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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність і доцільність дослідження. Модернізація системи освіти 

України показала необхідність виділення одного з орієнтирів у розвитку й 
становленні дитини та підлітка – безперервного процесу соціалізації особистості. 
Сучасна соціальна ситуація розвитку особистості характеризується зміною 
світоглядних установок, трансформацією соціальних відносин особистості, 
переглядом ієрархічної системи цінностей. За таких умов процес становлення 
особистості підлітка зазнає низки проблем, найбільш актуальними серед яких є 
засвоєння й оволодіння власною статевою роллю та самоідентифікація. 

Ретроспективний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків розкриває багатошаровість та певну 
строкатість цього процесу.  

При цьому науковці вказують, що найбільш інтенсивний перебіг процесу 
статеворольової соціалізації відбувається в дитячому та підлітковому віці. Саме в 
цей час дітьми та підлітками засвоюються характерні риси й ролі чоловіків та жінок, 
відбувається формування статевотипізованої поведінки; засвоюється як зовнішня 
манера поведінки, так і внутрішній духовно-моральний статус жінки /чоловіка; 
відбувається усвідомлення себе як представника певної статі, своїх взаємин із 
однолітками, формуються зразки мужності /жіночності, обираються найбільш 
привабливі моделі статеворольової поведінки.  

Однією з впливових інституцій статеворольової соціалізації науковці 
відзначають сім’ю. Сім’я є первинною соціальною групою, у якій відбувається 
процес оволодіння дітьми та підлітками своїми статевими ролями; у сім’ї дитина з 
раннього віку залучена до системи цінностей, які допомагають їй засвоїти моральні 
норми статеворольової поведінки та взаємин статей. 

Сучасний стан статеворольової соціалізації учнів, нерозв’язаність багатьох її 
проблем дають підстави говорити про необхідність ґрунтовного й усебічного 
вивчення багатого досвіду статеворольової соціалізації дітей та підлітків у історії 
соціальної педагогіки з метою інтеріоризації досвіду минулих поколінь, здійснення 
цілісного аналізу змісту, форм, методів і механізмів статеворольової соціалізації в 
контексті історичної ретроспективи. 

Безперечно, підвищення ефективності та якості формування професійної 
компетентності в майбутніх соціальних працівників із питань статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків потребує, перш за все, системного підходу, 
використання в сучасній соціально-педагогічній практиці комплексних, 
міждисциплінарних розвідок. 

Історичний аспект дослідження проблеми статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків відіграє значну роль у реформуванні всієї освітньої системи в Україні. 
Зазначимо, що саме впродовж обраного історичного періоду (ХХ століття) у 
розв’язанні проблеми статевої просвіти та статевого виховання з’являються 
новаторські теорії, науково-педагогічні досягнення, концепції, методики, 
узагальнюються теоретичні досягнення та практичні результати щодо 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків. 
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Вивчення феномену статеворольової соціалізації дітей та підлітків перебувало 
в дослідницькому просторі вітчизняних та зарубіжних представників різних 
наукових галузей: філософів (М. Бердяєв, В. Біблер, Л. Гумільов, І. Ільїн, 
П. Каптерєв, Р. Лівшиц, В. Розанов, В. Соловйов та ін.), психологів (П. Блонський, 
І. Кон, П. Якобсон та ін.), медиків (Д. Ісаєв, В. Каган, Д. Колесов, А. Свядощ, 
Н. Сельверова, А. Шибаєва та ін.), демографів (А. Вишневський, Л. Дарський та ін.), 
соціологів (С. Голод, М. Мацьковський, А. Харчев та ін.), педагогів (В. Барський, 
В. Колбановський, Е. Костяшкін, М. Рубінштейн, А. Хрипкова та ін.). 

Витоки проблеми статеворольової соціалізації, статевого виховання, статевої 
просвіти, підготовки до сімейного життя дітей та підлітків порушувалися у працях 
вітчизняних науковців та практиків другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
(О. Бернштейн, Н. Жаринцева, Г. Зоргенфрей, О. Канель, Є. Лозинський, 
В. Половцов, В. Половцова, Б. Райков, К. Сидорович та ін.). 

У післяреволюційний період питання статеворольової соціалізації, 
взаємовідносин статей, представлено в роботах таких дослідників, як Є. Аркін, 
І. Арямов, В. Бехтерєв, П. Блонський, П. Виноградська, А. Залкінд, О. Коллонтай, 
А. Макаренко, Л. Раскін, І. Симонов, Г. Сорохтін, Л. Сосюра та ін. 

Проблеми статеворольової соціалізації дітей та підлітків у радянську добу 
стали предметом вивчення широкого кола науковців-медиків, психологів, 
соціологів, демографів, педагогів (М. Антропова, Т. Афанасьєва, А. Ахвердов, 
В. Барський, М. Вовчик-Блакитна, І. Кон, С. Лібіх, Є. Мар’ясіс, В. Рубанович, 
О. Савченко, О. Ступко, А. Харчев, А. Храмцова, А. Хрипкова, А. Шибаєва та ін.). 

Теоретичні засади статеворольової соціалізації дітей та підлітків в сучасній 
Україні розробляли М. Боришевський, В. Васютинський, Т. Говорун, Т. Гурлєва, 
О. Кікінежді, О. Кізь, О. Кісь, В. Кравець, С. Кириленко, Л. Мороз, Б. Ступарик, 
Л. Тимощенко, О. Шарган та ін. 

Методологічний аспект теорії, практики, методики, технології соціалізації та 
статеворольової соціалізації представлено у працях Т. Алєксєєнко, О. Бялик, 
М. Воровки, Т. Голованової, Т. Дороніної, С. Коношенка, В. Кравця, О. Кузьміної, 
С. Курінної, Н. Максимовської, С. Омельченко, О. Петренко, Л. Столярчук, 
І. Трубавіної, В. Федяєвої, С. Харченка, Л. Цибулько, В. Шпак, Л. Штефан та ін. 

Здійснений аналіз наукової літератури засвідчив, що проведені дослідження 
не надають цілісного уявлення про особливості та тенденції розвитку теорії та 
практики статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні протягом ХХ 
століття. 

Аналіз питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні (ХХ 
століття) дозволяє окреслити суперечності між:  

– нагальною потребою сучасного українського суспільства у вихованні 
громадян з високим рівнем духовних та моральних цінностей, обізнаності у 
взаємовідносинах статей та відсутністю досконалої теоретично обґрунтованої й 
ефективної системи статеворольової соціалізації, статевої просвіти та статевого 
виховання; 

– наявністю значного історико-педагогічного досвіду статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків в Україні та недостатньою увагою науковців до його 
вивчення, узагальнення й творчого використання в сучасних умовах; 
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– потребою розширення шляхів і засобів статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків та неготовністю майбутніх педагогів, психологів, фахівців соціальної 
сфери до його результативного здійснення. 

Проведений історіографічний аналіз праць вітчизняної педагогічної 
літератури й дисертаційних досліджень дозволив висновувати, що проблема 
еволюції статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні протягом ХХ ст. не 
була предметом системного вивчення й окремого аналізу, який передбачав би 
цілісну характеристику етапів та провідних тенденцій розвитку зазначеної 
проблеми, що й обумовило вибір теми „Статеворольова соціалізація дітей та 
підлітків в Україні (ХХ століття)”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах науково-дослідної теми кафедри соціальної роботи Комунального 
закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради 
„Розробка теоретико-практичних основ розвитку соціальності різних категорій осіб 
в умовах трансформаційних змін в українському соціумі” (державний реєстраційний 
номер 0117U007461).  

Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою Комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (протокол 
№ 2 від 17.09.2014 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 
від 25.11.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес статеворольової соціалізації дітей та підлітків у 
різних соціальних, культурних та ідеологічних умовах України протягом ХХ ст. 

Предмет дослідження – основні завдання, зміст, напрями й тенденції 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків у структурі освітнього та 
загальнокультурного процесу, що відбувався в Україні протягом ХХ століття. 

Мета дослідження полягає в аналізі змісту, завдань, складових 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків, яка тривала протягом ХХ століття в 
Україні, як складного соціально-педагогічного явища задля обґрунтування цілісного 
історико-педагогічного поля і створення цілісної системи статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків у науково-педагогічному дискурсі. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1. З’ясувати передумови становлення процесу статеворольової соціалізації 

дітей та підлітків в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. 
2. Визначити теоретико-методологічні засади дослідження проблем 

статеворольової соціалізації дітей та підлітків, визначити сутність та особливості; 
проаналізувати джерельну базу; проаналізувати інформаційний потенціал 
джерельної бази; схарактеризувати методологічні засади дослідження. 

3. Обґрунтувати й проаналізувати історичні періоди розвитку теорії та 
практики статеворольової соціалізації в контексті соціально-культурного, 
історичного розвитку України. Визначити етапи розвитку вітчизняної системи 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків, її періодизацію протягом ХХ 
століття. 
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4. Установити ключові напрями розроблення наукових питань статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків у громадсько-суспільному русі в період педагогічного 
просвітництва (1900–1916 рр. ХХ ст.). 

5. Розкрити зміст експериментування й новаторства в питаннях 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–1936 рр. 
ХХ ст.). 

6. Дослідити надбання радянської системи освіти щодо статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків (1940–1980-ті рр. ХХ ст.) 

7. Схарактеризувати тенденції розвитку теорії та практики статеворольової 
соціалізації в Україні в 90-ті роки ХХ століття. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період ХХ століття. Нижня 
хронологічна межа визначається тим, що саме на початок ХХ століття припадає 
інтенсивне обговорення й наукове висвітлення питань статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків через статеву просвіту та статеве виховання учнів в Україні; у цей 
період визначалися мета, зміст, складові статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків і роль у цьому процесі педагогів, лікарів, освітян, сім’ї, школи, 
громадськості, педагогічної преси. 

Верхня хронологічна межа дослідження визначена 90-ми рр. ХХ ст., що 
пояснюється соціально-економічними та політичними зрушеннями, які відбулися в 
українській державі в 90-ті рр. ХХ ст., необхідністю переосмислення накопиченої 
теорії та практики вирішення проблем статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків, визначення нових тенденцій. 

Концептуальні засади дослідження. Провідна концепція дослідження 
ґрунтується на висвітленні теоретико-практичних здобутків та набутого досвіду 
вітчизняних науковців, педагогів, лікарів, громадських діячів, які порушували 
проблему статеворольової соціалізації дітей та підлітків; містить три 
взаємопов’язані концепти, які сприяють реалізації провідної ідеї. 

