ність не га тив но го сі мей но го дос ві ду. Вче ні вва жа ють, що кра ще
ма ти на віть не га тив ний ран ній сі мей ний дос від, ніж не ма ти ні я ко го, як це бу ває в
зак ри то му ди тя чо му зак ла ді. Не га тив ний сі мей ний дос від доз во ляє ди ти ні в про це -
сі роз вит ку іден тич нос ті від штов хну ти ся від ньо го і по бу ду ва ти влас не уяв лен ня
про се бе як про чо ло ві ка та жін ку на ос но ві прин ци пу “від про ти леж но го”. Жит тя в
ін тер нат но му зак ла ді не дає та кої мож ли вос ті, внас лі док чо го ви ни кає не виз на че на
ген дер на іден тич ність, яка ви ра жа єть ся в то му, як зас во є ють ся від по від ні ген дер ні та
сі мей ні ро лі [11, 213].

Ці ка вим є дос лід жен ня пси хо ло га Т.І. Юфе ре вої, про ве де не в ін тер на ті у 80�і рр.
XX ст. і нап рав ле не на вив чен ня уяв лень під літ ків 13–15 ро ків про су час них чо ло ві -
ків та жі нок. В уяв ле нях про мас ку лін ність/фе мі нін ність у ви хо ван ців ін тер на ту
мож на прос те жи ти фор му ван ня ген дер ної іден тич нос ті, тоб то пе ре жи ван ня се бе як
лю ди ни пев ної ста ті. 

Для цьо го вче ною про а на лі зо ва но тво ри під літ ків зі зви чай ної шко ли та шко ли -
ін тер на ту на те му “Яким я уяв ляю со бі су час них чо ло ві ка та жін ку”. Ана ліз от ри ма -
но го ма те рі а лу доз во лив ви я ви ти ві сім ка те го рій, в яких про яв ля лось ро зу мін ня 
під літ ка ми мас ку лін нос ті/фе мі нін нос ті:

1) зов ніш ність;
2) став лен ня до лю дей (не за леж но від їх ста ті);
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3) став лен ня до жін ки (чо ло ві ка);
4) тру до ва ді яль ність, ді ло ві, про фе сій ні якос ті;
5) ін те лект, здіб нос ті, ін те ре си;
6) тра ди цій не ро зу мін ня мас ку лін нос ті (си ла, від ва га, во ля) і фе мі нін нос ті 

(ніж ність, м’якість, пос туп ли вість);
7) роль жін ки/чо ло ві ка в сім’ї (дру жи на, ма ти, чо ло вік, бать ко);
8) лю бов но� сек су аль ні від но си ни.
Ре зуль та ти дос лід жен ня по ка за ли знач ні роз біж нос ті між під літ ка ми з ма со вої

шко ли та з ін тер на ту. Во ни ви я ви ли ся в ос нов но му в зміс ті по зи тив них та не га тив -
них ета ло нів мас ку лін нос ті� фе мі нін нос ті. Під ви ще на цін ність сім’ї і не дос тат ній
дос від жит тя в ній спри я ють іде а лі за ції ви хо ван ця ми ін тер на ту вза є мо від но син в
сім’ї, об ра зу сім’яни на. Їх по зи тив на мо дель в знач ній мі рі роз ми та, не на пов не на
кон крет ни ми по бу то ви ми де та ля ми, хо ча емо цій но й на си че на. Од но час но не га тив -
ний ета лон у ви хо ван ців – більш кон крет ний, чіт кий об раз то го, яки ми ці вза є мо від -
но си ни не по вин ні бу ти, яки ми якос тя ми не по вин ні во ло ді ти чо ло вік, бать ко, ма ти,
дру жи на. 

Уч ні зі зви чай ної шко ли оці ню ва ли чо ло ві ків та жі нок більш різ но біч но, їх ні
уяв лен ня про сім’ю, вза є мо від но си ни в ній на пов не ні кон крет ним зміс том. По зи тив -
ний ета лон чо ло ві ка пред став ле ний різ но ма ніт ни ми ха рак те рис ти ка ми со ці аль них
та сі мей них ро лей, але ніх то із обс те жу ва но го кон тин ген ту шко ля рів не ви ді лив від -
по ві даль ність за сім’ю, по чут тя обов’яз ку пе ред дру жи ною та діть ми (на від мі ну від
ви хо ван ців ін тер на ту). Не га тив ний ета лон мас ку лін нос ті� фе мі нін нос ті у них пред -
став лений сла бо [12, 231–242]. 

