
Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції:  
проблеми та шляхи їх розв’язання 

270 

 

Наталія Маркова  
 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ 

ОСОБИСТОСТІ У ДІТЕЙ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СІМЕЙ 

Становленнѐ України супроводжуютьсѐ низкоя проблем, 
пов’ѐзаних із світоглѐдним, духовним потенціалом ѐк кожної лядини, 
так і суспільства в цілому. В умовах трансформації суспільства 
Українська держава прагне до твореннѐ громадѐнського суспільства, 
основу ѐкого складаять нові гуманітарні засади, що, в своя чергу, ю 
передумовоя демократичного устроя.  

Сучасна ситуаціѐ з транснаціональними сім’ѐми в Україні ю 
наслідком складної соціально-економічної обстановки. Особливої 
уваги держави сьогодні потребуять діти мігрантів, життювий досвід 
ѐких часто ю недостатній длѐ вирішеннѐ «дорослих» проблем. 
Необхідність швидкої міжкультурної адаптації, проѐв кризи соціальної 
ідентичності, розвиток рольових установок і поведінкових 
характеристик (тобто адаптації й соціалізації, у тому числі гендерної) — 
усі ці фактори впливаять на дітей-мігрантів одночасно, роблѐчи ця 
категорія дітей особливо вразливоя. 

Аналізуячи літературу, присвѐчену гендерним відмінностѐм у 
різних культурах, можна виділити три основні області їх проѐву: 
перцептуальні / просторові / когнітивні здатності; конформність і 
підпорѐдкуваннѐ; агресивність *4+. Дослідженнѐ І. Кона, О. Кісь та ін. 
свідчать, що хоча й існуять гендерні відмінності, рівноя міроя 
характерні длѐ всіх культур, відмінності між чоловіками й жінками в 
кожній з цих областей можуть проѐвлѐтисѐ по-різному залежно від 
певної культури.  

Відомо, що наше сприйнѐттѐ інших лядей залежить від того, ѐк 
ми їх «класифікуюмо» за їхньоя належністя до тіюї чи іншої групи, 
соціально-економічного класу або за демографічними 
характеристиками (стать, вік, колір шкіри і т. п.). У повсѐкденному житті 
лядина, ѐк правило, позбавлена можливості піддавати критичному 
аналізу традиції, норми та ціннісні оріюнтації, тому іноді чинить 
шаблонно, відповідно до стереотипу, що склавсѐ. Культурними 
стереотипами лядина керуютьсѐ не усвідомлено − їх вона вбираю через 
традиції, звичаї, зразки поведінки.  
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Культура, біологіѐ, гендерні ролі й стереотипи взаюмодіять між 
собоя, породжуячи гендерні відмінності в психології й поведінці. 
Іншими словами, поділ праці й різницѐ типових длѐ чоловіків і жінок 
форм поведінки, що з’ѐвилисѐ в результаті біологічних і фізіологічних 
відмінностей, у своя чергу стаять джерелом відмінностей, що 
належать до області психології й менталітету. Таким чином, гендерні 
відмінності можуть розглѐдатисѐ ѐк результат статевих відмінностей, 
зумовлених формами поділу праці, що склавсѐ між чоловіками й 
жінками, та специфікоя їх функцій, що пов’ѐзані із продовженнѐм 
роду.  

Порѐд із гендерними відмінностѐми, що існуять у межах будь-
ѐкої окремої культури, існуять також і психологічні гендерні 
відмінності між культурами. При цьому ступінь проѐвів, напрѐмок 
розвитку й сама природа таких відмінностей також можуть 
зміняватисѐ від культури до культури. Так, ѐкщо одна культура сприѐю 
формування психологічних відмінностей певного типу, це не означаю, 
що й інша досліджувана нами культура рівноя міроя породжую той же 
тип відмінностей. З іншого боку, ми можемо виѐвити культуру, у ѐкій 
певний тип відмінностей буде ще більш ѐскраво вираженим, ніж той, 
що був вивчений нами дотепер *1+. Отже, справа в тому, що гендерні 
відмінності ю не просто не продуктом біологічних і культурних факторів, 
але впливаять і на розвиток самої культури. Існую зворотний зв’ѐзок 
між ними й такими проѐвами культури, ѐк типи поведінки, гендерні 
ролі й гендерна рольова ідеологіѐ. Таким чином, характер 
взаюмозв’ѐзків між культуроя, поведінкоя й психологічними 
характеристиками – це замкнене коло, у ѐкім психологічним проѐвам 
гендерної диференціації належить найважливіша роль у впливі на 
спосіб життѐ, традиції й поведінка лядей.  

