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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ 
В УМОВАХ НЕПОВНОЇ СІМ’Ї

Стаття присвячена дослідженню однієї з актуальних проблем соціальної психології – форму-
ванню ґендерної ідентичності підлітків, які виховуються в неповної сім’ї. Актуалізується роль 
сім’ї як основного інституту соціалізації у формуванні ґендерно-рольової поведінки підлітків. 

Мета статті – теоретичне осмислення й емпіричне дослідження особливостей формування 
ґендерної ідентичності підлітків із неповних сімей. Методи – теоретичні (аналіз, синтез, уза-
гальнення статистичної інформації та психологічної літератури) та емпіричні (констату-
ючий експеримент, тестування, математико-статистичні методи). Вибірку склали 60 осіб:  
30 підлітків із неповних сімей та 30 підлітків із повних сімей. 

Результати. На основі теоретичного аналізу сучасних психологічних досліджень окреслені 
ймовірні негативні наслідки впливу неповної сім’ї на процес формування ґендерної ідентичності 
молодого покоління. Проаналізовано відмінності в батьківському та материнському впливі на 
формування ґендерної ідентичності підлітків. Акцентується увага на значущості ролі батька 
у статево-рольовому розвитку як хлопчиків, так і дівчат. За результатами емпіричного дослі-
дження визначено, що підлітки з неповних сімей мають суперечливі нестійкі уявлення про ґен-
дерні ролі, у них спостерігається низький рівень соціалізації в системі інтимно-особистісного 
спілкування та соціально-економічній сфері. 

Висновки. Важливе значення у становлення ґендерної ідентичності підлітків має виховання в 
повній сім’ї, де є приклади як чоловічої, так і жіночої поведінки, водночас значущий вплив батька 
на становлення адекватної статеворольової ідентичності підлітків. У неповній сім’ї підлітки 
не мають зразків статеворолевої взаємодії, що негативно впливає на формування ґендерної іден-
тичності й ускладнює процес ґендерної соціалізації загалом. Необхідне проведення цілеспрямова-
ної корекційно-профілактичної роботи для оптимізації процесу ґендерної соціалізації та форму-
вання адекватної ґендерної ідентичності підлітків, особливо з неповних сімей.

Ключові слова: ґендерна роль, ґендерна ідентичність, маскулінність, фемінінність, неповні 
сім’ї, підлітки.

Постановка проблеми. Проблема неповних 
сімей, у яких дитина виховується одним із бать-
ків, здебільшого матір’ю, сьогодні актуальна для 
нашої країни. Причини поширення цього явища 
різноманітні, але головною, на наш погляд, є криза 
інституту сім’ї, що виявляється у збільшенні кіль-
кості розлучень, зменшенні числа офіційно реє-
строваних шлюбів, у високому рівні позашлюб-
них зв’язків і, як наслідку цього, народженні дітей 
поза шлюбним союзом. За даними Міністерства 
соціальної політики України, станом на 1 січня 
2018 р. в Україні зареєстровано 128 тис. розлу-
чень, 75 тис. дітей були народженні поза шлю-
бом, що становить 21% від загальної кількості 
новороджених у 2017 р. [6, c. 17]. Проте відомо, 
що одним із найвагоміших чинників формування 
ґендерної ідентичності дитини є сім’я, де заклада-
ються норми і правила стосунків між чоловіком і 
жінкою, засвоюється статева мораль, формуються 
ґендерні стереотипи і настанови.

Безумовно, виховання дитини в неповній сім’ї 
суттєво відрізняється від життя дитини в повній 
сім’ї та впливає на психічний розвиток особис-
тості, формування ґендерної ідентичності та про-
цес соціалізації взагалі. Результати численних 
досліджень (М. Боровцова, О. Калина, К. Манна-
пова, А. Мирошнеченко, В. Новицька, Н. Пелих, 
А. Холмогорова й іншi) свідчать про те, що діти 
в неповних сім’ях позбавлені прикладу сімейних 
взаємин і зразка статеворольової поведінки, що 
ускладнює процес ґендерної ідентифікації, нега-
тивно впливає на їхню підготовленість до май-
бутнього сімейного життя та надалі призводить 
до серйозних соціально-психологічних наслідків. 
Також варто зауважити, що для сучасного сус-
пільства характерна переоцінка сімейних ціннос-
тей, трансформація уявлень про ґендерні ролі, що 
загалом спричиняє ризик порушень у формуванні 
ґендерної ідентичності молодого покоління, осо-
бливо вразливими в цій ситуації стають саме діти 
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з неповних сімей, що більш актуалізує дослід-
ницький інтерес до вивчення даної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
стосовно даної проблеми свідчить, що загалом 
дослідження ґендерної ідентичності зараз мають 
мультипарадигмальний характер, у них активно 
використовуються ідеї різноманітних наукових 
напрямів (психоаналітичний, соціологічний, 
культурологічний тощо). Проте варто зазначити, 
що наявні підходи не протиставляються, а радше 
доповнюють один одного, адже нерідко проблема 
ґендерної соціалізації та ґендерна ідентичність 
вивчаються тими самими науковцями, а це є свід-
ченням того, що ці явища взаємопов’язані. Як 
відомо, iдентичність, з одного боку, є продуктом 
соціальної інтеракції, яка розвивається протя-
гом усього життя людини, з іншого боку, сучасна 
ідентичність особистості формується за певних 
соціокультурних умов і є продуктом даного сус-
пільства. Це стосується й ґендерної ідентичності, 
оскільки основним результатом ґендерної соціа-
лізації є набуття особистістю ґендерної ідентич-
ності, тобто усвідомлення індивідом себе тим, 
ким він є [11, c. 8–9].