Методологічний концепт поєднав взаємодію всіх підходів до розв’язання 
проблеми статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні у визначених 
хронологічних межах (протягом ХХ століття): системний підхід – дозволяє 
розглядати статеворольову соціалізацію як цілісне утворення, котре має структурні, 
функціональні й генетичні зв’язки; антропологічний – вимагає обов’язкового 
врахування знань із інших людинознавчих наук при вивченні питань 
статеворольової соціалізації в соціально-педагогічній науці; цивілізаційний – 
передбачає розгляд процесу статеворольової соціалізації через статеву просвіту, 
статеве виховання в контексті провідних педагогічних традицій європейської та 
світових цивілізацій з урахуванням цивілізаційних особливостей вітчизняного 
простору; аксіологічний – спрямований на реалізацію завдань гуманізації питань 
статеворольової соціалізації в суспільстві; інтеграцію особистісних і суспільних 
цінностей, засвоєння соціальних норм і моделей поведінки особистості; 
особистісно-діяльнісний – передбачає таку організацію діяльності об’єкта, за якої 
він усвідомлює себе як особистість, виявляє й розкриває свої можливості, творчі 
здібності та виступає активним учасником різних видів діяльності; 
етнопедагогічний – вимагає обов’язкового врахування при вивченні питань 
статеворольової соціалізації впливу етнічних особливостей об’єктів вивчення; 
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гендерний – дозволяє враховувати специфіку гендерної соціалізації дітей та 
підлітків, диференціацію соціальних функцій та ролей за ознакою статі; 
культурологічний – спрямований на статеве виховання, статеворольову соціалізацію 
особистості шляхом як засвоєння нею вже наявних у суспільстві цінностей 
культури, так і створення нових; соціокультурний – слугує цілям пізнання процесу 
статеворольової соціалізації, статевого виховання, статевої просвіти, статевої 
моралі, шлюбно-сімейних відносин у контексті наявних соціальних умов 
соціокультурних факторів, що впливають на нього; наративний – презентує власне 
розуміння досліджуваного педагогічного феномену; міжгалузевий – сприяє 
комплексному вивченню психології, медицини, соціології, педагогіки та інших 
галузей наукового знання проблеми статеворольової соціалізації; герменевничний – 
надає змогу ретельно й об’єктивно опрацювати джерельну базу дослідження; 
парадигмальний – дозволяє дати об’єктивну оцінку історії становлення та розвитку 
процесу статеворольової соціалізації з позицій представників різних наукових 
напрямів (релігійного, медичного, психологічного, антропологічного, 
педагогічного). 

Теоретичний концепт із урахуванням хронологічного підходу до класифікації 
джерел дав змогу умовно виділити науково-публіцистичні праці вітчизняних 
учених, педагогів, громадсько-просвітницьких діячів кінця ХІХ – початку ХХ 
століття, у яких окреслено теоретичні передумови розвитку ідеї статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків через статеву просвіту та статеве виховання; підґрунтя 
формування наукових підходів у вирішенні питання статеворольової соціалізації 
дітей і підлітків; порушити питання статевих девіацій серед дітей і підлітків та 
надати рекомендації щодо засобів їх профілактики тощо (викладачі-природники – 
В. Половцов, В. Половцова, Б. Райков, Л. Севрук, В. Словцова, комісія С. Шохора-
Троцького, В. Хлюдзинський та ін., лікарі – М. Алексєєв, A. Венгеров, 
О. Бернштейн, Г. Зоргенфрей, О. Канель, Б. Ліберман, Є. Лозинський, М. Рум’янцев, 
К. Сидорович, О. Трахтенберг та ін.); праці політичних і громадських діячів, учених, 
які зробили значний внесок у розвиток експериментування й стали новаторствами в 
питаннях статеворольової соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–
1936 рр. ХХ ст.). Це дозволило виділити політико-ідеологічну складову процесу 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків через реформування побуту, інституту 
шлюбу та сім’ї, морально-етичну парадигму 20–30-ті рр. ХХ ст. (Л. Аксельрод, 
І. Арманд, М. Бухарін, П. Виноградська, О. Коллонтай, Н. Крупська, 
А. Луначарський, Д. Рязанов, С. Смидович, Л. Троцький, О. Ярославський тощо), 
педологічні ідеї вітчизняної педагогічної думки (Є. Аркін, І. Арямов, В. Бехтерєв, 
П. Блонський, Л. Василевський, Л. Виготський, І. Гельман, Є. Евергетова, 
А. Єфімов, А. Залкінд, Б. Райков, Л. Раскін, М. Рубінштейн, І. Симонов, Г. Сорохтін, 
Л. Сосюра, Б. Шапіро та ін.); питання статевого виховання та статеворольової 
соціалізації безпритульних дітей та підлітків, зокрема в педагогічній спадщині 
А. Макаренка, та ін.; групу джерел, які засвідчують надбання радянської системи 
освіти щодо статеворольової соціалізації дітей та підлітків у 40–80-ті рр. ХХ ст.: по-
перше, праці, які розглядають морально-етичний аспект взаємин між хлопцями та 
дівчатами, культуру статеворольової поведінки (В. Барський, В. Колбановський, 
Г. Колі, Е. Костяшкін, І. Кон, С. Кондратьєва, М. Кузнецов, А. Медвецька, 
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Л. Наумова, Л. Тимофєєва, В. Сухомлинський, А. Хрипкова, Е. Черепова та ін.); по-
друге, наукові роботи медико-психологічного та педагогічного спрямування 40–80-х 
років ХХ століття, які були написані медиками у співавторстві з психологами, 
педагогами, зокрема лікарями-гігієністами (М. Антропова, М. Большакова, 
Є. Мар’ясіс, Ю. Скрипкін, О. Ступко, О. Савченко, В. Рубанович, О. Хононова, 
А. Шибаєва та ін.), лікарями-ендокринологами (Д. Колесов, Н. Сельверова та ін.), 
лікарями-сексопатологами (З. Анісімова, Г. Васильченко, В. Здравомислов, Д. Ісаєв, 
В. Каган, С. Лібіх, А. Свядощ та ін.) та лікарями інших профілів у тісній співпраці з 
педагогами щодо гігієнічних, фізіологічних, психологічних процесів, які 
відбуваються з дітьми та підлітками в процесі дорослішання; дослідження щодо 
анатомо-фізіологічних та психологічних статевих відмінностей чоловічого й 
жіночого організмів, тогочасних моделей статевого виховання, репродуктивного 
здоров’я підлітків, проблеми підліткової вагітності, підготовки дівчат до виконання 
материнських функцій (В. Абрамченко, А. Гадасіна, В. Кобилецька, Е. Непочатова, 
І. Петрище, А. Резніков, А. Хрипкова, З. Шкіряк-Нижник, А. Ячевський та ін.); по-
третє – як підготовку дітей і підлітків до сімейного життя, усвідомленого 
батьківства, зокрема в контексті фамілістики (А. Ахвердов, Т. Афанасьєва, 
М. Вовчик-Блакитна, С. Голод, М. Мацьковський, А. Харчев та ін.). Хронологічний 
підхід дозволив з’ясувати тенденції розвитку теорії та практики статеворольової 
соціалізації в Україні в 90-ті роки ХХ століття, що провадили в умовах глобалізації: 
визначено роль біологічного та соціального чинників сексуальності в розвитку 
статевої свідомості дітей та підлітків у процесі статеворольової соціалізації; 
досліджено статеворольову соціалізацію дітей та підлітків як фактор успішного 
виконання подружніх ролей, як підґрунтя зміцнення інституту сім’ї та шлюбу 
(М. Боришевський, В. Васютинський, Т. Говорун, І. Горпінченко, Т. Гурлєва, 
Л. Ігнатюк, С. Кириленко, Б. Ковбас, О. Кононко, В. Костів, В. Кравець, Л. Мороз, 
Ю. Приходько, Л. Тимощенко, І. Трухін, О. Шарган та ін.). 

Технологічний концепт передбачає творче використання прогресивних 
надбань із теорії та практики статеворольової соціалізації минулого століття під час 
викладання курсів „Соціальна педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Соціальна робота”, 
„Теорія та історія соціальної роботи та виховання” та ін. у процесі визначення 
змісту підготовки фахівців із педагогіки, соціальної педагогіки та соціальної роботи, 
написання підручників, навчальних посібників, проведення семінарських занять та 
спецкурсів, організації соціально-педагогічної практики тощо. 

Провідною ідеєю дослідження є визнання того, що в сучасному процесі 
статеворольової соціалізації чільне місце належить історичному, етнопедагогічному 
минулому, його повноцінним репрезентаціям у статеворольовій соціалізації дітей та 
підлітків, здатності модифікуватися, бути суголосним до сучасних тенденцій та 
процесів, що відбуваються в статевому вихованні. 

В основу дослідження покладено обґрунтовану нами періодизацію 
становлення вітчизняної теорії й практики статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків у контексті суспільно-політичних, економічних, ідеологічних і соціально-
педагогічних детермінантів в Україні протягом ХХ ст. 

Відповідно до мети, завдань і провідної ідеї було використано такі методи 
дослідження: загальнонаукові – аналітичний, історико-зіставний, ретроспективний, 
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історико-генетичний та порівняльний аналіз психолого-педагогічної, медичної, 
педагогічної та художньо-публіцистичної літератури, що дозволило простежити 
процес статеворольової соціалізації дітей та підлітків у динаміці етапів розвитку; 
проблемно-цільовий аналіз матеріалів періодичної преси, нормативно-законодавчих 
актів, результатів досліджень антропологічних наук із метою визначення етапів 
дослідження питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків і виявлення її 
стратегічної спрямованості у вітчизняному просторі протягом всього ХХ століття на 
кожному з обґрунтованих етапів; вивчення, зіставлення, класифікації та 
систематизації, узагальнення теоретичних ідей і досвіду розвитку теорії і практики 
статеворольової соціалізації, статевого виховання, статевої просвіти в Україні; 
конкретно-пошукові – теоретичний аналіз, синтез, актуалізація, систематизація і 
класифікація вітчизняної та зарубіжної літератури з питань статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків; а також такі методи: історико-генетичний 
(простеження історіографічного аспекту трансформації соціально-педагогічних 
основ теорії та практики статеворольової соціалізації дітей та підлітків та їх 
висвітлення у науково-педагогічній літературі), парадигмальний (історіографічне 
висвітлення внутрішньої логіки процесу розвитку історії питання статеворольової 
соціалізації на її різних етапах та відстеження взаємодії різних парадигм як 
механізмів зміни головної парадигми статеворольової соціалізації в конкретних 
історичних умовах), персоналістично-біографічний (аналіз педагогічної, 
психологічної, медичної, публіцистичної літератури, спогадів, епістолярної 
спадщини, що присвячена персоналіям завдяки працям яких було визначено 
провідні напрями у вітчизняній історії питання статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків), термінологічний аналіз (забезпечення застосування в дослідженні 
категоріально-понятійного апарату кількох наук, що було обумовлено потребою 
надання окремих дефініцій відповідно до предмета дослідження в морально-
етичному та медико-психологічному аспектах); метод наукової екстраполяції 
(розкриття потенціалу творчого використання досвіду теорії та практики питання 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків). 