Т.І. Юфе ре ва під крес лю ва ла, що на яв ність сім’ї не мо же вис ту па ти га ран ті єю
фор му ван ня в ді тей адек ват них і пов них ув лень про най більш зна чи мі якос ті 
осо бис тос ті чо ло ві ків та жі нок. Знач ну роль у фор му ван ні цих уяв лень у під літ ків із
сім’ї та ін тер на тів від во дить ся спе ці аль ній ви хов ній ро бо ті.

Не дав нє ди сер та цій не дос лід жен ня [8] О.Б. Кізь (2003 р.) під твер джує да ні 
Т.І. Юфе ре вої. Вче ний кон ста тує: близь ко 30% деп ри во ва них дів чат змог ли іден ти -
фі ку ва ти у со бі ста те во  ти пі зо ва ні жі но чі і 28% юна ків – чо ло ві чі якос ті. Тіль ки 2%
дів чат і 3% юна ків іден ти фі ку ва ли анд ро гін ні якос ті. При цьо му 3% дів чат іден ти фі -
ку ва ли мас ку лін ні і 4% хлоп ців – фе мін ні якос ті. Для реш ти ви хо ван ців ха рак тер -
ний не ди фе рен ці йо ва ний тип ста те во ро льо вої по ве дін ки. 

Ав тор за у ва жує: “Жит тя в ін тер нат но му зак ла ді знач но зву жує ді а па зон ста те -
вих ро лей, не ство рює за сад для пер вин но го са мо о то тож нен ня з осо бою то тож ної
ста ті, внас лі док чо го ви ни ка ють труд но щі на шля ху на бут тя ген дер ної іден тич нос ті,
які про яв ля ють ся у сплу ту ван ні ро лей, особ ли во сі мей них” [8, 39].

Сто сов но тре тьої особ ли вос ті – на бут тя ран ньо го сек су аль но го дос ві ду.
Ві до мо, що сек су аль на сфе ра вхо дить в “об раз Я” під літ ка. Як від зна чає Т.В. Го во-

рун, особ ли вос ті сек су аль ної по ве дін ки ди ти ни знач ною мі рою обу мов ле ні 
ха рак те ром її ген дер них нас та нов лень, на бу тих знань про своє ті ло, сек су аль но� реп -
ро дук тив ну фун кцію та вза є ми ни ста тей. Чим біль шою мі рою піз нан ня сек су аль ної
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фун кції, від крит тя чут тє вос ті ін тег ро ва не в со ці аль ну по ве дін ку ди ти ни, тим ви щою
є їх цін ність у струк ту рі “об ра зу Я”. Чим анд ро гін ні шим ви яв ля єть ся спектр зас во є -
них нор ма ти вів ген дер ної по ве дін ки, тим шир шим є прос тір для ін тег ра ції сек су аль -
ної фун кції в кон цеп цію “Я-х лоп чик” або “Я- дів чин ка” [5, 15].

Г.М. При хо жан і Н.Н. Тол стих заз на ча ють, що на йяс кра ві ше проб ле ми ста нов -
лен ня ген дер ної іден тич нос ті про яв ля ють ся в пе рі од ста те во го доз рі ван ня. Пе да го -
ги� прак ти ки від мі ча ють, що ос нов ні проб ле ми в під літ ко во му ві ці пов’яза ні з сек су -
аль ною по ве дін кою ви хо ван ців. За їх сло ва ми, ви хо ван ці ра но по чи на ють ста те ве
жит тя, час то ви яв ля ють ся втяг не ни ми в сек су аль ні зло чи ни, тур бо та про свій 
зов ніш ній виг ляд у ба га тьох, особ ли во в дів чат, про яв ля єть ся у під крес ле ні сво єї
сек су аль нос ті [11, 204].

На у ков ці, вка зу ю чи на “гі пер сек су аль ність” ви хо ван ців ін тер нат них зак ла дів,
що ви яв ля єть ся в ран ньо му праг нен ні до ста те вих кон так тів, змін ніс тю сек су аль них
пар тне рів, по яс ню ють її не тим, що в них ста те вий по тяг бі о ло гіч но є більш силь ним,
чи що в ді тей не сфор мо ва ні не об хід ні внут ріш ні за бо ро ни, та бу. Во ни вва жа ють: 
“У під літ ків з ін тер на ту до мо мен ту ста те во го доз рі ван ня час то не спос те рі га єть ся
пси хо ло гіч них но во ут во рень – ін те ре сів, цін нос тей, мо раль но� е тич них по чу тів, –
кот рі мог ли б по си лі і зна чи мос ті кон ку ру ва ти з про буд же ним ста те вим по тя гом. Не
опо се ред ко ва ний куль тур ни ми, пси хо ло гіч ни ми струк ту ра ми ста те вий по тяг стає
“не куль тур ною” пот ре бою, аб со лют но до мі ну ю чою че рез від сут ність кон ку рен ції
[11, 207].

