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ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ  

ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 
 
Аналіз наукової літератури дозволив виѐвити, що питаннѐ статево-рольової 

соціалізації вихованців закладів інтернатного типу актуальне та значуще длѐ 
сьогоденнѐ. Метоя написаннѐ статті ю теоретичний аналіз наукових досліджень, 
присвѐчених проблемі статево-рольової соціалізації особистості; уточненнѐ сутності 
понѐттѐ «статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів інтернатного типу». 

Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань і досѐгненнѐ мети було використано 
комплекс теоретичних методів. У результаті проведеного дослідженнѐ визначено, 
що статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів інтернатного типу 
визначаютьсѐ науковцѐми ѐк процес активного засвоюннѐ ними статевих 
стереотипів і цінностей. Це ю підґрунтѐм длѐ формуваннѐ статевої самосвідомості, 
статево-рольової поведінки та усвідомленнѐ належності до певної статі. 

У подальших наукових розвідках досліджуватимемо особливості статево-
рольової соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, зокрема визначимо 
функції, принципи та компоненти цього процесу. 

Ключові слова: вихованці, заклад інтернатного типу, діти, соціалізаціѐ, 
статево-рольова соціалізаціѐ, статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів 
інтернатного типу. 

 
Постановка проблеми. Утвердженнѐ в Україні цивілізаційних норм 

життѐ, інтеграціѐ в ювропейське співтовариство неможливі без гармонізації 
суспільних відносин на засадах гендерної соціалізації. Значне місце у 
трансформації системи гендерних відносин належить освіті ѐк одному з 
найважливіших соціальних інститутів, здатних інтегрувати гендерний підхід у 
навчально-виховний процес закладів освіти, у тому числі й установ інтернат-
ного типу, та закласти основи длѐ становленнѐ суспільної гендерної культури. 

Теоретичний аналіз методів вихованнѐ, навчаннѐ вихованців 
закладів інтернатного типу констатував актуальність та важливість питаннѐ 
статево-рольової соціалізації ѐк невід’юмної частини загального процесу 
соціалізації. Доцільність його подальшого вивченнѐ також підсиляютьсѐ 
об’юктивноя потребоя суспільства в інтеграції зусиль та активізаціюя ролі 
соціальних інституцій у формуванні гендерної культури особистості; 
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необхідністя запровадженнѐ соціально-педагогічного супроводу статево-
рольової соціалізації вихованців інтернатних закладів, відсутністя його 
теоретичного обґрунтуваннѐ й методичного забезпеченнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ статево-рольової 
соціалізації досліджувалосѐ істориками, філософами, етнографами, 
фізіологами, проте в руслі психолого-педагогічної проблематики вона 
почала вивчатисѐ лише в другій половині ХІХ століттѐ. 

Головним предметом дослідженнѐ психологів і педагогів з проблеми 
статево-рольової соціалізації стали психологічні та соціальні функції статево-
рольових стереотипів (Дж. Мід, Е. Фромм, Д. Ісаюв, В. Каган); статеві 
диференціації при формуванні психологічної статі, статевої ідентичності та 
механізми її розвитку (Г. Авер’ѐнова, К. Веселовська, Т. Говорун, Д. Колесов, 
О. Кононко, А. Личко, В. Москаленко, А. Палій, Ю. Приходько). 

У сучасних наукових дослідженнѐх, ѐкі стосуятьсѐ соціалізації 
молодого поколіннѐ, процес статево-рольової соціалізації розглѐдаютьсѐ за 
такими напрѐмами: процес засвоюннѐ особистістя статевих стереотипів, 
цінностей, стандартних мовленнювих конструктів, жестів, символів, 
характерних длѐ представників певної статі, формуваннѐ статевого типу 
особистості (В. Авраменко, В. Васятинський, К. Веселовська, Т. Говорун, 
О. Кікінеджі, Д. Колесов); здатність зростаячої особистості оріюнтуватисѐ в 
особливостѐх поведінки та ролей хлопчиків і дівчаток, керуватисѐ у своїх діѐх 
моральними нормами, цінувати своя статеву належність, налагоджувати 
гармонійні взаюмини з оточеннѐм (Я. Коломинський, І. Кон, В. Каган, Д. Ісаюв). 