Джерельна база дослідження. У процесі написання дисертації використано 
науково-літературні джерела й архівні справи, зокрема такі: 

– законодавчі й директивні акти перших урядів СРСР та УРСР; документи 
Народного комісаріату освіти України, Міністерства освіти УРСР, за якими 
проводилася політика врегулювання шлюбно-сімейних відносин, інституту сім’ї, 
статевої просвіти та статевого виховання, а саме: „Збірники наказів і розпоряджень 
Народного комісаріату освіти України”, „Інформаційні збірники Міністерства освіти 
України”, Державні документи, за якими здійснювалося нормативно-правове 
забезпечення в різні часи (кодекси законів про виховання, декрети, постанови, 
циркуляри, розпорядження, концепції, інструкції); законодавчі й директивні акти 
Президента України, Верховної Ради й Кабінету Міністрів уже за часів незалежної 
української держави; офіційні видання Указів Президента та законів України в 1991 
– 2000 роках; матеріали з’їздів, конференцій, нарад, присвячених питанням 
виховання особистості в різних соціальних інститутах та ін.; 

– науково-публіцистичні праці учених, педагогів, лікарів, громадсько-
просвітницьких діячів ХХ століття представників суспільно-політичної думки; 
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– матеріали педагогічних, соціально-педагогічних, історико-педагогічних 
досліджень: монографії, дисертації, автореферати, наукові та науково-практичні 
публікації; 

– навчально-методичні та науково-популярні джерела – книги, брошури, 
підручники, навчально-методичні посібники, хрестоматії, довідково-бібліографічна 
література тощо; 

– масові джерела – матеріали соціологічних опитувань, статистичні матеріали, 
статистичні відомості, збірники документів, довідники тощо; 

– матеріали педагогічної преси ХХ століття, сучасних психолого-педагогічних 
часописів, періодичні видання, які розкривали теоретичні й практичні аспекти 
статеворольової соціалізації, зокрема такі: „Вестник воспитания”, „Вопросы 
воспитания”, „Вопросы психологи”, „Народное просвещение”, „На путях к новой 
школе”, „Педагогіка”, „Педагогіка і психологія”, „Педология”, „Половой воспрос”, 
„Порадник щодо соціального виховання дітей”, „Практична психологія і соціальна 
робота”, „Путь просвещения”, „Радянська освіта”, „Радянська школа”, „Рідна 
школа”, „Русская школа”, „Советская педагогика”, „Семья и школа”, „Соціальна 
політика і соціальна робота”, „Соціальне виховання”, „Шлях освіти” тощо;  

– архівні матеріали з Державного архіву Харківської області: інспектура 
народної освіти Харківського губвиконкому; бюлетені, резолюції методичних 
конференцій; протоколи, звіти, зведення про стан політосвітньої роботи, боротьбу з 
безпритульністю, роботу дитячих будинків; доповіді, звіти й навчальні плани 
навчальних закладів соціального виховання й професійної освіти; протоколи 
педагогічних рад: 1) Богодухівський, ф.р–434 (1919–1922 рр. ф.р–434; 3; 8. 
2) Валківський (ф.р–101); 3) Харківський (ф.р–103); 4) Чугуївський (ф.р–104, 1920–
1922 рр.). Відділення народної освіти Харківського облвиконкому (облвно) (ф.р–
4695, буд. 1416, 1943–1962 рр.); (ф.р–4695), а також накази, звіти, плани, доповідні 
записки про роботу облвно й райвно, шкіл, дитячих будинків, садів, піонерських 
таборів та інших позашкільних установ. 

До дослідження залучено матеріали фондів Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки імені 
В. О. Сухомлинського, Харківської державної наукової бібліотеки імені 
В. Г. Короленка, електронні ресурси глобальної мережі інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
– уперше цілісно й системно розкрито ґенезу становлення й розвитку 

вітчизняної теорії та практики статеворольової соціалізації дітей та підлітків, 
статевого виховання, статевої просвіти протягом ХХ століття; з’ясовано передумови 
її становлення та розвитку протягом ХХ століття у вітчизняній педагогічній теорії та 
практиці: І-й (1900–1916 рр. ХХ ст.) – етап розроблення наукових питань 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків у громадсько-суспільному русі в 
період педагогічного просвітництва; ІІ-й (1917–1936 рр. ХХ ст.) – етап 
експериментування й новаторства в питаннях статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків радянського періоду; ІІІ-й (1940–1980-ті рр. ХХ ст.) – етап надбання 
досвіду радянською системою освіти щодо статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків; ІV-й (90-ті роки ХХ століття) – етап розвитку теорії та практики 
статеворольової соціалізації в Україні в умовах нових світових тенденцій; розкрито 
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ключові напрями етапу розроблення наукових питань статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків у громадсько-суспільному русі в період педагогічного 
просвітництва (1900–1916 рр. ХХ ст.): а) дослідження соціальних рухів, настроїв, 
процесів, які визначали напрям розвитку педагогічних поглядів (феміністичний рух, 
криза сім’ї, занепад авторитету церковних догм, низька освіченість більшості 
населення, розтлівальний вплив видовищ та літератури щодо взаємин статей, 
неспроможність або ігнорування цього питання батьками  /школою); б) формування 
підходів до статевої просвіти та статевого виховання дітей та підлітків: релігійно-
християнського, медичного, психологічного, антропологічного, педагогічного; 
в) з’ясування причин статевих девіації дітей та підлітків і засобів їх профілактики; 
визначено зміст етапів експериментування й новаторства статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–1936 рр. ХХ ст.): 
а) ключові напрями реформування ідеології радянської влади в контексті нової 
комуністичної ідеології, які вплинули на процес статеворольової соціалізації дітей 
та підлітків; б) вирішення питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
через новий напрям розвитку педагогіки – педології; в) вказано заходи, які 
позитивно позначалися на вирішенні проблеми статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків; г) пріоритетні напрями статеворольової соціалізації безпритульних 
вихованців /вихованок у спадщині А. Макаренка; проаналізовано радянської 
системи освіти щодо статеворольової соціалізації дітей та підлітків (1940–1980-ті рр. 
ХХ ст.): морально-етичний аспект взаємин між хлопцями та дівчатами, формування 
культури статеворольової поведінки; розвиток медико-психологічних аспектів 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків (гігієна, фізіологія); підготовка дітей 
та підлітків до сімейного життя в контексті фамілістики; охарактеризовано 
тенденції розвитку теорії та практики статеворольової соціалізації в Україні в 90-ті 
роки ХХ століття: співвіднесення впливу біологічного та соціального чинників 
сексуальності в розвитку статевої свідомості дітей та підлітків у процесі 
статеворольової соціалізації; статеворольова соціалізація дітей та підлітків як 
фактор успішного виконання подружніх ролей, підґрунтя зміцнення інституту сім’ї 
та шлюбу;  

– уточнено поняття „соціалізація”, „статева просвіта”, „статеве виховання”, 
„статеворольова соціалізація”, „стать”, „маскулінність”, „фемінність”, 
„андрогінність”, „статеворольова поведінка”, „статева ідентичність”, „статева роль”, 
„статеворольові стереотипи”; з’ясовано внесок вітчизняних і зарубіжних педагогів у 
розвиток теорії та практики статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні 
протягом ХХ століття; визначено напрями, форми і методи виховного впливу на 
формування статевої свідомості, статевої культури дітей та підлітків у сім’ї, школі, 
суспільстві в досліджуваний період;  

– набули подальшого розвитку наукові положення теорії та практики 
статеворольової соціалізації; аналіз історичних особливостей розвитку 
статеорольової соціалізації, статевої просвіти, статевого виховання в Україні 
досліджуваного періоду, особливості їх окреслення в навчальній та науковій 
літературі; аналіз і систематизація джерельної бази дослідження; 

– до наукового обігу введено маловідомі та раніше не відомі архівні джерела 
(57 позицій), наукові документи, історико-педагогічну літературу; невідомі раніше 
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історичні факти, пов’язані з історією розвитку статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків в Україні (ХХ століття). 

Практичне значення дослідження. Фактичний матеріал, теоретичні 
положення й висновки дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 
закладів загальної середньої освіти та закладів вищої освіти; під час розроблення та 
вдосконалення змісту навчальних дисциплін „Історія педагогіки”, „Історія та теорія 
соціальної роботи та виховання”, „Соціальна педагогіка”, „Соціальна робота” та ін.; 
при укладанні підручників, навчально-методичних посібників, програм курсів за 
вибором; у системах підвищення кваліфікації педагогів, працівників соціальної 
сфери та післядипломної освіти. 

Здобуті результати дослідження можуть ураховуватися при підготовці 
наукових доповідей, повідомлень, виступів на наукових конференціях та семінарах, 
під час практики, для організації науково-дослідної роботи студентів, магістрантів, 
аспірантів, докторантів. Виявлена теоретико-мотодологічна база статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків є підґрунтям досліджень із історії педагогіки, історії 
соціальної роботи, психології, соціології, філософії, медицини. Представлений у 
дисертації матеріал кількісно і якісно збагачує форми, методи, прийоми та засоби 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес Комунального 
закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради 
(довідка № 01-13/300 від 21.05.2020 р.); Бердянського державного педагогічного 
університету (довідка № 57-08/494 від 20.05.2020 р.); Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника (довідка № 01-23/117 від 
25.05.2020 р.); Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 
Кожедуба (акт від 25.05.2020 р.); Харківського національного медичного 
університету (акт від 22.05.2020 р.); Комунального закладу „Дніпрорудненська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів „Талант”” (довідка № 01019/132 від 
02.06.2020 р.); Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Холодногірського 
району м. Харкова (довідка № 336 від 22.05.2020 р.); Центральноукраїнського 
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка 
№ 262/1-н від 04.06.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, 
полягає в одержанні результатів дослідження процесу статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків, імплементації гендерного компоненту в освіту (висвітлено досвід 
роботи Центру гендерної освіти КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 
Харківської обласної ради), участі у проведенні гендерного аудиту освітнього 
середовища серед викладачів кафедр [25; 26]; використанні та активному 
пропагуванні у соціально-педагогічній діяльності інноваційних форм упровадження 
заходів щодо статеворольової соціалізації, зокрема через форум-театр [31]; 
застосуванні в процесі підготовки майбутніх педагогів, працівників соціальної 
сфери гендерного аспекту статеворольової соціалізації дітей та підлітків [36]; 
аналізуванні процесу підготовки старшокласників до сімейного життя як аспекту 
статеворольової соціалізації [37]; систематизуванні досвіду фамілістики як чинника 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків [45].  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
представлено в доповідях на наукових, науково-практичних і науково-методичних 
конференціях різних рівнів: Міжнародних – „Гендер. Екологія. Здоров’я” (Харків, 
2015); „Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери” (Ніжин, 2016); 
„Гендер. Екологія. Здоров’я” (Харків, 2017); Naukowo-Praktycznej (on-line) 
zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych 
oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwiazku Radzieckiego oraz byley Jugoslawii 
(Warszawa, 2017); Forming of modern educational environment : benefits, risks, 
implementation mechanisms (Tbilisi, 2017) / („Формування сучасного освітнього 
простору : переваги, ризики, механізми реалізації” (Тбілісі, 2017); „Актуальні 
дослідження в соціальній сфері” (Одеса, 2018); „Актуальні проблеми реформування 
системи виховання та освіти в Україні” (Львів, 2018); „Гендер. Екологія. Здоров’я” 
(Харків, 2019); Всеукраїнських – „Теорія і практика соціального виховання: 
соціальна суб’єктність, активність та відповідальність” (Харків, 2014); „Соціальна 
підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади” (Суми, 2015); 
„Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної 
роботи” (Івано-Франківськ, 2016); „Теоретичні, методичні та практичні проблеми 
соціальної роботи” (Івано-Франківськ, 2017); „Соціальна робота: виклики 
сьогодення” (Тернопіль, 2017); „Модифікація концепції соціально-педагогічної 
діяльності та соціальної роботи в Україні у контексті реалізації цілей сталого 
розвитку суспільства” (Харків – Куряж, 2018); „Теоретичні, методичні та практичні 
проблеми соціальної роботи” (Івано-Франківськ, 2018); „Трансформація соціальної 
педагогіки та соціальної роботи в культурі інформаційного суспільства” (Харків, 
2019); „Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи” (Івано-
Франківськ, 2019); „Навчання, виховання та розвиток у контексті життєвих 
перспектив особистості” (Бердянськ, 2019); регіональних – „Сучасні підходи до 
формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах 
реалізації гендерної політики в Україні” (Харків – Куряж, 2017); „Професійна 
мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в 
умовах суспільних трансформацій” (Харків, 2020).  