У сучасному розумінні «ґендерна соціаліза-
ція» – це процес інтеріоризації індивідом куль-
турної системи ґендеру, тобто прийнятих у сус-
пільстві моделей чоловічої та жіночої поведінки, 
статеворольової взаємодії, норм, цінностей і 
ґендерних стереотипів. Ґендерна ідентичність, 
будучи результатом ґендерної соціалізації і важ-
ливим аспектом самосвідомості особистості, 
являє собою складноструктуроване утворення, 
що включає, крім усвідомлення індивідом власної 
статевої приналежності, його сексуальну орієнта-
цію, «сексуальні сценарії», ґендерні стереотипи і 
ґендерні переваги [1, c. 64]. 

Особливістю ґендерної системи українського 
суспільства, як зазначає В. Новицька, є поєднання 
егалітарної ідеології та традиційного сприйняття 
сімейних і сексуальних стосунків, побутових від-
носин. Психологічні характеристики і соціальна 
поведінка людей інтерпретується як «чоловіча» 
або «жіноча» відповідно до панівних уявлень про 
те, що є «чоловічим», а що «жіночним». Отже, 
ґендерна ідентичність пов’язана з нашими уяв-
леннями про представників відповідної статі, 
і ці уявлення являють собою сукупність знань, 
стереотипів, норм і цінностей, які формуються 
у свідомості індивіда у процесі ґендерної соці-
алізації. Проте з поступовою зміною усталеної 
системи ґендерних ролей відбувається й нівелю-
вання традиційних стереотипів маскулінності та 

фемінності, образи чоловіка і жінки стають менш 
полярними, тому, як підкреслює В. Новицька, 
в українському суспільстві має місце гібридна 
модель ґендерної соціалізації, яка зумовлена вза-
ємодією традиційних (патріархатні) та постмо-
дерних (егалітарні) практик і патернів ґендерного 
виховання й соціалізації [11, c. 10]. 

Найважливішим етапом формування ґендер-
ної ідентичності і засвоєння ґендерних ролей є 
підлітковий вік. А. Мирошнеченко підкреслює, 
що саме підліткова стадія ґендерної соціалізації 
виявляється вирішальною у формуванні ґендер-
ного типу особистості. Це зумовлюється насам-
перед тим, що в підлітковий період формується 
зріла ґендерна ідентичність як усвідомлення інди-
відом своєї статевої належності, як суб’єктивне 
осмислення, переживання власної статевої ролі, 
яке виявляється в єдності статевого усвідомлення 
та поведінки. Відомо, що основними психологіч-
ними механізмами ґендерної соціалізації є наслі-
дування й ідентифікації, тобто усвідомлення і 
розуміння ґендерної ролі. Закономірно, що умо-
вою успішної статеворольової ідентифікації під-
літків є наявність повної сім’ї з адекватним вико-
нанням батьками традиційних ґендерних ролей. 
Очевидно, що відсутність у найближчому ото-
ченні дитини одного з батьків, одного зі зразків 
ґендерної поведінки ускладнює розвиток її ґен-
дерної ідентичності [10, c. 15–26]. 