Метоя статті ю теоретичний аналіз наукових досліджень, 
присвѐчених проблемі статево-рольової соціалізації особистості; уточненнѐ 
сутності понѐттѐ «статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів 
інтернатного типу». 

Методи дослідженнѐ. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань і 
досѐгненнѐ мети використано комплекс теоретичних методів, зокрема 
аналіз, порівнѐннѐ й узагальненнѐ психолого-педагогічної літератури з 
проблеми статево-рольової соціалізації особистості та статево-рольової 
соціалізації дітей закладів інтернатного типу. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні культурні реалії сучасного 
суспільства руйнуять традиційні уѐвленнѐ про життюві цінності, стереотипи 
чоловічої й жіночої поведінки, ѐкі впливаять на формуваннѐ дитиноя 
образу «Я» та актуалізуять питаннѐ пошуку нових підходів до вихованнѐ 
дітей ѐк представників певної статі. 

Проблема статево-рольової соціалізації ю науково-педагогічноя, у 
центрі дослідженнѐ ѐкої – освіта, спрѐмована на розвиток особистості в ціло-
му. У сучасних психолого-педагогічних наукових працѐх проблема статево-
рольової соціалізації набуваю особливої актуальності, оскільки статева 
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свідомість особистості не лише даю змогу сформувати гендерну поведінку та 
характер, а й виробити концепція чоловічої та жіночої психології. 

Визначаячи сутність феномену «статево-рольова соціалізаціѐ 
вихованців закладів інтернатного типу», вважаюмо за необхідне, 
насамперед, проаналізувати сутнісний зміст таких взаюмопов’ѐзаних 
понѐть, ѐк «соціалізаціѐ» та «статево-рольова соціалізаціѐ». 

Сьогодні проблему соціалізації або її окремі аспекти вивчаять не 
лише філософи, етнографи, соціологи, психологи, кримінологи, але й 
представники інших наук. Також хотілосѐ б підкреслити, що, практично до 
60-х років ХХ ст., говорѐчи про соціалізація, майже всі вчені мали на увазі 
розвиток лядини в дитѐчому, підлітковому та янацькому віці. Лише в 
останню десѐтиріччѐ дитинство перестало бути юдиним фокусом їхніх 
досліджень, а вивченнѐ соціалізації поширилосѐ на дорослість та 
старість (Рогальська, 2008, с. 5). 

Психологи сьогодні цікавлѐтьсѐ передусім впливом культури на 
особистість, тоді ѐк культурологи, навпаки, намагаятьсѐ зрозуміти, ѐк 
особистість впливаю на різні аспекти культури (мистецтво, релігія тощо), 
скажімо, відповідно до умов її вихованнѐ (Беличева, 1994, с. 24–25). 

Педагогічні концепції здебільшого трактуять соціалізація в тісній 
взаюмодії із процесом вихованнѐ та визначаять соціально-педагогічні 
механізми соціалізації, що вказуять на зміст і методи вихованнѐ. 
«Соціалізаціѐ забезпечую входженнѐ лядини в соціальні спільноти і 
колективи, комфортне співіснуваннѐ в них, усуспільненнѐ її діѐльності, 
способу життѐ й думок, що забезпечую формуваннѐ особистості ѐк 
представника певних соціальних спільнот і груп, соціальних прошарків», –  
наголошую О. Авраменко (Авраменко, 2014, с. 17). 