Основні положення дисертації обговорювалися й отримали позитивну оцінку 
на засіданнях кафедр педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього 
менеджменту, кафедри соціальної роботи, а також Вченої ради Комунального 
закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради; 
на науково-практичних семінарах, круглих столах, диспутах, конференціях різних 
рівнів у закладах різного рівня освіти, де впроваджувалися результати дослідження 
(2015 – 2020 р.р). 

Кандидатська дисертація на тему „Навчально-виховна та методична 
діяльність педагогічних рад освітніх закладів України у другій половині ХІХ 
століття” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки була 
захищена в 2003 році у спеціалізованій вченій раді Д 64.053.04 у Харківському 
державному педагогічному університеті імені  Г. С. Сковороди, її матеріали в тексті 
докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи висвітлено в 
48 публікаціях (із них 42 – одноосібні), зокрема: 1 – монографії, 23 статтях у 
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наукових фахових виданнях України та інших держав (із яких 17 – у фахових 
виданнях України, 5 – у періодичних зарубіжних виданнях, 1 – у виданні, 
включеному до міжнародних наукометричних баз), 22 публікаціях тез у збірниках 
міжнародних, усеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів; 2 статті 
апробаційного характеру в збірниках наукових праць. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
(782 найменування, із них 57 – архівних джерел), 12 додатків на 37 сторінках. 
Загальний обсяг дисертації становить 567 сторінок, із них основного тексту – 435 
сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність, значущість і стан розроблення обраної 

теми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; представлено 
концепцію дослідження; розкрито наукову новизну й практичне значення 
дослідницької роботи; охарактеризовано особистий внесок здобувача, наведено 
відомості про апробацію та впровадження одержаних результатів; подано 
інформацію про структуру й обсяг дисертації.  

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади дослідження 
проблем статеворольової соціалізації” – визначено сутність та особливості 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків; подано аналіз джерельної бази 
дослідження; обґрунтовано методологічну та теоретичну базу дослідження. 

Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та конкретно-
наукові підходи (системний, антропологічний, цивілізаційний, аксіологічний, 
особистісно-діяльнісний, етнопедагогічний, гендерний, культурологічний, 
соціокультурний, парадигмальний, наративний, міжгалузевий, герменевтичний). 

Названі підходи спираються на сукупність методів дослідження 
загальнонаукові (аналітичний, історико-зіставний, ретроспективний, історико-
генетичний та порівняльний аналіз) та конкретно-пошукові (теоретичний аналіз, 
синтез, актуалізація, систематизація і класифікація, історико-генетичний, 
парадигмальний, персонально-біографічний, термінологічний, метод наукової 
екстраполяції). 

На основі аналізу джерельної бази було визначено багатокомпонентність 
проблеми статеворольової соціалізації дітей та підлітків, зумовлену 
різновекторністю наукових підходів до її аналізу до вивчення статевого виховання 
та статевої просвіти; відмінностями в трактуванні поняття „соціалізація”, його 
взаємозв’язок із „вихованням”, „статеворольовою соціалізацією”. 

Під час теоретичного аналізу наукової літератури визначено ключові поняття 
дослідження: „соціалізація”, „виховання”, „статеворольова соціалізація”, „статеве 
виховання”, „статева просвіта”; з’ясовано їх взаємовплив та взаємозв’язок; „стать”, 
„статева роль”, „статева ідентичність”, „статеворольові стереотипи”, 
„статевотипізована поведінка” та ін. 

Ретроспективний огляд та аналіз великої кількості історико-педагогічних, 
соціально-педагогічних, медико-психологічних, художньо-публіцистичних та 
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різножанрових науково-публіцистичних творів: публічних лекцій, доповідей, 
відкритих листів у пресі на злободенні теми, нарисів, оповідань; матеріалів науково-
практичних конференцій, архівних джерел – надає нам можливість умовно 
відокремити основні групи матеріалів, у яких вивчаються різноманітні аспекти 
проблеми статеворольової соціалізації дітей та підлітків протягом ХХ століття:  

1. Законодавчі й директивні акти перших урядів СРСР та УСРС; документи 
Народного комісаріату освіти України, Міністерства освіти УРСР, за якими 
проводилася політика врегулювання шлюбно-сімейних відносин, інституту сім’ї, 
статевої просвіти та статевого виховання, а саме: „Збірники наказів і розпоряджень 
Народного комісаріату освіти України”, „Інформаційні збірники Міністерства освіти 
України”, Державні документи, за якими здійснювалися нормативно-правове 
забезпечення у різні часи (кодекси законів про виховання, декрети, постанови, 
циркуляри, розпорядження, концепції, інструкції). 

2. Науково-публіцистичні праці вітчизняних учених, педагогів, 
громадсько-просвітницьких діячів кінця ХІХ – початку ХХ століття, представників 
суспільно-політичної думки (Д. Писарєв); учителів, зокрема викладачів-природників 
(В. Половцов, В. Половцова, Б. Райков, Л. Севрук, В. Словцова, комісія С. Шохора-
Троцького, В. Хлюдзинський та ін.); лікарів, зокрема шкільних (М. Алексєєв, 
A. Венгеров, О. Бернштейн, Г. Зоргенфрей, О. Канель, Б. Ліберман, Є. Лозинський, 
М. Рум’янцев, К. Сидорович, О. Трахтенберг та ін.); низка авторів, праці яких, 
зокрема перекладних, присвячені статевій просвіті та статевому вихованню, 
підготовці до подружнього життя, виконанню батьківських обов’язків, підготовці 
майбутніх матерів до народження та виховання дітей (Р. Вихров, К. Грязнов, 
Н. Жаринцева, В. Жук, Л. Золотарьов, А. Калмикова тощо).  
 Матеріали Курсів учителів середньої школи (1907 р.), Першого 
Всеросійського з’їзду щодо сімейного виховання (1914 р.), під час роботи яких 
розглядалися питання практичної реалізації питань статеворольової соціалізації 
дітей ті підлітків.  

Соціологічні опитування молоді, присвячені дослідженню сексуальної 
поведінки: В. Фавр (1902), М. Членов (1904), Д. Жбанков (1914). 

3. Роботи політичних і громадських діячів, учених перших років радянської 
влади (20–30-ті роки ХХ століття), у працях яких висвітлюються характерні риси 
епохи, що позначалися на вирішенні питань статеворольової соціалізації в процесі 
соціалістичних перетворень країни (Л. Аксельрод, І. Арманд, М. Бухарін, 
П. Виноградська, О. Коллонтай, Н. Крупська, А. Луначарський, Д. Рязанов, 
С. Смидович, Л. Троцький, О. Ярославський та ін.). Аналіз праць цих авторів 
дозволяє виділити політико-ідеологічну складову у формуванні статеворольової 
соціалізації молоді та зміни усталених стереотипів у вітчизняній школі; зрозуміти 
теорію та практику статеворольової соціалізації безпритульних дітей та підлітків, 
зокрема у спадщині А. Макаренка. 

Матеріали соціально-гігієнічних обстежень сексуальної поведінки та сім’ї у 
20–30-ті роки ХХ століття представили у своїх роботах такі вчені: Г. Баткіс, 
М. Бараш, С. Бурштин, І. Гельман, С. Голосовкер, Д. Ласс, А. Меншов, 
О. Островський, І. Петренко, Ц. Ротштейн, Р. Тер-Захаров та ін.  
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Наукові розвідки та посібники 20–30-х років ХХ століття, у яких розглядалися 
питання статевого виховання школярів, питання вивчення дитячої сексуальності та 
просвіти, становлення педологічної концепції статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків (Є. Аркін, І. Арямов, В. Бехтерєв, П. Блонський, Л. Василевський, 
Л. Виготський, І. Гельман, Є. Евергетова, А. Єфімов, А. Залкінд, Б. Райков, 
Л. Раскін, М. Рубінштейн, І. Симонов, Г. Сорохтін, Л. Сосюра, Б. Шапіро та ін.). 