Ґендерні стереотипи й уявлення про ґендерні 
ролі як компоненти свідомості підлітків визнача-
ють не тільки стиль міжстатевої взаємодії, май-
бутні сімейні та професійні ролі, а також образ 
життєдіяльності загалом, життєві позиції, цілі та 
способи їх реалізації в сьогоденні та майбутньому. 
Сформовані уявлення про ґендерні ролі чоловіка 
і жінки багато в чому визначають також само-
сприйняття підлітка та його відносини з одно-
літками обох статей і вибір майбутньої професії. 
Крім цього, К. Маннапова зауважує, що в дітей 
із неповних сімей частіше виникають нервові та 
психічні розлади, порушення поведінки, форму-
ється дефектний тип особистості і спостеріга-
ється безліч труднощів психологічного характеру 
від невпевненості, тривожності, неадекватної 
самооцінки до порушення статеворольової само-
ідентифікації [9, c. 105–108]. 

Варто зауважити, що у процесі формування 
психології ґендеру дитини незалежно від її статі 
рівною мірою значущі ролі як батька, так і матері, 
що зумовлено відмінностями батьківських функ-
цій, які вони виконують. Рольові функції батьків 
не ідентичні і часто діаметрально протилежні, але 
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водночас доповнюють одна одну. Мати в сім’ї ство-
рює емоційний клімат, від якого більшою мірою 
залежить формування психічного благополуччя 
дитини, а батько відіграє важливу роль у форму-
ванні системи цінностей, основних етичних оцінок, 
а також уявленнь про самого себе. Вимоги батька, 
що висуваються до поведінки дитини, більшою 
мірою детерміновані статеворольовими нормами, 
ніж вимоги матері. Проте, як зазначає в резуль-
таті досліджень Aigul Gallyamova, незалежно від 
статі підлітка формування в нього чоловічих рис 
пов’язане з позитивним ставленням із боку батька, 
а формування жіночих рис зумовлено позитивним 
ставленням із боку матері й емоційно холодним і 
непослідовним ставленням батька [5, c. 71–76]. 

Результати сучасних досліджень також свід-
чать, що в підлітків із неповних сімей (де відсутній 
батько) в описі ґендерних жіночих ролей стосовно 
емоційного плану міжособистісних стосунків 
домінують негативні характеристики, водночас 
ігноруються риси, що визначають соціальну та 
професійну успішність жінки. Також варто зазна-
чити, що уявлення підлітків розходяться із загаль-
ноприйнятими стереотипами щодо жіночих ґен-
дерних ролей, є наслідком специфіки структури 
неповної сім’ї та проекцією дитячо-батьківських 
взаємин. Проте стереотипи стосовно ґендерної 
ролі чоловіка більш стійкі у свідомості підлітків, 
але водночас нівелюються соціально схвалювані 
типові маскулінні риси, характерне спотворене 
уявлення про мужність як здатність до прояву 
агресії, насильства, брутальності. Наслідком 
цього, як зазначає J. Coleman, є більша схильність 
підлітків із неповних сімей до вживання психоак-
тивних речовин, прояву фізичної агресії, адиктив-
ної та девіантної поведінки [4, c. 105].

У неповній сім’ї, за відсутності батька, хлоп-
чик змушений досягати ґендерної ідентичності 
від противного: чи не бути схожим на дівчаток, 
нехтуючи стереотипами жіночої поведінки, але 
водночас орієнтація на засвоєння чоловічих ролей 
не підсилюється, мотивація адекватного статево-
рольового самовизначення ослаблена. Саме тому, 
на думку М. Боровцової, ґендерна ідентичність 
хлопців із неповних сімей характеризується низь-
ким рівнем узгодженості, де фантазматичне уяв-
лення про власну відповідність чоловічій статі 
функціонує окремо від її реального здійснення чи 
глибинного прийняття, а особливості здійснюва-
них ґендерних практик можуть вказувати на кризу 
ґендерної ідентичності особистості [2, c. 21]. 

Варто зауважити, що фізична відсутність 
батька пов’язана з невиконанням ним одразу 

чотирьох умовних ролей, описаних О. Кали-
ною й А. Холмогоровою: батька як «третього», 
батька як «чоловіка», батька як «чоловіка матері» 
і батька як «рідної людини». Відсутність батька 
як «третього» ускладнює процес зміни об’єкта 
ідентифікації із жіночого на чоловічий у період 
диференціації «образу Я» і призводить до розви-
тку інфантильної генітальної сексуальності хлоп-
чика. Саме батько як «чоловік» для свого сина 
представляє модель поведінки чоловіка взагалі, 
із властивим йому репертуаром чоловічих ролей 
[7, c. 27–39]. 