У соціально-педагогічному сенсі соціалізаціѐ розглѐдаютьсѐ ѐк: 
багатофакторний процес набуттѐ індивідом ѐкостей, спрѐмованість ѐких 
визначаютьсѐ конкретноя соціальноя ситуаціюя; ѐвище, сутнісні 
характеристики ѐкого забезпечуять суб’юктну юдність особистості, що 
виражаютьсѐ в одночасному засвоюнні та відтворенні соціальних цінностей і 
норм; соціокультурний феномен, ѐкий маю незмінність психологічних 
механізмів і їх неповторність у контексті становленнѐ конкретної особистості; 
рушійна сила, що активізую процеси самоперетвореннѐ, ѐкі відбуваятьсѐ на 
тлі змін соціокультурного середовища; соціально-педагогічне понѐттѐ, ѐке 
відображаю хід соціального формуваннѐ особистості в конкретному 
соціокультурному середовищі (Кузь та Печенко, 2004, с. 835). 

За трактуваннѐм виданнѐ «Соціальна педагогіка: мала 
енциклопедіѐ», «соціалізаціѐ – це процес входженнѐ лядини в суспільство 
разом із його соціальними зв’ѐзками та інтеграціюя в різні типи соціальних 
спільнот, унаслідок чого відбуваютьсѐ становленнѐ соціального індивіда. У 
процесі соціалізації формуятьсѐ соціальні ѐкості, цінності, знаннѐ, навички 
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лядини. Крім того, відбуваютьсѐ перетвореннѐ природжених, природних 
рис, а також засвоюннѐ лядиноя елементів культури, соціальних норм та 
цінностей, ѐкі існуять у суспільстві». За своїм змістом соціалізаціѐ – це 
процес двобічний, ѐкий містить, з одного боку, засвоюннѐ індивідом 
соціального досвіду шлѐхом входженнѐ в соціальне середовище, систему 
соціальних зв’ѐзків, з іншого – активне відтвореннѐ індивідом системи 
соціальних зв’ѐзків за рахунок його діѐльності, входженнѐ в соціальне 
середовище (Енциклопедіѐ освіти, 2008, с. 237). 

Резямуячи викладене, зазначимо, що відмінність педагогічного 
аспекту дослідженнѐ процесу соціалізації полѐгаю в тому, що він вивчаю 
закономірності, методику педагогічного впливу на особистість. Поглѐд на 
соціалізація ѐк педагогічну проблему передбачаю розуміннѐ того, що 
педагогіка ѐк наука про педагогічні процеси покликана з’ѐсувати структуру 
соціалізації, її взаюмозв’ѐзок із вихованнѐм та розвитком особистості, шлѐхи, 
засоби, організаційні форми залученнѐ вихованців до соціальних стосунків, 
педагогічні умови, ѐкі б допомагали дитині пізнавати соціальну дійсність та 
досѐгати рівнѐ соціальної компетентності (Кузь та Печенко, 2004, с. 41).  

Ураховуячи складність та актуальність процесу статево-рольової 
соціалізації дітей закладів інтернатного типу, особливої значущості набуваю 
розкриттѐ змісту процесу статево-рольової соціалізації. 

Статево-рольова соціалізаціѐ – це процес, упродовж ѐкого 
здійсняютьсѐ адаптаціѐ й інтеграціѐ особистості дитини в суспільстві, відбу-
ваютьсѐ засвоюннѐ статево-рольового репертуару, проте до сьогодні остаточ-
ного визначеннѐ цього процесу у психолого-педагогічній літературі немаю. 

Перше трактуваннѐ статево-рольової соціалізації було 
запропоноване З. Фрейдом, теоріѐ ѐкого ґрунтуваласѐ на визнанні 
несвідомих, інстинктуальних, пов’ѐзаних із дозріваннѐм процесів, 
обумовлених різноя анатомічноя будовоя чоловічого і жіночого 
організмів (Аблітарова, 2010, с. 22). 

Розвиваячись у ХХ столітті, питаннѐ статево-рольової соціалізації 
теоретично обґрунтовувалосѐ низкоя вчених, серед ѐких: Т. Говорун, 
М. Дворѐнчиков, С. Єнікополов, Д. Ісаюв, В. Каган, І. Кон, В. Кравець, 
Т. Репіна, В. Романова, Л. Столѐрчук, М. Юркевич. 