5. Група джерел, які свідчать про надбання радянської системи освіти щодо 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків у 40–80-ті рр. ХХ ст. представлені в 
кількох напрямах: по-перше, морально-етичний аспект, який розглядав проблеми 
психолого-педагогічні особливості моральних взаємин між хлопцями та дівчатами, 
проблеми особистого життя старшокласників, формування культури 
статеворольової поведінки (В. Барський, В. Колбановський, Е. Костяшкін, І. Кон, 
А. Медвецька, В. Сухомлинський, А. Хрипкова), питання морально-статевого 
виховання (Л. Верб, М. Кузнецов, Л. Наумова), моральна підготовка учнів до 
сімейного життя (Л. Тимофєєва, Е. Черепова,),  статева мораль у світлі соціології; 
питання співвідношення біологічного та соціального в людині: статеві відмінності й 
диференціація соціальних ролей, мужність та жіночність (І. Кон, С. Кондратьєва, 
Г. Колі). По-друге, наукові роботи медико-психолого-педагогічного спрямування, 
які були написані медиками-гігієністами (М. Антропова, М. Большакова, 
Є. Мар’ясіс, Ю. Скрипкін, О. Ступко, О. Савченко, В. Рубанович, О. Кононова, 
А. Шибаєва та ін.), лікарями-ендокринологами (Д. Колесов, Н. Сельверова та ін.), 
лікарями-сексопатологами (З. Анісімова, Г. Васильченко, В. Здравомислов, Д. Ісаєв, 
В. Каган, І. Кон, С. Лібіх, А. Свядощ та ін.) та лікарями іншого профілю у тісній 
співпраці з педагогами щодо гігієнічних, фізіологічних, психологічних процесів, які 
відбуваються з дітьми та підлітками в процесі дорослішання; щодо анатомо-
фізіологічних та психологічних статевих відмінностей чоловічого й жіночого 
організмів, тогочасних моделей статевого виховання, репродуктивного здоров’я 
підлітків, проблеми підліткової вагітності, підготовки дівчат до виконання 
материнських функцій (В. Абрамченко, А. Гадасіна, Й. Гинє, В. Кобилецька, 
Е. Непочатова, І. Петрище, А. Резніков, А. Хрипкова, З. Шкіряк-Нижник, 
А. Ячевський та ін.). 

Окрему групу джерел становлять праці філософів, медиків, психологів, 
педагогів, що висвітлюють процес статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
крізь взаємозв’язок кохання, шлюбу, вивчення закономірностей формування й 
прояву статевої любові, питання гармонізації шлюбу, структури статеворольового 
репертуару і формування особистості дитини та підлітка, сексуального аспекту 
виховання як підготовку до сімейного життя, стабільності шлюбу (І. Андрєєва, 
К. Василев, М. Вислоцька, В. Владін, Л. Воробйов, К. Імелинський, Д. Капустін, 
М. Кузнецов, Ю. Кушнірук, Б. Лисенко, А. Логінов, В. Лозинський, І. Синишин, 
Е. Фромм, О. Щербаков, П. Щербань та ін.).  

Праці соціологів, демографів, психологів, педагогів, медиків, які висвітлюють 
питання підготовки дітей та підлітків до сімейного життя в контексті фамілістики, 
пронаталістської політики держави, підготовки сім’янина (Т. Афанасьєва, 
М. Бєдний, І. Бестужев-Лада, В. Бойко, А. Вишневський, М. Вовчик-Блакитна, 
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І. Гребенников, Л. Дарський, Л. Зюбін, М. Мацьковський, А. Харчев, А. Храмцова, 
П. Якобсон та ін.). 

6. Праці провідних вітчизняних педагогів, освітян 90-х років ХХ століття, які 
висвітлювали питання виховання статевої самосвідомості, статеворольове 
виховання хлопців та дівчат, вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у 
сфері міжстатевих взаємин, питання сексуальності у фокусі проблем статевої 
соціалізації особистості (М. Боришевський, В. Васютинський, Т. Говорун, 
І. Горпінченко, О. Кікінежді, С. Кириленко, В. Кравець, Л. Мороз, А. Палій, 
О. Шарган та ін.). 

7. Народознавчі джерела, де розкриваються традиції у вихованні дітей в 
українській родині, вплив соціокультурних факторів на норми статевої моралі в 
процесі статеворольової соціалізації дітей та підлітків (Г. Ващенко, П. Гнатенко, 
Б. Ковбас, В. Костів, О. Кузик, О. Парфьонова, М. Стельмахович, Б. Ступарик, 
С. Русова, Г. Приходько, Ю. Руденко та ін.).  

8. Сучасні наукові праці – монографії, дисертаційні дослідження – присвячені 
висвітленню різноманітних аспектів статевого виховання школярів та питанням 
статеворольової соціалізації, підготовки до сімейного життя, підготовки до 
статевого виховання протягом ХХ століття (Т. Алєксєєнко, О. Бялик, М. Волік, 
М. Воровка, О. Главацька, Т. Говорун, С. Голод, О. Гирила, Н. Гупан, Н. Дічек, 
Т. Дороніна, І. Захарова, А. Зіміна, О. Кікінежді, І. Ковальчук, І. Кон, В. Кравець, 
Т. Кравченко, Н. Максимовська, І. Мезеря, С. Міжева, В. Москаленко, Л. Олійник, 
О. Петренко, А. Пушкарьов, Т. Репіна, М. Сьоміна, Л. Столярчук, Т. Таранова, 
В. Федяєва, Г. Хархан, С. Харченко, В. Шпак, Л. Штефан та ін.). 

9. Матеріали педагогічної преси ХХ століття, сучасних психолого-
педагогічних часописів, періодичні видання, які розкривали теоретичні й практичні 
аспекти статеворольової соціалізації, зокрема такі: „Архіви України”, „Вільна 
українська школа”, „Вестник воспитания”, „Виробнича думка”, „Внешкольник”, 
„Вопросы воспитания”, „Вопросы психологи”, „Воспитание и обучение”, 
„Воспитание школьников”, „Здоровье”, „Народное просвещение”, „На путях к 
новой школе”, „Образование без границ”, „Педагогіка”, „Педагогіка і психологія”, 
„Педагогіка толерантності”, „Педология”, „Піонерія”, „Половой воспрос”, 
„Порадник щодо соціального виховання дітей”, „Практична психологія і соціальна 
робота”, „Путь просвещения”, „Радянська освіта”, „Радянська школа”, „Рідна 
школа”, „Русская школа”, „Советское здравоохранение”, „Советская педагогика”, 
„Семья и школа”, „Соціальна політика і соціальна робота”, „Соціальне 
виховання”,„Український вісник експериментальної педагогіки та рефлексології”, 
„Український історичний журнал”, „Філософська і соціологічна думка”, „Шлях 
освіти” тощо; 

10. Архівні матеріали з Державного архіву Харківської області: інспектура 
народної освіти Харківського губвиконкому; бюлетені, резолюції методичних 
конференцій. Відділи народної освіти виконкомів: накази, інструкції, протоколи й 
зведення про діяльність повітових і волосних відділів народної освіти, їх підвідділів, 
колегій, комісій, секцій; матеріали губернських з’їздів, конференцій і нарад із 
питань позашкільної й професійної освіти. Протоколи, звіти, зведення про стан 
політосвітньої роботи, боротьбу з безпритульністю, роботу дитячих будинків, 
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загальноосвітніх і професійно-технічних шкіл, бібліотек, театрів, клубів. Відділи 
народної освіти виконкомів: накази, інструкції, протоколи й зведення про діяльність 
повітових і волосних відділів народної освіти, їх підвідділів, колегій, комісій, секцій. 
Протоколи, стенограми, доповіді губернського, повітових і волосних з’їздів, 
конференцій, нарад і зборів працівників освіти. Протоколи й звіти про роботу 
губернського й повітових рад захисту дітей, комісії із проведення місячника 
допомоги дітям. Доповіді, звіти й навчальні плани навчальних закладів соціального 
виховання й професійної освіти; протоколи педагогічних рад: 1) Богодухівський, 
ф.р–434 (1919–1922 рр. ф.р–434; 3; 8. 2) Валківський (ф.р–101); 3) Харківський (ф.р–
103); 4) Чугуївський (ф.р–104, 1920–1922 рр.). Відділення народної освіти 
Харківського облвиконкому (облвно) (ф.р–4695, буд. 1416, 1943–1962 рр.); (ф.р–
4695), а також накази, звіти, плани, доповідні записки про роботу облвно й райвно, 
шкіл, дитячих будинків, садів, піонерських таборів та інших позашкільних установ. 

Аналіз джерельної бази визначає систему вихідних концептуальних положень, 
категоріальний апарат, дефініції основних понять, що дозволяють адекватно 
розкрити теоретико-практичні засади, соціально-педагогічні особливості, етапи й 
тенденції розвитку питань статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні 
протягом ХХ ст.: розроблення наукових питань статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків у громадсько-суспільному русі в період педагогічного просвітництва 
(1900–1916 рр. ХХ ст.); експериментування й новаторство в питаннях 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–1936 рр. 
ХХ ст.); надбання радянської системи освіти щодо статеворольової соціалізації дітей 
та підлітків (40–80-ті рр. ХХ ст.); тенденції розвитку теорії та практики 
статеворольової соціалізації в Україні в 90-ті роки ХХ століття. 

У другому розділі – „Розроблення наукових питань статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків у громадсько-суспільному русі в період  
педагогічного просвітництва (1900–1916 рр. ХХ ст.)” – визначено теоретичні 
передумови розвитку ідеї статеворольової соціалізації дітей та підлітків, зародження 
суспільного руху за публічність обговорення питань статевої просвіти та статевого 
виховання; проаналізовано підґрунтя формування наукових підходів до вирішення 
питання статеворольової соціалізації дітей і підлітків; з’ясовано статеві девіацій 
серед дітей і підлітків та надані рекомендації щодо їх профілактики. 

Вивчення історико-педагогічних досліджень засвідчило основні віхи 
відокремлення першого етапу питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
через організацію статевої просвіти на початку XX століття: повернення курсу 
природознавства в гімназії; публічне обговорення питань статевого виховання 
(сексуальної просвіти) через публікації (В. Половцової „Статеве питання в житті 
дитини” (1903), Є. Лозинського „Проблеми сексуальної педагогії” (1904), 
К. Житомирського „До сексуального питання в педагогіці” (1905), Г. Зоргенфрея 
„Про статеву просвіту” (1905), Н. Жаринцевої „Пояснення статевого питання дітям. 
Листи до батьків” і „Як усе народжується. Листи до дітей” (1905), „Пояснення 
статевого питання дітям” (1907). Праці Н. Жаринцевої являли собою зразок бесіди 
матері з дитиною щодо питань статевої просвіти. З’явилась велика кількість 
перекладної літератури цього типу, переважно всі автори – жінки: англійка – 
Е. Шепперд „Чоловік і жінка, або як має ставитися чоловік до жінки і їх майбутньої 
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дитині” (1906), „Молодим людям і батькам для синів. Бесіди про статеве життя 
людини” (1908); американка – М. Вуд-Аллен „Що потрібно знати дівчинці” (1908); 
німкені – Е. Штиль „Один з обов’язків матері. Посібник із сексуального виховання” 
(1905), М. Лішневська „Статеве виховання” (1908). З-поміж дослідників-чоловіків – 
доктор теології С. Сталль (Америка) та преподобний Літтелтон (Англія) (їх книги 
були спрямовані до хлоп’ячої аудиторії).  