Специфіка діѐльності з формуваннѐ гендерної культури 
особистості у дітей з транснаціональних сімей полѐгаю в необхідності 
обліку формуваннѐ психологічної статі при побудові педагогічного 
процесу. І справа тут не тільки в тому, що представники різних статей 
потребуять диференційованого підходу з боку педагога (наприклад, 
при проведенні дискусії слід ураховувати, що дівчата віддаять 
перевагу обміну думками, а не захисту певних позицій; вони менше 
схильні відкрито показувати свої знаннѐ, іноді просто соромлѐтьсѐ 
говорити перед великоя аудиторіюя *1+). Справа ще й у тому, що ѐк 
усередині, так і поза освітніми установами школѐрі-мігранти змушені 
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мати справу зі складним світом нових уѐвлень і стереотипів, ѐкі 
стосуятьсѐ того, ѐка поведінка, зовнішній виглѐд, мисленнѐ прийнѐтні 
длѐ представників даної статі в даній культурі. Часто стереотипи, 
засвоюні в місцѐх колишнього проживаннѐ, стаять протилежними до 
уѐвлень нової культури. Поѐснити природу стереотипів, показати їхня 
історичну мінливість, етнічні особливості й соціальну зумовленість — 
такі основні завданнѐ гендерної освіти у діѐльності з формуваннѐ 
гендерної культури особистості. 

Гендерна освіта дітей-мігрантів полѐгаю також і в тому, щоб 
допомогти їм упоратисѐ із проблемами соціалізації, важливоя 
складовоя частиноя ѐкої ю самоідентифікаціѐ дитини ѐк хлопчика або 
дівчинки та прийнѐттѐ, таким чином, певної соціальної ролі. Історично 
освітній простір оріюнтуютьсѐ насамперед на конкретні труднощі, з 
ѐкими можуть зіштовхнутисѐ діти. Це можуть бути будь-ѐкі проблеми, 
що маять гендерний аспект: взаюмини хлопчиків і дівчат у класі, різне 
ставленнѐ вчителів до хлопчиків і дівчат, дружба, перше коханнѐ, 
насильство у взаюминах підлітків і т. д. 

При організації діѐльності з формуваннѐ гендерної культури 
дітей-мігрантів педагогам необхідно враховувати, крім проблем, що 
були перераховані вище, ще особливий психологічний стан, пов’ѐзаний 
з адаптаціюя до нової культури, а також стереотипні уѐвленнѐ про 
проѐви того або іншого гендера, засвоюних у місцѐх колишнього 
мешканнѐ та тих, що склалисѐ в родині дитини. Численні дослідженнѐ 
показали, що засвоюннѐ шкільної програми хлопчиками й дівчатками 
залежить не тільки від формально пропонованих їм однакових вимог, 
але й від того, ѐкі уѐвленнѐ про «вірну» длѐ їхньої статі поведінку вони 
одержали в родині і ѐкоя міроя загальна атмосфера в класі сприѐю 
виѐвлення й обговорення цих уѐвлень *3, с. 127+. 