Низка сучасних авторів розглядають проблему 
якості «образу батька» і його вплив на становлення 
ґендерної ідентичності дитини. На думку Н. Мак-
симової, навіть за фізичної відсутності батька пси-
хологічно він завжди присутній у сім’ї у формі 
«образу», певного символу або міфу. У повній сім’ї 
цей образ створюється хлопчиком природно, але за 
відсутності батька інформацію для побудови цього 
образу забезпечує мати. Розумна мати підкрес-
лить свою повагу до батька дитини, вона заради 
блага дитини не принизить його образ незалежно 
від того, що думає про нього насправді; вона під-
тримає в синові повагу до збірного образу батька, 
який він створить із якостей рідного батька. Для 
дівчинки спілкування з батьком виконує іншу роль, 
ніж у хлопчика, проте для неї образ батька не менш 
важливий. Якщо спогадів про батька немає, то 
так само, як і хлопчик, дівчинка створює збірний 
образ на основі чоловіків, що її оточують, спогадів 
матері і власних мрій. Образ батька, який сформу-
ється на основі того, що вона про нього знатиме, 
впливає на її майбутні стосунки із представниками 
чоловічої статі та із власним майбутнім чоловіком. 
Якщо дівчинка розчарується в батькові через те, 
що вона про нього почує, почне думати про нього 
погано, образ чоловіка в її уяві може стати надто 
відірваним від дійсності: або надто лякаючим, або 
навпаки, надто ідеалізованим, що згубно позна-
читься на її подальших взаєминах із чоловіками та 
на здатності створити гармонійну сім’ю [8, c. 210]. 

О. Калина також підкреслює, що фізична від-
сутність батька сама собою не обов’язково нега-
тивно впливає на формування статеворольової 
ідентичності підлітка, істотним чинником впливу 
є саме якість образу батька, який може бути пози-
тивним навіть за умови його фактичної відсут-
ності, та відображає ставлення матері до батька 
[7, c. 42]. 

Отже, теоретичний аналіз психологічної літе-
ратури щодо досліджуваної проблеми дає можли-
вість констатувати, що сім’я є основним інститутом  
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ґендерної соціалізації, водночас більшість авторів 
наголошують на значущості ролі батька у форму-
ванні ґендерної ідентичності як хлопчиків, так 
і дівчат. Саме через механізми ідентифікації та 
наслідування батько сприяє не тільки формуванню 
у хлопчика ґендерної ідентичності та відповідних 
моделей поведінки, а й адекватному самосприй-
няттю. Для дівчаток спілкування з батьком визна-
чає еталон майбутніх міжстатевих відносин, дає 
впевненість у своїй значущості, сприяє форму-
ванню адекватної самооцінки. Результати дослі-
дження Н. Пелих свідчать про те, що в дівчат, які 
виросли без участі батька, ускладнюється процес 
формування статевої самосвідомості, надалі вони 
можуть зазнавати труднощів у взаєминах із пред-
ставниками протилежної статі, як з однолітками, 
так і зі старшими чоловіками. Звісно, сприятли-
вий статево-рольовий розвиток як хлопчиків, так 
і дівчаток передбачає наявність як жіночого, так і 
чоловічого зразків поведінки [12, c. 445–457]. 

Отже, велике значення у формуванні ґендерної 
ідентичності та в ґендерній соціалізації молодого 
покоління має виховання в повній сім’ї, але водно-
час необхідно підкресити необхідність довірчих і 
доброзичливих взаємин дітей і батьків, які насам-
перед мають базуватися на високому авторитеті 
та компетентності батьків у питаннях ґендер-
ного виховання. Проте результати дослідження 
О. Главацької свідчать про низький рівень ґен-
дерного виховання дітей в сім’ї та необізнаність 
батьків у цих питаннях, що переконує в доціль-
ності вивчення цієї проблеми та психологiчної 
просвiти батьків щодо ґендерного виховання 
дiтей [3, c. 55–59]. 

Постановка завдання. Мета статті – емпі-
рично дослідити особливості формування ґен-
дерної ідентичності підлітків із неповних сімей і 
окреслити шляхи оптимізації процесу їхньої ґен-
дерної соціалізації і формування адекватної ґен-
дерної ідентичності в умовах відсутності одного 
з батьків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У процесі дослідження для вирішення постав-
лених дослідницьких завдань були застосовані 
теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення статис-
тичної інформації та психологічної літератури) 
та емпіричні методи дослідження (констатуючий 
експеримент, тестування, математико-статистичні 
методи). В емпіричному дослідженні взяли участь 
підлітки 7–8-х класів у складі 60 осіб: 30 підлітків, 
які живуть i виховуються в неповних сім’ях,  без 
батька (15 дівчаток і 15 хлопчиків) та 30 підлітків, 
які живуть i виховуються в повних сім’ях обома 

батьками (15 дівчаток і 15 хлопчиків). Вибірка 
репрезентативна.