Так, Т. Говорун у своюму психологічному дослідженні статеву 
соціалізація розглѐдаю ѐк одну з функцій суспільства. Як зазначаю 
дослідницѐ, саме така функціѐ сприѐю розподілу гендерних ролей, 
розширення їхнього діапазону, гармонізації міжстатевих взаюмодій у 
різних сферах лядського буттѐ. Значна увага науковцѐ спрѐмована на 
питаннѐ розкриттѐ статево-рольової соціалізації ѐк процесу виѐвленнѐ 
рольової структури особистості, відповідності чи невідповідності її 
властивостей характеристиці особливостей розвитку статевої свідомості та 
самосвідомості. На її думку, «статево-рольова соціалізаціѐ – це засвоюннѐ 
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особистістя соціокультурних цінностей, що зумовляять більшість наѐвних 
особливостей статевої поведінки особистості. Це одна із сторін процесу 
соціалізації індивіда, ѐкий означаю розвиток лядини ѐк соціальної істоти, 
становленнѐ її ѐк особистості (Аблітарова, 2010, с. 6]. 

В. Каган відводить статевій соціалізації провідне місце серед 
процесів, ѐкі розвиваять, виховуять, формуять статеву свідомість 
особистості. Він висловляю думку, що завдѐки цьому процесу особистість, 
під час входженнѐ в соціальні відносини, активно засвояю стандарти 
психосексуальної культури. Також учений підкресляю різнобічність цього 
процесу, розглѐдаячи особистість ѐк об’юкт, на ѐкий впливаю 
психосексуальна культура, і пропоную стереотипи й еталони длѐ 
порівнѐннѐ, схваляю чи не схваляю певний стиль поведінки і відносин. 
Особистість ю суб’юктом, ѐкий через інтеріоризація власних особливостей 
та установок сприймаю одне й відкидаю інше, експериментую та вибірково 
перетворяю в ціннісні оріюнтації, установки й мотиви те, що пропоную йому 
соціальне середовище та його культура (Шклѐрова, 2011, с. 84). 

В. Романова пропоную розглѐдати статево-рольову соціалізація ѐк 
процес засвоюннѐ індивідами соціокультурних цінностей, ѐкий впливаю на 
формуваннѐ статево-рольової поведінки особистості. Особлива увага 
звертаютьсѐ автором на фактори статево-рольової соціалізації, зокрема 
гендерні настанови; культурні стереотипи чоловічності й жіночності; відмінні 
засоби вихованнѐ хлопчиків і дівчаток; специфічні види праці кожної статі; 
диференційовані чоловічі й жіночі ролі (Романова, 2002, с. 10). 

Досліджуячи понѐттѐ статево-рольової соціалізації на основі 
узагальненнѐ теоретичних засад, розуміюмо, що це досить широке та складне 
питаннѐ, ѐке розкриваю багатогранний соціально-культурний аспект 
становленнѐ осіб чоловічої та жіночої статей у процесі їхньої соціалізації. 

Статево-рольова соціалізаціѐ базуютьсѐ на основі двох 
взаюмопов’ѐзаних сторін: а) освоюннѐ прийнѐтих моделей чоловічої й 
жіночої поведінки, відносин, норм, цінностей і гендерних стереотипів; 
б) вплив суспільства, соціального середовища на особистість із метоя 
прищепленнѐ їй певних правил і стандартів поведінки, соціально 
прийнѐтних длѐ чоловіків і жінок (Аблітарова, 2010, с. 15). 

Таким чином, процес статево-рольової соціалізації здійсняютьсѐ на 
рівні суспільства, ѐк його свідомо організована, запрограмована і 
спеціалізована діѐльність, з метоя формуваннѐ в індивідів певних 
гендерних властивостей через такі інституції, ѐк сімейна інституціѐ, система 
навчаннѐ/вихованнѐ й система ідеологічного впливу. Успішність організації 
процесу статево-рольової соціалізації цими інституціѐми пов’ѐзана з 
наѐвністя в них системи цілеспрѐмовано оріюнтованих нормативів і 
стандартів гендерної поведінки в типових ситуаціѐх. Засвоюннѐ індивідами 
ціннісно-нормативної системи суспільства відбуваютьсѐ завдѐки її 
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трансформації в усі інші системи соціального оточеннѐ індивіда, аж до груп 
безпосереднього міжособистісного спілкуваннѐ, завдѐки ѐкому тільки-но і 
здійсняютьсѐ процес інтеріоризації соціальних норм та 
цінностей (Москаленко, 2008, с. 325). 