Уче ні від зна ча ють, що ви ник нен ня ви ра же но го ста те во го по тя гу в під літ ко во му
ві ці є при род ним яви щем. За спри ят ли вих умов роз вит ку це вхо дить до струк ту ри
вже іс ну ю чих у під літ ка пот реб та мо ти вів. Са ме по ру шен ня сис те ми пот реб у ви хо -
ван ців ін тер нат них зак ла дів, не до роз ви нен ня іде аль но го пла ну, ме ха ніз мів опо се -
ред ку ван ня приз во дить до ого ле нос ті ста те во го по тя гу і не за хи ще нос ті са мої ди ти -
ни від цих пе ре жи вань [12, 245].

Особ ли вос ті про я ву ста те вої фун кції як фі зі о ло гіч но го яви ща в по ве дін ці ви хо -
ван ців ін тер на тів (ха рак тер ін тим них пе ре жи вань і сек су аль них від чут тів, еро тич ні
мрії та фан та зії, ус ві дом лен ня се бе пред став ни ком пев ної ста ті), на пе ре ко нан ня
О.Б. Кізь, го ту ють ся всім пе рі о дом їх ньо го по пе ред ньо го пси хо сек су аль но го роз вит -
ку, на си че нос тю об ра зу “Я– сек су аль на іс то та” пев ним спек тром осо бис тіс них 
смис лів, і проб ле ми по ве дін ки, зу мов ле ні під ви ще ною сек су аль ною ак тив ніс тю деп -
ри во ва них ді тей, ма ють ви рі шу ва тись не ізо льо ва но, а в кон тек сті ці ліс но го про це су
фор му ван ня осо бис тос ті [8, 44].

Се ред при чин, кот рі приз во дять до нев по ряд ко ва них сек су аль них кон так тів 
ви хо ван ців, є де фор мо ва на ком пен са ція не дос тат ньої мі ри лю бо ві й теп ла, брак 
по зи тив них емо цій, нор маль но го спіл ку ван ня.

Уче ні впев не ні: ран ній по ча ток ста те во го жит тя по ру шує осо бис тіс ний роз ви ток,
впли ва ю чи на фі зич ний, пси хіч ний, ін те лек ту аль ний, ду хов ний рі вень.

При роз крит ті чет вер тої особ ли вос ті – на яв ність низь ко го рів ня сек су аль ної куль -
ту ри та куль ту ри вза є мин ста тей, ви ни кає не об хід ність зно ву звер ну ти ся до дос -
лід жен ня О.Б. Кізь.
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Ав тор го во рить, що ви хо ван ці ін тер нат них зак ла дів не от ри му ють пот ріб но го 
об ся гу знань що до реп ро дук тив ної фун кції лю ди ни, куль ту ри ін тим них сто сун -
ків, збе ре жен ня сек су аль но го здо ров’я з мо ло дих ро ків [8, 43]. Дос лід жен ня зас -
від чи ло: у 98% деп ри во ва но го юнац тва низь кий рі вень по ін фор мо ва нос ті з пи тань
куль ту ри сек су аль но го та реп ро дук тив но го здо ров’я. Зок ре ма, у 83% опи та них
ви яв ле но об ме же ні знан ня що до фі зі о ло гіч них змін роз вит ку ор га ніз му, у 78% –
що до про фі лак ти ки мож ли вих уск лад нень та фак то рів ри зи ку в йо го фун кці о ну -
ван ні, у 82% – що до пла ну ван ня сім’ї, що в су куп нос ті зу мов лює ви со ку три вож -
ність в опе ру ван ні сек со ло гіч ни ми знан ня ми та дис гар мо ні зує по бу до ву кон-
цеп ції “Я –  сім’янин”. Ні гі ліс тич не став лен ня юна ків та дів чат до під трим ки 
влас но го сек су аль но го та реп ро дук тив но го здо ров’я обу мов ле не не ша ноб ли вим
став лен ням до влас но го ті ла, при ни жен ням йо го фун кцій в ці ло му, а особ ли во
сек су аль ної. У цьо му ав тор вба чає су час ні проб ле ми ста те вої со ці лі за ції в умо вах
шко ли� ін тер на ту: де валь ва цію цін нос тей сім’ї, про дов жен ня ро ду, бать ківс тва і
ма те ринс тва [9, 11].