Під час проведення емпіричного дослідження 
застосовувалися такі психодіагностичні методики: 
опитувальник «Розподіл ролей у сім’ї» (Ю. Альо-
шина, П. Гозман, Е. Дубовська); методика «Мас-
кулінність – фемінінність» С. Бем (адаптована 
І. Клециної); «Вивчення ґендерної ідентичності 
за допомогою методу фокус-груп» (Н. Радіна); 
методика діагностики змістовних характеристик 
ідентичності особистості «Хто Я?» М. Куна – 
Т. Макпартленда; опитувальник «Вивчення рівня 
соціалізації підлітка» (Д. Ярцева). Математико-
статистичні методи обробки первинних результа-
тів: t-критерій Стьюдента для незв’язаних вибі-
рок, φ*-критерій Фішера – кутове перетворення 
Фішера.

У процесі емпіричного дослідження визначено 
особливості формування ґендерної ідентичності 
підлітків, які виховуються в неповній сім’ї (за від-
сутності батька).

Узагальнені результати, що отримані за мето-
дикою Ю. Альошиної «Розподіл ролей у сім’ї», 
подано в таблиці 1. Аналіз отриманих резуль-
татів показує, що всі підлітки з досліджуваних 
груп проявляють егалітарні настанови в питанні 
розподілу сімейних ролей. Отриманні результати 
свідчать про те, що у свідомості підлітків, як із 
повних, так і з неповних сімей, сформоване уяв-
лення про те, що різні сфери життєдіяльності жор-
стко не закріплені за представниками певної статі, 
професійна і сімейна реалізація однаково важлива 
і значуща як для чоловіків, так і для жінок. Проте 
стосовно питання матеріального забезпечення для 
дівчат, які виховуються в повних сім’ях, харак-
терні традиційні настанови, тобто уявлення про 
те, що функції матеріального забезпечення сім’ї є 
чоловічими. У такому разі ця настанова перено-
ситься з батьківської сім’ї, де, імовірно, функції 
основного «годувальника» виконує саме батько 
(t0,05 = 2,1 < tэкс. = 2,7 < t0,01 = 2,86). Але варто зазна-
чити, що хлопчики цієї ж групи (які виховуються 
в повних сім’ях) у питаннях щодо матеріального 
забезпечення виявляють егалітарні настанови, 
тобто вважають, що цю функцію в сім’ї повинні 
рівною мірою виконувати обоє, як чоловік, так і 
жінка.

Результати діагностики, що відображають осо-
бливості формування ґендерної ідентичності під-
літків, свідчать про суперечливі уявлення дівчат-
підлітків (як із повних, так і з неповних сімей) про 
ґендерну роль «жінки». З одного боку, у характе-
ристиках ґендерних жіночих ролей у них доміну-
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ють переважно маскулінні якості (див. табл. 1), 
але за методом фокус-групи (методика Н. Раді-
ної) визначено, що всі дівчата прагнуть відпові-
дати традиційному образу «справжньої жінки» 
(турбота про близьких, вміння співчувати, вияв-
ляти милосердя, ніжність, співчуття, охайність). 
Дівчата-підлітки конструюють образ «справжньої 
жінки» на основі характеристик, які демонстру-
ють включення жінки в сімейні ролі: «вміти готу-
вати», «прибирати», «виховувати дитину», «бути 
хорошою мамою і дружиною», «допомагати рід-
ним і близьким», але в характеристиках ґендер-
них жіночих ролей переважають маскулінні якості 
(у 80% дівчат-підлітків із повних сімей та у 60% 
дівчат-підлітків, які виховуються в неповній сім’ї 
без батька). Отже, отримані результати свідчать 
про нестійкість і дисгармонічність ґендерного 
образу жінки, закріпленого у свідомості дівчат.

Традиційні ґендерні стереотипи щодо ролі 
жінки і ролі чоловіка більш стійкі у хлопчиків-
підлітків. Усі вони, незалежно від складу сім’ї, 
виділяють в образі жінки суто фемінніні якості, 
а в образі чоловіка – маскулінні (див. табл. 2). 
Проте якісний аналіз результатів методу фокус-
груп показує, що образ типового чоловіка в опи-
сах хлопчиків-підлітків із неповних сімей дещо 
ідеалізований, що можна пояснити дефіцитом 
спілкування та відсутністю прикладу з боку 
реального чоловіка (батька). Найвірогідніше, ґен-

дерний образ чоловіка формується в них на основі 
узагальнення особистісних якостей «супергероїв» 
фільмів, що трансформується у свідомості під-
літка і становить радше ідеальний образ чоловіка, 
на якого вони прагнуть бути схожими, ніж типо-
вого представника чоловічої статі.