Виявлено, що на ідеї, суспільну думку вітчизняних педагогів початку ХХ 
століття мав визначальний вплив зарубіжний досвід вирішення статевого питання, 
зокрема опубліковані праці Дж. Бедлея „Звернення до батьків стосовно питання про 
роз’яснення дітям різниці між статями” (1901), І. Блоха „Сексуальне життя нашого 
часу в його відношенні до сучасної культури” (1907), О. Вейнінгера „Стать і 
характер” (1893), А. Молля „Статеве життя дитини” (1909), Ф. Паульсена „Сучасне 
виховання та сучасна мораль” (1909), А. Фореля „Статеве питання” (1906), 
3. Фрейда „Три статті з теорії статевого потягу” (1912) тощо.  

Практичне вирішення питання запровадження статевої просвіти передові 
вчителі й викладачі вищих навчальних закладів, діячі науки обговорювали під час 
з’їздів, на курсах: Курси учителів при С.-Петербурзькому університеті (1907), З’їзд 
Учителів середньої школи при С.-Петербурзькому університеті (1907), Перший 
Усеросійський з’їзд із сімейного виховання (1912–1913), Усеросійський Жіночий 
з’їзд при російському товаристві, Перший Усеросійський з’їзд із сімейного 
виховання (1914), наради педагогів-природників у Педагогічному Музеї Військово-
Навчальних Закладів у Петрограді (1917) тощо. 

Проаналізовано науково-педагогічну спадщину учителів (Є. Водовозової, 
К. Житомирського, Б. Лібермана, В. Половцова, В. Половцової, Б. Райкова, 
М. Рубінштейна, М. Рум’янцева, Л. Севрука, К. Сидоровича, І. Симонова, С. Шохор-
Троцького та ін.), лікарів (М. Алєксєєва, М. Андрєєвської, О. Бернштейна, 
О. Віреніуса, М. Волкової, Є. Дрентельн, Г. Зоргенфрея, В. Канеля, Є. Лозинського, 
О. Трахтенберга та ін.), які брали активну участь у дискусіях щодо статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків та зробили неоціненний внесок у практику статевої 
просвіти, статевого виховання.  

Доведено, що на початку ХХ століття у вітчизняному педагогічному дискурсі 
сформувалося кілька підходів до статевої просвіти та статевого виховання дітей та 
підлітків: а) релігійно-християнський, із позиції якого інтимні стосунки 
розглядалися виключно з погляду необхідності продовження роду – народження 
дітей у шлюбі; б) медичний, прибічники якого зауважували необхідність дбати про 
фізичне здоров’я дитини, зокрема акцентували увагу на дотриманні нею гігієни та її 
фізичному здоров’ї, дотриманні режиму правильного харчування, пропагували 
профілактику венеричних захворювань, статеву помірність до повного статевого 
розвитку, регулярні заняття фізкультурою або спортом; в) психологічний, що 
вимагав зосередитися на увазі до належного виходу дитячої та підліткової 
активності (ручна праця, ігри, прогулянки), вихованні емоційної врівноваженості, 
самодисципліни; самоконтролі змін у настрої, внутрішніх переживань, постійних 
сумнівів тощо; г) антропологічний, прибічники якого питання статеворольової 
соціалізації вирішували, спираючись на здобутки людинознавства, ураховуючи час 
настання статевої зрілості та пробудження статевого почуття залежно від клімату, 
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географічних та топографічних координат проживання (місто чи село), соціально-
побутових умов проживання (наявність власної кімнати, ліжка), повноцінного 
харчування (достатня кількість вітамінів та поживних речовин у їжі), впливу 
індивідуально-фізіологічних особливостей (зріст, статура, поведінка, успішність, 
характер, темперамент та ін.); д) педагогічний, який з урахуванням гігієнічної й 
морально-виховної складових процесу статевої соціалізації передбачає тісну 
співпрацю школи й батьків у цьому процесі, дотримання так званої „гігієни 
цнотливості”, що містить фізіологічні та духовні настанови тощо.  

Виявлено, що систематичне вивчення девіацій статевої поведінки серед дітей 
та підлітків почалося у вітчизняному педагогічному дискурсі на початку ХХ 
сторіччя та являло суспільний інтерес до проблеми статі в цілому, а також статевої 
просвіти й статевого виховання дітей та підлітків зокрема. Розробка цієї 
проблематики велася в руслі декількох науково-теоретичних і практико-
орієнтованих напрямів: християнсько-православного (Є. Лозинський, Є. Накашидзе, 
І. Сікорський, І. Скворцов та ін.), фрейдистського (К. Веселовська, С. Лебедєв, 
Д. Смирнов та ін.) й антропологічного (В. Бехтерєв, О. Бернштейн, О. Віреніус, 
Є. Дрентельн, М. Манасеїна, І. Мечников та ін.). 

Узагальнено класифікацію ученими основних статевих девіацій за чотирма 
групами: 1) уроджені (передчасний статевий розвиток; ніжність шкіри; так званий 
нервовий темперамент); 2) порушення режиму гігієни та харчування (висока 
температура житла, надмірно теплий одяг; споживання їжі та напоїв, що 
збуджують); 3) „невідповідне педагогічне оточення” (пестування дітей; невдалий 
вибір товаришів, гувернера /гувернантки; ледарство, читання аморальної літератури; 
відвідування вульгарних видовищ); 4) патологічного характеру (недотримання 
правил гігієни; покарання різками; хронічні застої крові в тазових органах унаслідок 
тривалих класних і домашніх занять).  

З’ясовано рекомендації педагогів та лікарів щодо боротьби зі вказаними 
девіаціями: загартовувати тілесну й моральну природу дитини; дотримуватися 
відповідного температурного режиму житлових приміщень і навчальних закладів; 
робити розумний вибір одягу, нижньої й постільної білизни; уважний нагляд за 
дітьми в лазні, у купальні, при зміні білизни, при роздяганні й одяганні; правильне 
харчування без збудливих напоїв і пряної їжі; пильний нагляд за поведінкою й 
моральністю осіб, які оточують дитину; певну діяльність, яка вимагає витрати 
розумових, моральних і фізичних сил; розваги, відповідні до віку й під наглядом 
старших (ігри, прогулянки, катання на човні, екскурсії до лісу, поля, відвідування 
музеїв, виставок, зоологічних і ботанічних садів, фабрик, заводів, ремісничих 
закладів, концертів, театрів, літературних вечорів, цирку) тощо.  

Досліджено неоціненний внесок у практику статеворольової соціалізації дітей 
та підлітків лікаря-гігієніста й педагога О. Віреніуса, який вивчав статеві аномалії 
дитячого віку, виділив найпоширеніші причини статевих девіацій серед хлопчиків 
та запропонував засоби їх профілактики („Причини статевих аномалій у дитячому 
віці й заходи щодо попередження та усунення їх у сім’ї та в школі” (1892), 
„Міркування щодо питання про боротьбу зі статевими аномаліями в пору шкільного 
віку” (1895)); досвід жінки-лікарки Є. Дрентельн, яка вела активну просвітницьку 
роботу серед дівчат-підлітків, їх матерів та виховательок стосовно здоров’я жінки, 
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зокрема профілактики аномалій розвитку статевих девіацій у дівчат („Аномалії 
розвитку статевого почуття в дівчат” (1898), „Здоров’я жінки. Чотири публічні 
лекції для жінок” (1899), „Лікувати або виховувати? Публічна лекція для матерів та 
виховательок” (1899–1900), „Етюди про природу жінки та чоловіка. Основи 
статевого та жіночого питань у їх взаємозв’язку” (1908) та ін.). 

Установлено, що посилення уваги педагогів, медиків, батьків стосувалося 
питань особистої гігієни, харчування, правильного фізичного розвитку 
(М. Андрєєвська „Виховання дівчинки в перехідному віці” (1909), М. Волкова „До 
питання про фізичне виховання хлопців” (1903), Є. Михайлова  „Про значення 
фізичних вправ для жіночих навчальних закладів” (1890) та ін.) і з’ясовано, що 
наслідком цього стало активне запровадження до шкільної програми з 90-х років 
ХІХ століття гімнастики (фізкультури) для дітей та підлітків обох статей.  

Узагальнено досвід запровадження соціологічного опитування молоді, 
присвяченого дослідженню сексуальної поведінки: у 1902 р. В. Фавр анкетував 
близько 1300 харківських студентів, у 1904 р. М. Членов – 2500 московських 
студентів, у 1914 р. Д. Жбанков – близько 350 слухачок московських вищих жіночих 
курсів. 

Проведено аналіз досвіду педагогів-освітян, лікарів, які висвітлювали 
актуальні питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків початку ХХ 
століття, розміщеного у збірнику під редакцією І. Симонова „Статеве питання в 
школі та в житті” (1927): „Про статеве збочення як особливу установку статевих 
рефлексів” (В. Бехтерєв); „Статевий фактор та його роль у культурі”, „Завдання, 
шляхи й засоби статевого виховання” (М. Рубінштейн); „Сумісне навчання та 
статеве питання” (Г. Зоргенфрей); „Чи потрібна статева просвіта в школі?” 
(Gladiolus); „Статеве питання в школі та в житті” (Г. Сорохтін); „На шляхах до 
боротьби зі статевою розпустою в школах І й ІІ ступенів” (І. Симонов); „Статеве 
виховання в ранньому дитинстві” (А. Троїцька). 

Досліджено різноманітні аспекти статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків на межі ХІХ–ХХ століття, які описані в роботах сучасних дослідників: 
Г. Бельської „Деякі питання статевого виховання в історії педагогіки”, (1980); 
І. Даведьянової, С. Завражина „Вивчення статевої поведінки, що відхиляється, серед 
неповнолітніх (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)”, (1998); Є. Турутіної 
„Соціокультурний і освітній контекст виникнення питання статевого виховання 
дітей у дискурсі російської педагогіки”, (2010); С. Міжевої „Проблеми статевого 
виховання у вітчизняній школі й педагогіці кінця XIX – початок XX ст.”, (2011); 
С. Дев’ятих „Статеве питання і сексуальна педагогіка в Росії на рубежі ХІХ–
ХХ ст.”, (2016). 