Оскільки процес соціалізації особистості починаютьсѐ з раннього 
дитинства, продовжуютьсѐ довгі роки й на кожному віковому етапі маю 
своя специфіку, вважаюмо за необхідне коротко окреслити особливості 
соціалізації на етапі дитинства та визначити специфіку її статево-рольового 
аспекту. При цьому зауважимо, що така специфіка тісно пов’ѐзана з 
особливостѐми психічного та соціально-емоційного розвитку дітей. 

Процес соціалізації започатковуютьсѐ з перших років життѐ лядини. У 
його основі лежать зв’ѐзки між індивідами й набуттѐ дитиноя на цій основі 
соціальних звичок. Частково цей процес залежить від вроджених 
механізмів і дозріваннѐ нервової системи, але, насамперед, він 
визначаютьсѐ тим соціальним досвідом, ѐкий лядина засвояю впродовж 
життѐ. При цьому дитина, вклячаячись у різноманітні суспільні відносини, 
переводить їх у внутрішній план, інтеріоризую загальнолядські цінності, ѐкі 
в подальшому відтворяю у своїй діѐльності, разом із тим збагачуячи її 
своїм розуміннѐм відображеної дійсності (Кузь та Печенко, 2004, с. 43–44). 

Процес соціалізації особистості в дитинстві визначаютьсѐ ѐк 
інтеріоризаціѐ індивідом соціальних норм, моральних правил, ціннісних 
оріюнтацій, знань, настанов, що забезпечую його активне залученнѐ до 
життюдіѐльності конкретного суспільства і творчу взаюмодія з ним. 
Ураховуячи важливість соціалізації особистості в дошкільному дитинстві, слід 
наголосити, що цей процес багатогранний, багаторівневий, динамічний у 
становленні дитѐчої самосвідомості, ѐка неможлива без взаюмодії суспільства 
та залученнѐ особистості до соціального життѐ, у результаті чого отримуятьсѐ 
певні знаннѐ та вміннѐ, зміняютьсѐ соціальний статус особистості та соціальна 
роль, створяютьсѐ власний духовний світ та індивідуальність. 

Ураховуячи те, що соціалізаціѐ особистості в дитинстві гармонійно 
поюдную розвиток особистості дитини в соціокультурному суспільстві й 
дозволѐю освоявати позиція суб’юкта соціального життѐ, звертаюмо увагу 
на такий її важливий аспект, ѐк статево-рольова соціалізаціѐ дітей. 

У вивченні питаннѐ процесу статево-рольової соціалізації дітей 
особливо важливим ю дослідженнѐ А. Аблітарової, присвѐчене 
особливостѐм статево-рольової соціалізації дітей різних етнічних груп. 
Автор визначаю статево-рольову соціалізація дітей ѐк «процес формуваннѐ 
у хлопчиків і дівчаток дошкільного віку уѐвлень про чоловічність і 
жіночність, спрѐмований на вдосконаленнѐ їхньої індивідуальності 
(чоловічої або жіночої), оріюнтований на становленнѐ й розвиток їхньої 
статево-рольової поведінки» (Аблітарова, 2010, с. 24). 
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А. Аблітарова виділѐю такі основні функції статево-рольової соціалізації: 
соціальна адаптаціѐ – сприйнѐттѐ статевих стереотипів, засвоюннѐ статевих 
цінностей, стандартизаціѐ мовленнѐ, жестів, символів, характерних длѐ 
представників певної статі; етнокультураціѐ – засвоюннѐ традицій статевої 
культури суспільства; інтерпретаціѐ, що вклячаю розвиток специфічної іюрархії 
мотивів, цінностей, інтересів, формуваннѐ статевої ідентичності, відповідності 
між психічноя стаття і статевоя ролля (Аблітарова, 2010, с. 25). 