Узагальнені результати, що отримані за мето-
дикою М. Куна – Т. Макпартленда «Хто я?», 
подано в таблиці 3. Аналіз змістовних характе-
ристик ідентичності особистості показує, що у 
структурі «образу Я» у дівчат-підлітків із повних 
сімей переважають фемінінні характеристики 
(турботлива, чутлива, ніжна, добра) і сімейні ролі 
(дочка, сестра, внучка, племінниця), а в дівчат-
підлітків із неповних сімей у структурі «образу 
Я» більшою мірою визначаються професійні ролі 
(майбутня студентка, педагог, юрист) та маску-
лінні якості (цілеспрямована, самостійна, неза-
лежна, сильна), у сімейних ролях простежується 
суб’єктність (мамина помічниця, господиня).

На нашу думку, саме невисокий матеріальний 
достаток неповних сімей, де заробляє тільки мати, 
пояснює прагнення дівчат якомога раніше набути 
професії, почати самостійне життя і тим самим 
матеріально допомогти матері. Проте в них, 
на відміну від дівчат із повних сімей, в «образі 
Я» недостатньо сформовані фемінніні якості  
(tемп. = 4,6 ≥ t0,01 = 2,86). Через механізми ідентифі-
кації і наслідування у свідомості дівчат-підлітків  

Таблиця 1
Розподіл ролей у сім’ї ( за методикою Ю. Альошиної)

№ Сімейні ролі Хлопчики Дівчата
Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї

1. Виховання  
дітей

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

tемп. = 1,8 < t0,05 = 2,1 tемп. = 0,3 < t0,05 = 2,1

2. Матеріальне  
забезпечення

2,4 2,8 2,5 3,2

tемп. = 1,7 < t0,05 = 2,1 t0,05 = 2,1 < tекс.=2,7 < t0,01 = 2,86

3. Емоційний клімат  
у родині

2 2,4 2,1 1,9

tемп. = 1,6 < t0,05 = 2,1 tемп. = 1 < t0,05 = 2,1

4. Організація  
розваг

2 2,8 2,7 2,6
tемп. = 3,2 ≥ t0,01 = 2,86 tемп. = 0,3 < t0,05 = 2,1

5. Роль  
господаря / господині

2,1 1,9 2,9 2,6

tемп.=0,7< t0,05=2,1 tемп.=1,1< t0,05=2,1
6. Сексуальний партнер 2,4 2,4 2 2

7. Організація  
сімейної субкультури

2,1 2,5 2,1 2,7

tемп. = 1,5 < t0,05 = 2,1 tемп. = 2 < t0,05 = 2,1
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інтроецируються якості та стиль поведінки 
матері, вони також прагнуть до автономії та неза-
лежності, у всьому покладаючись тільки на себе, 
пригнічуючи жіночність, яка, на їхню думку, є 
проявом слабкості.

Як показують отримані за методикою М. Куна – 
Т. Макпартленда результати (див. табл. 3), хлоп-
чики, які виховуються без батька, відрізняються 
більшої інфантильністю, у структурі «образу Я»  
у них переважають дитячі сімейні ролі (син, онук, 
брат) і нейтральні характеристики (людина, меш-
канець). Спостерігається суперечність у фор-
муванні «образу Я»: з одного боку, хлопчики-
підлітки прагнуть відповідати сформованим 
ґендерним стереотипам, але в реальності їхній 
змістовний «образ Я» свідчить про протилежне. 
Імовірно, у ситуації відсутності прикладу реаль-
них міжстатевих відносин хлопчики неусвідом-
люють свою чоловічу роль у сім’ї та суспільстві 

загалом, саме тому вони більш схильні до залеж-
ності від інших. Як уже зазначалося вище, у непо-
вній сім’ї у хлопчика побудова ґендерного образу 
ускладнюється, оскільки базується не на прикладі 
взаємодії в діаді «чоловік – жінка», а на досвіді 
відносин «мама – син». Можливо, саме тому в 
них, на відміну від хлопчиків із повних сімей, в 
«образі Я» недостатньо сформовані маскулінні 
якості (tемп. = 6,1 ≥ t0,01 = 2,86).