Вче ний під крес лює: че рез про ра хун ки у фор му ван ні сек су аль ної куль ту ри деп -
ри во ва ні юна ки і дів ча та по пов ню ють “гру пи ри зи ку”, се ред яких знач ною мі рою 
по ши ре ні ве не рич ні зах во рю ван ня, не зап ла но ва ні ва гіт нос ті та абор ти, що час то
руй нує до лю, жит тє ві пла ни. При чи ною не га раз дів в осо бис то му жит ті стає влас на
не о біз на ність що до еле мен тар них пра вил пла ну ван ня сім’ї,  нев мін ня бу ду ва ти пар -
тнер ські сто сун ки із про ти леж ною стат тю.

Т.В. Го во рун до во дить, що, хо ча за до по мо гою на леж ної сек су аль ної прос ві ти і
вда єть ся опе ра тив но ско ри гу ва ти рі вень по ін фор мо ва нос ті та знань, не об хід них для
ро зу мін ня ди ти ною влас но го пси хо сек су аль но го роз вит ку, все ж від сут ність чіт кої
сис те ми ста те во го ви хо ван ня по род жує ам бі ва лен тне став лен ня до сек су аль нос ті,
яке в біль шос ті ді тей збе рі га єть ся впро довж шкіль них ро ків. Дис тан ці йо ва ність між
низь ким рів нем сек со ло гіч них знань, ген дер них до ма гань і зрос та ю чою з ві ком ди ти -
ни сек су аль ною ак тив ніс тю приз во дить до ні ве лю ван ня цін нос ті реп ро дук тив но го
здо ров’я, ут вер джен ня пог ля дів на сек су аль ну фун кцію як на вид доз віл ля, 
не пов’яза но го з гли бин ною сут ніс тю лю ди ни – ви я вом її при хиль нос ті, ви щих 
по чут тів, пла нів на май бут нє [5, 15–16].

На у ко вець вва жає, що вис віт лен ня сек су аль ної фун кції в єд нос ті бі о ло гіч но го і
со ці аль но го, у кон тек сті мис тец тва лю би ти лю ди ну, ство рю ва ти гар мо нію Я і не -Я,
осо бис тіс но  о рі єн то ва ний під хід у до бо рі ди дак тич них ма те рі а лів сти му лює роз ши -
рен ня со ці аль но го кон тек сту піз нан ня ди ти ною се бе й ін ших, ак ти ві зує ви роб лен ня
влас ної по зи ції що до сек су аль ної по ве дін ки, пе ре во дить сек су аль ну сфе ру в сис те му
цін нос тей май бут ньо го до рос ло го жит тя [5, 16].

Низь кий рі вень куль ту ри ста тей та сек су аль ної по ве дін ки не га тив но впли ває на
про цес ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ви хо ван ців ін тер нат но го зак ла ду. Ви ни кає 
на галь на пот ре ба в на у ко вій роз роб ці со ці аль но� пе да го гіч них умов під го тов ки 
ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но го зак ла ду до сі мей но го жит тя.



Вис нов ки:
1. Со ці аль но� е ко но міч ні не га раз ди, змі на цін ніс них орі єн ти рів, кри за інс ти ту ту

сім’ї зу мов лю ють пог либ лен ня яви ща со ці аль но го си рітс тва в ук ра їн сько му 
сус пільс тві.

2. Прі о ри тет ність роз вит ку сі мей них форм опі ки ді тей� си ріт не пе ред ба чає пов -
ну від мо ву від фун кці о ну ван ня ін тер нат них зак ла дів.

3. Про цес ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в сис те мі дер жав ної опі ки 
обу мов лю єть ся спе ци фіч ни ми умо ва ми їх ут ри ман ня та ви хо ван ня.

4. Особ ли вос тя ми ста те во ро льо вої со ці а лі за ції ді тей� си ріт в умо вах ін тер нат но -
го зак ла ду є не роз ви не ність ро льо вої гри у ви хо ван ців дош кіль но го та мо лод шо го
шкіль но го ві ку; від сут ність адек ват них зраз ків іден ти фі ка ції в ме жах сво єї ста ті; 
на бут тя ран ньо го сек су аль но го дос ві ду; на яв ність низь ко го рів ня сек су аль ної куль -
ту ри та куль ту ри вза є мин ста тей.

5. Вра хо ву ю чи ці особ ли вос ті, не об хід но, по� пер ше, ство ри ти в ін тер нат но му
зак ла ді ос віт ньо� ви хов не се ре до ви ще, наб ли же не до сі мей них умов ви хо ван ня; 
по- дру ге, зас то со ву ва ти осо бис тіс тно о рі єн то ва ний під хід до ви хов ної ро бо ти з діть -
ми у по зак лас ній ді яль нос ті; по� тре тє, ро би ти ак цент на фор му ван ні уяв лень про
ста те ві ро лі чо ло ві ка/дру жи ни, бать ка/ма те рі як у про це сі нав чан ня, так і пов сяк -
ден но му бут ті.
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