Якщо дошкільники ще слабко сприймаять відмінності між 
хлопчиками й дівчатками, то в шкільному віці закладаютьсѐ основа 
статеворольових стереотипів, тому особлива увага повинна 
приділѐтисѐ гендерній адаптації дітей-мігрантів шкільного віку, 
особливо підліткового. Тут слід зазначити, що чіткі уѐвленнѐ дітей про 
«вірну» поведінку хлопчиків і дівчат не завжди збігаятьсѐ з їхніми 
власними задатками й схильностѐми. Причому стереотипи можуть 
нав’ѐзуватисѐ ѐк формальними соціальними інститутами (родиноя, 
школоя), так і неформальними (однолітками, засобами масової 
інформації). У першому випадку звичайно ідетьсѐ про традиційні 
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стереотипи (хлопчиків готуять до активної діѐльності за межами 
сімейного кола, кар’юрних досѐгнень і агресивного самоствердженнѐ; 
дівчаток оріюнтуять на турботу про родину та чоловіка, самопожертву в 
ім’ѐ родини). У другому випадку стереотипи розглѐдаятьсѐ в аспекті 
«волі», «самоствердженнѐ», «відмови від стереотипів». Жіночі й 
чоловічі журнали, фільми, кліпи нав’ѐзуять дівчатам і хлопцѐм статеву 
розбещеність, споживацтво, індивідуалізм, зневажливе ставленнѐ до 
моральних цінностей. Оскільки все це вочевидь суперечить 
традиційним стереотипам, що здавна закріпилисѐ в суспільній 
свідомості, немаю нічого дивного в тому, що підлітки схваляять такого 
роду стиль поведінки й мисленнѐ ѐк проѐв свободи особи. Завданнѐ 
педагога в цьому випадку полѐгаю в тому, щоб поѐснити, що нові 
стереотипи не менш руйнівні длѐ особистості, ніж старі, і найчастіше 
буваять ще небезпечнішими, тому що разом з особистістя руйнуять і 
суспільні відносини. 

Етнічний стереотип складаю ту частину системи знань про світ, 
ѐка відображаю відмінності між народами. На основі дихотомії «Ми – 
Вони» у його структурі виділѐятьсѐ два компоненти: автостереотип – 
сукупність атрибутивних ознак щодо дійсних чи уѐвних специфічних 
рис власної етнічної групи, і гетеростереотип – сукупність атрибутивних 
ознак щодо інших етнічних груп. «Ми – Вони» ю узагальненим 
протиставленнѐм *4, с. 11+. 

Етноцентризм ѐк почуттѐ приналежності до певної лядської 
групи із самого початку містив у собі усвідомленнѐ переваги своюї групи 
над іншими. Ідеѐ зверхності своїх звичаїв, норм, богів над чужими 
червоноя ниткоя проходить через будь-ѐкий народний епос, оповіді, 
легенди. Образ чужої етнічної групи в свідомості народу визначаютьсѐ 
перш за все характером його власних історичних взаюмостосунків з 
ціюя групоя. Представник пануячої нації (етносу) сприймаю залежну 
народність перш за все крізь призму свого чільного положеннѐ.  

Маячи в цілому рѐд універсальних закономірностей, 
соціальний контекст відносин між чоловіком та жінкоя конструяютьсѐ 
по-різному у різних етносів. Гендерні особливості етносу відбиваятьсѐ 
майже на всіх інших складових його культури, починаячи від 
економічної і закінчуячи етичноя та художньо-естетичноя. Тому 
величезний наскрізний пласт культури, що формуютьсѐ взаюмодіюя між 
чоловіками і жінками ѐк соціальними суб’юктами, позначимо понѐттѐм 
«гендерна культура» [3].  
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Гендерна культура у нашому розумінні – це складне інтегроване 
динамічне утвореннѐ особистості, пов’ѐзане з впорѐдкованоя 
сукупністя соціально-статевих цінностей, статусів, норм і позицій.  

Гендерна культура зумовляю подоланнѐ стандартних умов 
тоталітарного життѐ й утвердженнѐ рівності прав, лядських взаюмин 
між чоловіками і жінками в суспільстві.  

Понѐттѐ «жіночність» та «мужність» у контексті гендерної 
культури зумовлені і біологічними особливостѐми, і культуроя, а тому 
не скрізь і не завжди сприймаятьсѐ однаково. Розуміннѐ жіночості й 
мужності ю різним у різних етнічних груп, релігійних конфесій та 
поколінь. Це притаманно, зокрема, й поліетнічній Україні. Не варто 
забувати, що твореннѐ гендерної культури потребую урахуваннѐ її 
усталених і мінливих компонентів. Україна ѐк держава, де четверту 
частину населеннѐ становлѐть національні меншини, маю відповідну 
гендерну різноманітність. Звісно, цѐ різноманітність значноя міроя 
впливаю на всі сфери соціального життѐ.  