Узагальнені результати, що отримані за мето-
дикою Д. Ярцевої, відображені в таблиці 4. Ана-
ліз результатів свідчить про ускладнення процесу 
соціалізації підлітків із неповних сімей порівняно з 
підлітками, які виховуються в повних сім’ях обома 
батьками. Насамперед у підлітків із неповних сімей 
(як у дівчат, так і у хлопчиків) спостерігається низь-
кий рівень соціалізації в соціально-економічній 
сфері, що зумолено більш важким матеріальним 
становищем цих сімей, а також у сфері інтимно-

Таблиця 2
Прояв маскулінних і фемінінних характеристик у структурі особистості (за методикою С. Бем)

Ґендерні характеристики Хлопчики (%) Дівчата (%)
Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї

Маскулінність

в образі  
жінки

10 10 60 80
– φ*емп. = 0,988 < φ 0,05 = 1,64

в образі  
чоловіка

100 100 100 90
– φ*емп. = 0,138 < φ 0,05 = 1,64

Андрогінність
в образі жінки 10 – – 10

в образі  
чоловіка – – – 10

Фемінінність

в образі  
жінки

80 90 40 10
φ*емп. = 0,635 < φ 0,05 = 1,64 φ*емп. = 1,62 < φ 0,05 = 1,64

в образі  
чоловіка – – – –

Таблиця 3
Змістовні характеристики ідентичності (за методикою М. Куна – Т. Макпартленда «Хто я?»)

Характеристика Хлопчики Дівчата
Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї

Сімейні ролі 2,3 2,3 2,6 3,5
– tемп. = 1,1 < t0,05 = 2,1

Професійні ролі 1 1,4 1,4 1,7
tемп. = 1,8 < t0,05 = 2,1 tемп. = 0,6 < t0,05 = 2,1

Соціальні ролі  
у сфері дозвілля

1 3,5 2,9 1,5
tемп. = 5 ≥ t0,01 = 2,86 tемп. = 3,6 ≥ t0,01 = 2,86

Фемінні 0,1 0,2 1,8 3,9
tемп. = 0,6 < t0,05 = 2,1 tемп. = 4,6 ≥ t0,01 = 2,86

Маскулінні 1,9 4,1 1,1 0,8
tемп. = 6,1 ≥ t0,01 = 2,86 tемп. = 0,3 < t0,05 = 2,1

Нейтральні  
характеристики

2,9 1,5 2,9 2
tемп. = 3,6 ≥ t0,01 = 2,86 t0,05 = 2,1 < tекс.= 2,2 < t0,01 = 2,86
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особистісного спілкування, що може виявлятися 
у труднощах взаємодії з однолітками та невмінні 
встановлювати довірчі взаємини з іншими. Від-
мінності за цими показниками між підлітками з 
повних сімей і підлітками, які виховуються в непо-
вних сім’ях, статистично значущі (див. табл. 4). 

Варто зауважити, що значущість спілкування 
і встановлення міжособистісних контактів у під-
літковому віці дуже висока, від рівня соціалізації 
серед однолітків багато в чому залежить і осо-
бистісний розвиток, і успішність у школі, а також 
побудова надалі відносин із протилежною статтю. 
Відомо, що міжособистісне спілкування і побу-
дова дружніх довірчих відносин в даному віці є 
провідним видом діяльності, саме тому низький 
рівень залученості підлітків у взаємодію з одно-
літками, на нашу думку, може ускладнювати 
перебіг підліткової кризи загалом і негативно 
вплинути на психічний розвиток і формування 
особистості. Як зазначалося вище, батько, як у 
хлопчиків, так і в дівчат, сприяє розвитку адекват-
ного самоставлення, що, у свою чергу, дозволяє їм 
краще справлятися із завданнями міжособистіс-
ного спілкування, чого, як показують результати 
нашого дослідження, не спостерігається в підліт-
ків, які виховуються в неповній сім’ї.

Ми вважаємо, що для оптимізації процесу ґен-
дерної соціалізації і формування адекватної ґен-
дерної ідентичності підлітків, особливо з непо-
вних сімей, необхідне проведення в закладах 
освіти цілеспрямованої корекційно-профілактич-
ної роботи. Найбільш ефективним способом фор-
мування ґендерної ідентичності, на наш погляд, є 
соціально-психологічний тренінг. За допомогою 
тренінгових прийомів і вправ підліток «програє» 
свою поведінку в різних ситуаціях статеворо-
льової взаємодії, що сприятиме не тільки більш 

чіткому усвідомленню і прийняттю ґендерних 
ролей, а і розвитку особистісних якостей, адек-
ватного самоприйняття і толерантного ставлення 
до інших, підвищенню комунікативних навичок, а 
це, у свою чергу, є чинником успішної соціаліза-
ції взагалі. Крім цього, вважаємо доцільним про-
ведення психолого-педагогічної просвіти батьків 
щодо проблеми ґендерного виховання як у про-
цесі індивідуального консультування, так і через 
організацію тематичних батьківських зборів із 
питань ґендерного виховання дітей.