Третій розділ – „Експериментування й новаторство в питаннях 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–
1936 рр. ХХ ст.” – містить аналіз політико-ідеологічної складової процесу 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків через реформування побуту, інституту 
шлюбу та сім’ї, морально-етичну парадигму 20–30-х рр. ХХ ст.; презентує питання 
статеворольової соціалізації в контексті педологічної ідеї вітчизняної педагогічної 
думки; висвітлює досвід статевого виховання та статеворольової соціалізації 
безпритульних дітей та підлітків, зокрема в педагогічній спадщині А. Макаренка. 
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Аналіз праць політичних і громадських діячів перших років радянської влади 
(20–30-ті роки ХХ століття), теоретиків нової радянської моралі (Л. Аксельрод, 
А. Богданов, О. Коллонтай, Є. Преображенський, Л. Троцький, О. Ярославський та 
ін.) виявив превалювання прагматичного, утилітаристського трактування моралі 
крізь призму класового підходу. Марксистський теоретик у жіночому питанні, член 
першого радянського уряду О. Коллонтай опублікувала понад двадцять робіт щодо 
розробки й розвитку морально-етичних питань статевих взаємин, шлюбно-сімейних 
відносин: „Любов і нова мораль”, „Статева мораль і соціалістична боротьба”, „Нова 
жінка”, „Нове життя” (до 1917 р.); „Нова мораль і робочий клас” (1919 р.), у якій 
оперувала поняттями „швидкоплинний шлюб” і „статевий комунізм”. Відзначено 
сміливі теоретичні положення О. Коллонтай про вільне кохання, опубліковані нею в 
статті „Дорогу крилатому Еросу”, що викликали найбільший резонанс серед 
читачів. Авторка міркувала про два типи любовного почуття: „безкрилого Ероса” – 
чисто плотський потяг – і „крилатого Ероса” – кохання, заснованого на 
найрізноманітніших душевно-духовних емоціях. У розвиненому соціалістичному 
суспільстві, за її прогнозами, як ідеал, союз двох людей буде заснований на 
здоровішому, вільному й природному потязі  рівноправних членів трудового 
колективу.  

Проблеми у сфері статевої моралі, а отже, й у сфері сімейних стосунків, 
масовий процес заперечення традиційних сімейних норм, який означився ще на 
початку XX ст. та багаторазово підсилився після державного перевороту 1917 року, 
спричинили масові соціологічні опитування з проблем відносин між статями, які 
були проведені на початку 1920-х рр. соціологами М. Бароні „Статеве життя 
робочих Москви”, І. Гельманом „Статеве життя радянської молоді: досвід 
соціально-біологічного дослідження”, С. Голосовкером „До питання про статевий 
побут сучасної жінки” та ін., згідно з якими виявлено тенденцію до примітивізації 
моральних норм.  

З’ясовано, що за масштабами досліджень сексуальної поведінки наша країна 
посіла перше місце у світі. Матеріали соціально-гігієнічних обстежень сексуальної 
поведінки та сім’ї у 20–30-ті роки ХХ століття представили у своїх роботах такі 
вчені: І. Гельман (1922), С. Голосовкер (1923), Д. Ласс (1925), М. Бараш (1925), 
С. Бурштин (1925), Ц. Ротштейн (1925), І. Петренко (1925), Р. Тер-Захаров (1928), 
Г. Баткіс (1929), А. Меншов (1929), О. Островський (1930) та ін.  

Відзначено появу великої кількості художніх творів, що були вельми 
популярні серед молоді не стільки завдяки своїм мистецьким достоїнствам, скільки 
гостротою порушених питань, на злободенні проблеми молоді, щодо статевих 
стосунків, хоч і в дещо гротескному вигляді: твори-оповідання П. Романова „Без 
черемхи”, „Суд над піонером”, повість С. Малашкіна „Місяць із правого боку”, 
повість А. Платонова „Антисексус”, роман Л. Гумілевського „Собачий провулок” 
тощо. Серед українських творів – роман М. Хвильового „Вальдшнепи”; твори 
українських письменників, що з’явилися в еміграції: цинічно-порнографічний 
„Доктор Серафікус” В. Домонтовича, „Чудесна балка” Ю. Косача, „Божественна 
лжа” І. Костецького тощо. 

Установлено, що розвиток нового напряму педагогіки – педології, який ставив 
за мету об’єднати підходи різних наук (медицини, біології, психології та ін.) до 
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методики розвитку дитини, сприяв розв’язанню проблем статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків у контексті педологічної ідеї вітчизняної педагогічної 
думки зазначеного періоду в дослідженнях Д. Азбукіна, І. Аркіна, Є. Арямова, 
М. Басова, В. Бехтерєва, П. Блонського, Л. Василевського, К. Веселовської, 
Л. Виготського, Р. Гепнера, В. Гориневського, А. Залкінда, О. Калашникова, 
С. Моложавого, А. Пінкевича, Б. Райкова, Л. Раскіна, М. Рубінштейна, І. Симонова, 
Г. Сорохтіна, М. Пістрака, А. Троїцької, В. Шульгіна та інших.  

Було засвідчено презентацію педологами власних програм статевого 
виховання, статевої просвіти, які передбачали допомогу педагогові в знаходженні 
правильного науково-обґрунтованого шляху до вирішення цих проблем та мали 
сприяти процесу статеворольової соціалізації дітей та підлітків: Д. Азбукін „Статеве 
виховання та статева просвіта дітей у школі”, „Статеве виховання дітей та підлітків” 
(1928); І. Арямов „Статеве питання в природно-історичному висвітленні” (1924); 
К. Веселовська „Педологічні основи статевого виховання” (1929); Л. Сосюра 
„Статеве виховання дітей” (1926); Г. Сорохтін „Загальні основи статевого 
виховання” (1930) тощо. Педологами водночас було рекомендовано відповідні 
профілактичні заходи та засоби статевої просвіти й статевого виховання дітей та 
підлітків: по-перше – педагогічна організація певного середовища, правильна 
організація соціально-побутових умов проживання, дотримання режиму 
правильного харчування, дотримання розпорядку дня, загальне фізичне 
оздоровлення школяра, дотримання норм особистої гігієни, особливо статевих 
органів, тощо; по-друге – увага з боку батьків та вихователів до вільного часу 
дитини, дитячих розваг, контроль за читанням книг, контроль за відвідуванням 
розважальних заходів; по-третє – створення для організму таких умов, за яких 
сублімаційні процеси, процеси перемикання з одних центрів збудження на інші 
знайшли б свій найбільший розвиток, наприклад у такому: трудовій діяльності, 
іграх, спорті, гімнастиці, засобах художньої літератури, гуртковій роботі, хобі, 
залученні до фізкультури, залученні до громадської діяльності, спільному вихованні 
хлопчиків та дівчаток від дошкільного віку; по-четверте – організація через 
виховання й статеву просвіту адекватного, здорового ставлення до статевого 
питання; культивується установка на статеве дозрівання не тільки як на 
фізіологічний процес, але і як на соціальний, йому підпорядкований; серйозне, 
відповідальне ставлення до жінки, до питань материнства, батьківства й сім’ї, 
здорового потомства тощо. 

Визначено, що досить докладний аналіз ігор із сексуальним елементом 
проведено В. Гориневським у праці „Спільні ігри хлопчиків-підлітків і дівчаток-
підлітків”, (1930), де автор надає загальні рекомендації педагогам, вихователям, 
батькам щодо необхідності запобігання проявам сексуальності в дітей під час ігор.  

На основі аналізу праць педологів щодо статеворольової соціалізації  
виокремлено роботи, які були присвячені вивченню дитячої сексуальності: 
О. Бібанова „Як вивчати дитину. Керівництво до вивчення дитини від народження 
до трьох років” (1923); „Нариси з педагогіки дитинства” (1924); „Педагогіка 
переддошкільного віку” (1927). Відзначимо працю доктора Є. Аркіна („Дошкільний 
вік” (1927), у який автор порушує питання сексуальних проявів у дітей дошкільного 
віку та надає класифікацію проявів дитячої сексуальності.  
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З’ясовано внесок у вивчення дитячої сексуальності П. Блонського, чиї 
концептуальні положення було викладено в роботі „Нариси дитячої сексуальності” 
(1935), що й дотепер може бути корисною батькам і педагогам в аспекті онтогенезу 
дитячої та підліткової сексуальності. Педагог-психолог підкреслював, що вивчення 
дитячої сексуальності до сьогоднішнього дня балансує між двома протилежними, 
але однаково неправильними міфами: міфом про сексуально-безвадну дитину й 
фрейдистським міфом про дитину-еротомана. Автор зауважував, що основні 
постулати, які він висуває в цій праці, обґрунтовано реальними фактами, зібраними і 
ретельно проаналізованими ним особисто. Це дало можливість створити 
оригінальну роботу та отримати низку нових висновків. Важливим є той факт (на 
який вказував і сам автор), що в процесі дослідження він намагався висвітлити те 
питання, яке порівняно мало було вивчене на той час – сексуальні переживання 
дівчаток.  

Вивчення матеріалів з’їздів та конференцій 20–30-х рр. ХХ століття засвідчує 
цінний досвід практичного вирішення проблем статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків: 15-22 листопада 1925 р. – VІ Загальноросійський з’їзд із питань охорони 
здоров’я дітей та підлітків; 1927 р. – I-ий педагогічний з’їзд (питанням сексуальної 
педагогіки була виділена спеціальна секція); 20-21 січня 1930 р. – І-а конференція із 
сексуальної педагогіки „Проблеми сексуальної педагогіки” (Москва, 1930), 
організована Інститутом соціальної гігієни. У матеріалах конференцій засвідчено 
аналіз мезо- та мегафакторів, які впливають на процес статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків: А. Мольков „Статеве виховання в системі загального виховання”; 
А. Баткіс „Про підготовку педагога в галузі сексуальної педагогіки”; Л. Раскін 
„Проблема спільного виховання й задачі школи”; П. Івановський „Роль лікаря в 
статевому вихованні та освіті підростаючого покоління”; К. Веселовська „Роль 
педолого-педагогічних консультацій у сексуальному вихованні” та ін.  

Винятково важливу роль у розв’язанні завдань статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків, статевого виховання педологи (А. Залкінд, Л. Раскін, Л. Сосюра, 
В. Шульгін та ін.) вбачали у спільному навчанні та вихованні представників обох 
статей, оскільки „діти безперервно й непомітно впливають один на одного”. При 
цьому вважали за необхідне, щоб „інтереси дітей не обмежувалися лише 
навчальним життям... уся їх діяльність має бути спільною, щоб вони нерозривно 
були з’єднані спільними інтересами, спільною працею, екскурсіями, фізичними 
вправами тощо”. 

Велику роботу у справі впровадження спільного навчання та виховання 
провели педагоги Л. Раскін „Боротьба за дівчинку як одна із проблем виховання” 
(1930); В. Шульгін „До питання про статеве виховання” (1927), які вказали на 
подвійні стандарти та статеву упередженість у взаємовідносинах хлопчиків та 
дівчат, у розподілі шкільних обов’язків, виконанні домашньої праці. Відомі 
педагоги засуджували батьків та вчителів за потурання цій упередженості: коли 
засобом покарання за порушення дисципліни стає перебування за однією партою 
хлопців та дівчат або різне ставлення батьків до виконання праці по господарству, 
яку за патріархальними традиціями майже всю перекладають на дівчат, тощо. 

Аналіз науково-публіцистичної спадщини А. Макаренка та архівних джерел, 
дозволив виявити розв’язання питання статеворольової соціалізації безпритульних 
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дітей та підлітків у досліджуваний період, оприлюднити інформацію про загальний 
стан статевої просвіти та статевого виховання того періоду. 