У зв’ѐзку з цим длѐ діѐльності з формуваннѐ гендерної культури 
у дітей-мігрантів ю значимим процес ресоціалізації, у результаті ѐкого 
відбуваютьсѐ руйнуваннѐ раніше засвоюних норм і зразків поведінки, 
слідом за ѐким іде засвоюннѐ або виробленнѐ інших норм. Як правило, 
ресоціалізаціѐ відбуваютьсѐ у зв’ѐзку з втручаннѐм у критичну й 
нерелевантну колишнім нормам ситуація. Тому при роботі з дітьми з 
транснаціональних сімей особливо важливо не упустити початок 
ресоціалізації та дезадаптації. 

Оскільки формуваннѐ гендерної культури у дітей-мігрантів, ѐк і 
в інших дітей, залежить від учителів і батьків, велике значеннѐ маю 
гендерна освіта учителів та інших дорослих. Коли мова йде про 
гендерну освіту дорослих мігрантів, маютьсѐ на увазі, що її метоя 
повинне стати залученнѐ до базових знань, необхідних длѐ вирішеннѐ 
конкретних проблем, з ѐкими зустрічаятьсѐ жінки і чоловіки, ѐкі 
прибуваять на нове місце та адаптуятьсѐ до нових умов. 

Процес формуваннѐ гендерної культури проходить наступні 
етапи: формуваннѐ гендерних знань, формуваннѐ соціального досвіду 
гендерної взаюмодії, формуваннѐ гендерної рефлексії. Отже, стосовно 
роботи з формуваннѐ гендерної культури у дітей-мігрантів можна 
запропонувати наступний алгоритм: 1) одержаннѐ інформації із усіх 
аспектів гендерної культури й культури соціуму; 2) виробленнѐ 
дитиноя особистого розуміннѐ й ставленнѐ до всіх аспектів; 3) 
застосуваннѐ на практиці знань і вмінь. 
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Кінцевоя метоя оволодіннѐ знаннѐми, уміннѐми й навичками ю 
гендерна культура дитини-мігранта, його перехід у статус суб’юкта ціюї 
культури й подальше самовдосконаленнѐ в ній. 

Таким чином, длѐ вихованнѐ гендерної культури у дітей-
мігрантів необхідно: вихованнѐ начал жіночності в дівчаток і мужності в 
хлопчиків ѐк моральних ѐкостей, специфічних длѐ тіюї або іншої статі; 
формуваннѐ уѐвлень про ѐкості мужності й жіночності, сімейні статеві 
ролі; подоланнѐ роз’юднаності дітей різної статі, прагненнѐ до 
взаюморозуміннѐ; врахуваннѐ соціальних факторів при навчанні; 
індивідуалізаціѐ навчаннѐ на основі врахуваннѐ фізичних і 
психологічних особливостей особистості дитини; формуваннѐ вмінь 
представників різної статі взаюмодіѐти один з одним у спільній 
діѐльності, чесності, довіри, щирості, взаюмодопомоги; підготовка до 
виконаннѐ в майбутньому соціальних статевих ролей. 

Як вже було зазначено, щоб процес вихованнѐ гендерної 
культури у дітей-мігрантів був більш ефективним, подібна робота 
повинна організовуватисѐ й з їхніми батьками. Длѐ відстеженнѐ 
ефективності проведеної корекційноїй роботи можна використовувати 
наступні критерії: прагненнѐ до співробітництва, зміна настроя, відхід у 
себе, агресивні реакції, захисні установки, тривожність, неприйнѐттѐ 
інших і себе, конфліктність, емоційна напруга. Таким чином, основноя 
метоя та завданнѐми діѐльності з формуваннѐ гендерної культури у 
дітей-мігрантів повинно бути подоланнѐ тих стереотипів (гендерних і 
етнічних), ѐкі заважаять успішному розвитку особистості дитини, щоб її 
поведінка більше залежала від її особистих схильностей, а не від 
необхідності поводитисѐ «ѐк заведено». 

У зв’ѐзку з цим відкриваятьсѐ нові проблеми, що вимагаять 
свого розв’ѐзаннѐ, до числа ѐких належать подальша розробка 
теоретичних основ гендерного підходу до соціальної роботи з дітьми-
мігрантами з урахуваннѐм змісту загальної освіти й структури 
навчальної й виховної діѐльності; виѐвленнѐ й теоретичне 
обґрунтуваннѐ педагогічних умов, що підвищуять ефективність 
реалізації гендерного підходу до навчаннѐ й вихованнѐ дітей-мігрантів. 
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