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
необхідно зазначити, що сім’я як основний інсти-
тут ґендерної соціалізації окреслює межі ґендер-
них ролей, що визначають стиль життя дитини 
та транслюються в її майбутніх сімейних відно-
синах. Вирішальну роль у становлення ґендерної 
ідентичності підлітків відіграє виховання в повній 
сім’ї, де є зразки як чоловічої, так і жіночої пове-
дінки, водночас значущий вплив батька на ста-
новлення статеворольової ідентичності дитини. 
Для формування гармонійної, адаптивної, функ-
ціональної ґендерної ідентичності підліткам еоб-
хідні близькі, емоційно насичені відносини як із 
матір’ю, так і з батьком, тому що статеворольова 
ідентифікація відбувається не тільки через наслі-
дування аналогічної ролі дорослого, але і шляхом 
протиставлення, через протилежну роль батька 
іншої статі. За результатами проведеного нами 
емпіричного дослідження можна констатувати, 
що підлітки з неповних сімей мають суперечливі 
нестійкі уявлення про ґендерні ролі, у них спо-
стерігається низький рівень соціалізації в системі 
інтимно-особистісного спілкування та в соці-
ально-економічній сфері, що загалом свідчить 
про ускладнення процесу формування ґендерної 
ідентичності.

Таблиця 4
Наявний рівень соціалізації підлітків (за методикою Д. Ярцевої)

Сфера соціалізації Хлопчики Дівчата
Неповні сім’ї Повні сім’ї Неповні сім’ї Повні сім’ї

Сім’я 6,2 4,7 6,1 5,6
t0,05 = 2,1 < tекс.= 2,4 < t0,01 = 2,86 tемп. = 0,6 < t0,05 = 2,1

Соціально-економічна 
діяльність

3,9 7,8 4 7,7
tемп. = 5,6 ≥ t0,01 = 2,86 tемп. = 6,1 ≥ t0,01 = 2,86

Школа 6,2 7,2 7,7 7,4
tемп. = 1,3 < t0,05 = 2,1 tемп. = 0,5 < t0,05 = 2,1

Референтна група 8,2 7,8 5,8 9
tемп. = 0,4 < t0,05 = 2,1 tемп. = 3,4 ≥ t0,01 = 2,86

Інтимно-особистісне  
спілкування

6,5 8,8 5,8 8,8
tемп. = 4 ≥ t0,01 = 2,86 tемп. = 4,8 ≥ t0,01 = 2,86
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Перспективи подальших досліджень вба- 
чаємо в розробленні та впровадженні у практику 
соціальної роботи корекційно-профілактичних 
програм, спрямованих на оптимізацію процесу 

ґендерної соціалізації і формування адекват-
ної ґендерної ідентичності підлітків із неповних 
сімей, а також підвищення компетентності батьків 
у питаннях ґендерного виховання дітей. 
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Mitina S.V. THE PROBLEM OF FORMATION OF GENDER IDENTITY 
OF THE TEENAGERS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES

In the article it was considered the actual problem of social psychology of formation of gender identity 
of the teenagers educated in the single-parent families. It was actualized the role of the family as the main 
institution of socialization in the formation of gender-role behavior of teenagers. 

Purpose – the theoretical reflection and the empirical study of the features of formation of gender identity 
of the teenagers from the single-parent families.

Methods – theoretical (analysis, synthesis and generalization of the statistical information and the 
psychological literature); empirical (pilot study, testing, mathematical-statistical methods). 60 teenagers 
participated in the study; 30 teenagers from single-parent families and 30 teenagers from complete families.

Results. On the basis of theoretical analysis of the psychological literature it was outlined the probable 
negative consequences of the influence of the incomplete family on the process of formation of gender identity 
of the teenagers. The attention was accented on the significance of the role of the father in the sex-role 
development of both boys and girls. On the basis of the results of empirical research it was founded that the 
teenagers from single-parent families have the controversial unstable ideas about the gender roles, they have a 
low level of socialization in the system of intimate-personal communication and in the socio-economic sphere.

Conclusions. In the incomplete family, adolescents don’t have the samples of sex-role interaction, which 
negatively affects on the formation of gender identity and complicates the process of gender socialization 
in general. It is concluded that it is necessary to conducting the purposeful corrective and preventive work, 
to optimize the process of gender socialization and to form the adequate gender identity of the teenagers, 
especially from the incomplete families.

Key words: gender role, gender identity, masculinity, femininity, single-parent families, teenagers.