Слід відзначити думку І. Ковальчук, ѐка розглѐдаю процес статево-
рольової соціалізації дітей у двох аспектах: ѐк процес і результат загального, а 
також психосексуального розвитку дівчинки/хлопчика відповідно до вікових 
особливостей дорослішаннѐ, зумовлений конкретними соціальними 
умовами; ѐк процес розвитку особистості, індивідуальності 
дівчинки/хлопчика, дівчини/янака в реальній життюдіѐльності, що 
здійсняютьсѐ у взаюминах із дорослими, ровесниками своюї і протилежної 
статі й самим собоя – що становить її сутнісну характеристику. У ході її 
дослідженнѐ було виділено та розкрито основні особливості статево-рольової 
соціалізації дітей, ѐкі характеризуять її ѐк один із найважливіших напрѐмів 
соціалізації й показуять її специфіку: 1) прѐма залежність процесу статево-
рольової соціалізації від біологічної статі лядини, що визначаю характер 
статево-рольової соціалізації лядини ѐк представника чоловічої чи жіночої 
статі; 2) процес статево-рольової соціалізації зумовлений психосексуальноя 
культуроя суспільства, сутність ѐкої полѐгаю в розумінні процесів, що 
відбуваятьсѐ у психосексуальній культурі сучасного суспільства, впливаять 
на статево-рольову соціалізація нового поколіннѐ та створяять зовсім інші, 
ніж були в їхніх попередників, умови длѐ розвитку, особистісного 
становленнѐ й удосконаленнѐ; 3) специфічна спрѐмованість на лядські 
стосунки, де взаюмини між чоловіком і жінкоя маять абсолятну цінність, 
тобто важливі самі по собі, а не ѐк засіб длѐ досѐгненнѐ певної 
мети (Ковальчук, 2004, с. 11). 

При аналізі сутності понѐттѐ «статево-рольова соціалізаціѐ вихованців 
закладів інтернатного типу» варто звернути увагу на праця М. Радзівілової, 
ѐка зазначаю, що статево-рольова соціалізаціѐ дітей – це «процес загального 
та психосексуального розвитку дівчаток/хлопчиків, обумовлений 
конкретними соціальними умовами» (Радзівілова, 1999, с. 44). 

Узагальняячи все вищевикладене, констатуюмо, що статево-рольова 
соціалізаціѐ дітей визначаютьсѐ науковцѐми ѐк процес активного засвоюннѐ 
ними статевих стереотипів, цінностей, що даю змогу формувати статеву 
самосвідомість, статево-рольову поведінку та усвідомлявати належність 
до певної статі. Проте, слід зазначити, що система навчаннѐ й вихованнѐ 
дітей, ѐка склаласѐ в закладах освіти, у тому числі і в закладах інтернатного 
типу, недостатньо зоріюнтована на процес статево-рольової соціалізації 
особистості, потребую наданнѐ допомоги дитині у процесі засвоюннѐ нея 
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соціального досвіду шлѐхом входженнѐ в суспільне середовище, систему 
соціальних зв’ѐзків, а також оволодіннѐ вміннѐми відтворявати соціальні 
зв’ѐзки у процесі життюдіѐльності. 

Висновки. Отже, проблема статево-рольової соціалізації дітей ю 
найбільш актуальноя в загальному контексті основних напрѐмів освітньо-
виховної роботи в різних закладах освіти. Урахуваннѐ фахівцѐми закладів 
освіти специфіки процесу статево-рольової соціалізації дітей вимагаю підбору 
форм і методів роботи на різних етапах соціального розвитку дитини. 

Аналіз різних поглѐдів учених на проблему статево-рольової 
соціалізації, а також її актуальність і важливість длѐ становленнѐ особистості 
дітей на різних вікових етапах дозволѐю усвідомити зміст і сутність понѐттѐ 
«статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів інтернатного типу», ѐке 
розглѐдаюмо ѐк процес спонтанних та спрѐмованих впливів на особистість 
дитини, що сприѐять її формування ѐк представника певної статі з 
урахуваннѐм відповідних фізіологічних та психосоціальних особливостей. 

Визначивши особливості статево-рольової соціалізації особистості 
загалом та статево-рольової соціалізації дітей зокрема, з’ѐсувавши сутність 
понѐттѐ «статево-рольова соціалізаціѐ вихованців закладів інтернатного 
типу», слід окреслити особливості статево-рольової соціалізації вихованців 
закладів інтернатного типу та її структуру, зокрема функції, принципи та 
компоненти цього процесу, що і становить перспективу подальших 
розвідок у цьому напрѐмі. 
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РЕЗЮМЕ 

Полѐничко Анжела, Кориннаѐ Анна. Особенности поло-ролевой социализации 
воспитанников учреждений интернатного типа. 

Анализ научной литературы позволил выѐвить, что вопрос поло-ролевой 
социализации воспитанников учреждений интернатного типа актуален и значим в 
настоѐщее времѐ. Целья написаниѐ статьи ѐвлѐетсѐ теоретический анализ 
научных исследований, посвѐщенных проблеме поло-ролевой социализации личности; 
уточнение сущности понѐтиѐ «поло-ролеваѐ социализациѐ воспитанников 
учреждений интернатного типа». 

Длѐ решениѐ поставленных задач и достижениѐ цели был использован комплекс 
теоретических методов. В результате проведенного исследованиѐ установлено, что 
поло-ролеваѐ социализациѐ воспитанников учреждений интернатного типа 
определѐетсѐ учеными как процесс активного усвоениѐ ими половых стереотипов и 
ценностей. Это ѐвлѐетсѐ основой длѐ формированиѐ полового самосознаниѐ, поло-
ролевого поведениѐ и осознаниѐ принадлежности к определенному полу. 

В дальнейших научных исследованиѐх необходимо изучить особенности поло-
ролевой социализации воспитанников учреждений интернатного типа, в частности 
определить функции, принципы и компоненты этого процесса. 

Ключевые слова: воспитанники, заведение интернатного типа, дети, 
социализациѐ, поло-ролеваѐ социализациѐ, поло-ролеваѐ социализациѐ 
воспитанников учреждений интернатного типа. 
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SUMMARY 
Polyanichko Angela, Korinna Anna. Peculiarities of gender-role socialization of 

boarding school children.  
The analysis of scientific literature allowed to reveal, that the issues of gender-role 

socialization of boarding school children are actual and significant for the present theory and 
practice of preschool education. The purpose of writing the article is a theoretical analysis of 
scientific research devoted to the problem of personal gender-role socialization; clarification 
of the essence of the concept of “gender-role socialization of boarding school children”. 

A set of theoretical methods, in particular, the analysis, comparison and 
generalization of psychological and pedagogical literature on the problem of gender-role 
socialization of the personality and gender-role socialization of children of institutions of the 
residential type, was used for solving the tasks and achieving the goal. 

As a result of the study, it is determined that personal gender-role socialization is 
defined by scientists as a process of active assimilation of gender stereotypes and values, 
which enables to form sexual consciousness, gender-role behavior, and to be aware of 
belonging to a particular gender. The analysis of different views of scientists on the problem 
of gender-role socialization, as well as its relevance and importance for the formation of the 
personality of children at different age stages allows us to understand the meaning and 
essence of the concept of gender-role socialization of boarding school children, which is 
regarded as a process of spontaneous and directed influences on the personality of the child, 
contributing to its formation as a representative of a certain gender, taking into account 
relevant physiological and psychosocial features. 

The further research will be devoted to the investigation of children’s of residential 
institutions gender-role socialization features, and the definition of functions, principles and 
components of this process in particular. 

Key words: fosterling, boarding school, children, socialization, gender-role 
socialization, gender-role socialization of boarding school children. 

 
 

 

 

 

 

 

 