Важливими джерелами стали: а) праці самого А. Макаренка – літературні 
твори „Педагогічна поема”, „Прапори на баштах”, „Марш 30-го року”, „Книга для 
батьків” (1937 р.), „Поради батькам” (1939 р.) та ін.; численні доповіді та лекції 
перед учителями, студентами та викладачами, батьками, які засвідчують реальний 
досвід роботи відомого педагога стосовно статеворольової соціалізації, статевого 
виховання дітей та підлітків; б) періодичні публікації та архівні документи 20–30-х 
років ХХ століття, що відтворюють загальну картину щодо морального обличчя, 
статевих проблем, статевих девіацій контингенту дитячих колоній, інтернатів, 
дитячих будинків, зокрема будинків для дефективних дітей: В. Осипова „Сучасні 
діти в сексуальному відношенні” (1925), Б. Райков „Статева просвіта в школі” (1925) 
та ін., а також архівні матеріали у вигляді протоколів, звітів та поточних питань 
щодо роботи та стану дитячих будинків, містечок із боротьби з безпритульністю, що 
свідчать про важкі умови праці викладачів, вихователів, обслуговуючого персоналу; 
про труднощі або неможливість педагогічного впливу на деяких вихованців, які 
утруднюють виховну роботу, процес статеворольової соціалізації. 

Установлено, що морально-етичні питання у сфері реформування побуту, 
трансформації сімейних стосунків, взаємин між статями та соціальними 
перетвореннями в радянському суспільстві 20–30-х років ХХ століття розкрито в 
наукових працях Т. Осипович „Комунізм, фемінізм, звільнення жінок і Олександра 
Коллонтай” (1993), „Проблеми статі, шлюбу і сім’ї та становище жінки в суспільних 
дискусіях середини 1920-х рр.” (1994); А. Пушкарьов „Стосунки між статями в 
суспільних дискусіях 1920-х рр. в Росії” (2008); Т. Кравченко „Статеве виховання 
школярів у вітчизняній теорії та практиці 20–30-х років ХХ століття” (2010); 
Л. Захарова „Соціальні перетворення в російському суспільстві 1920-х років: 
формування нової морально-етичної парадигми” (2013); М. Волікова „Проблема 
статевого виховання в педагогічній спадщині А. Макаренка” (2016) та ін.  

У четвертому розділі – „Цінності радянської системи освіти щодо 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків (40–80-ті рр. ХХ ст.)” – 
досліджено морально-етичний аспект взаємин між хлопцями та дівчатами, культура 
статеворольової поведінки, співвідношення біологічного та соціального в людині; 
відокремлюється медико-психологічні аспекти статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків; аналізується підготовка дітей і підлітків до сімейного життя в контексті 
фамілістики. 

З’ясовано, що морально-етичний аспект передбачає розгляд проблеми 
психолого-педагогічних особливостей взаємин між хлопцями та дівчатами, 
проблеми особистого життя старшокласників, формування культури 
статеворольової поведінки, формування моральних основ особистого життя 
старшокласників (В. Барський, В. Колбановський, Е. Костяшкін, І. Кон, 
А. Медвецька, В. Сухомлинський, А. Хрипкова), питання морально-статевого 
виховання (Л. Верб, М. Кузнецов, Л. Наумова), моральної підготовки учнів до 
сімейного життя (Л. Тимофєєва, Е. Черепова), статевої моралі у світлі соціології 
(І. Кон); питання співвідношення біологічного та соціального в людині, статевих 



 24

відмінностей і диференціації соціальних ролей, мужності та жіночності (І. Кон, 
С. Кондратьєва, Г. Колі).  

Узагальнено, що результати великої практичної роботи В. Сухомлинського 
щодо процесу формування культури статеворольової поведінки дітей та підлітків 
відбито в його працях „Дружба, любов, сім’я”, „Книга про любов”, „Закоханість”, 
„Народження чоловіка. Народження жінки”, „Хлопчики й дівчата – чоловіки й 
жінки”, „Листи до сина”, „Листи про любов. (Листи до доньки)” та ін. Констатовано, 
що, не виділяючи статеве виховання в окремий напрям, педагог розглядав його як 
складову багатогранного процесу підготовки дітей та підлітків до подружнього 
життя, до виконання батьківських обов’язків, зокрема підготовки дівчинки до ролі 
матері. 

Аналіз медичної та психолого-педагогічної літератури 40–80-х років ХХ 
століття показав, що педагогами, психологами, медиками в результаті плідної 
співпраці були зроблені спроби впровадження в освітній процес програми статевої 
просвіти, статевого виховання, підготовки до сімейного життя з урахуванням 
медико-психологічних аспектів статеворольової соціалізації хлопчиків та дівчат, а 
також окремі програми для ознайомлення дівчат та хлопців з фізіологічними та 
психологічними змінами організму в процесі дорослішання: А. Хрипкова, 
Д. Колесов „Дівчинка – підліток – дівчина», (1981); „Хлопчик – підліток – юнак” 
(1982); А. Хрипкова, Д. Колесов „У сім’ї син та донька” (1985); Д. Колесов, 
Н. Сельверова „Фізіолого-педагогічні аспекти статевого дозрівання” (1978); 
Д. Колесов „Бесіди про статеве виховання” (1985); Д. Колесов, І. Мягков „Учителю 
про психологію підлітка” (1986), Л. Зюбін, А. Храмцова „Підготовка учнів до 
шлюбу й сім’ї” (1985); Б. Лисенко, І. Синишин, О. Щербаков „Розмова про 
сокровенне: науково-популярні нариси” (1985); З. Шкіряк-Нижник, Е. Непочатова 
„Дівчинка – дівчина – жінка – мати” (1989); В. Кобилецька, А. Ячевський „Про 
хлопчиків і дівчаток” (пер. із польськ. 1991) тощо.  

У досліджуваний період посилюється увага до сексуального виховання в 
процесі статеворольової соціалізації дітей та підлітків. Дослідники Д. Ісаєв, 
В. Каган, І. Кон та інші визначають сутність понять „стать”, „статеве виховання”, 
„статева просвіта”, „статеворольова соціалізація”, анатомо-фізіологічні та 
психологічні статеві відмінності чоловічого й жіночого організмів, розглядають 
тогочасні моделі статевого виховання (пермисивну, рестриктивну, „золоту 
середину”). У 1979 р. від імені Європейського бюро ВОЗ Д. Ісаєв вивчає стан 
статевого виховання в 16-ти європейських країнах із метою імплементації їх досвіду 
до вітчизняної системи: Д. Ісаєв, В. Каган „Статеве виховання і психогігієна статі в 
дітей” (1979); „Статеве виховання дітей” (1988); В. Каган „Вихователю про 
сексологію” (1986); І. Кон „Психологія юнацького віку” (1979), „Психологія ранньої 
юності” (1989), „Вступ до сексології” (1989), І. Петрище „Про статеве виховання 
дітей та підлітків” (1990) тощо. 

Узагальнено досвід щодо медико-психологічного аспекту статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків у перекладеній літературі, яка набула поширення в 70–
90-х роках ХХ століття у вітчизняному освітньому просторі. Одне із її завдань – 
донести до підлітків важливу інформацію стосовно руйнівних наслідків раннього 
початку статевого життя – ускладнення розвитку ще не зміцнілого організму, 
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моральні й психологічні травми. Про це писали чеські лікарі у співавторстві з 
педагогами Й. Гинє „Хлопець перетворюється на чоловіка” (1960), Р. Петер, 
В. Шебек, Й. Гинє „Дівчина перетворюється на жінку” (1960) (пер. з чеськ.); 
польські лікарі-сексологи К. Обуховський „Психологія потягів людини”, (1972), 
К. Імелинський „Психогігієна статевого життя” (1972); болгарські педагоги та лікарі 
П. Попхрістов, Т. Бостанджієв, А. Бонєв „Стать. Шлюб. Сім’я”, (1977). Особливо 
відзначимо книгу В. Кобилецької, А. Ячевського „Про хлопчиків та дівчат” (пер. з 
польськ., 1991), яка написана у співавторстві педагога та лікаря-сексолога й 
присвячена проблемам статевого виховання підлітків обох статей, що вступають у 
доросле життя. Особливими є композиція книги та форма подання матеріалу: автори 
розповідають про складні проблеми, які доводиться вирішувати підліткові в процесі 
дозрівання, у привабливій манері щирої, довірливої бесіди, без моралізаторства й 
теоретизування. Свої рекомендації пропонують ненав’язливо й тактовно, 
зрозумілими кожному підліткові словами, наголошуючи на змінах, що відбуваються 
в мінливій психології дівчат і хлопців (безпідставні хвилювання, незадоволення 
власною зовнішністю, невпевненість у собі, занижена самооцінка та ін.).  

Заслуговують на увагу праці педагогів, психологів, медиків, філософів, які 
висвітлювали питання взаємозв’язку любові, шлюбу та сексуального аспекту 
виховання дітей та підлітків як підготовки до сімейного життя у вітчизняній 
педагогічній думці 40–80-х років ХХ століття: З. Файнбург „До питання про етичну 
мотивацію шлюбу” (1970); І. Андрєєва „Соціально-філософські проблеми статі, 
шлюбу й сім’ї” (1980); Г. Міненко „Соціально-філософські проблеми біосоціальної 
взаємодії у сфері статі” (1984); І. Кон „Уведення до сексології», зокрема теми 
„Сексуальність і спосіб життя”, „Сексуальність, кохання, шлюб” (1989); науково-
популярні нариси колективу авторів-медиків (Б. Лисенко, І. Синишин, О. Щербаков) 
„Розмова про сокровенне” (1985); П. Щербань „Педагогіка почуттів” (1992). Стає 
доступною загалові науково-популярна література – І. Бєстужев-Лада „Дружба, 
кохання, сім’я” (1984); М. Кузнєцов „Розмова про кохання” (1986); „Уведення до 
психогігієни кохання і шлюбу” (1992) та ін. У цих виданнях аналізуються деякі 
закономірності формування статевої любові з позицій системного підходу; показано, 
яким чином порушення й відхилення від нормального типу статевих стосунків 
призводять до руйнації любові, до сексуальних порушень і розладів у інтимно-
шлюбних стосунках; автори дають численні психологічні поради й рекомендації 
психогігієнічного характеру, які спонукають формування в майбутнього подружжя 
міцних та довготривалих сімейно-шлюбних стосунків тощо.  

Проаналізовано науково-методичні та наукові праці, які висвітлюють 
підготовку до сімейного життя в контексті фамілістики. Проблема статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків була взаємопов’язана з демографічними питаннями, 
пронаталістською політикою держави, проблемами відтворення населення, а отже, 
потребувала впливової всебічної системи підготовки учнівської молоді до 
майбутнього шлюбу та подружнього життя. Тому набуває актуальності соціологія 
сім’ї як окрема дисципліна. У кінцевому результаті це спонукало дослідників до 
створення комплексної дисципліни – фамілістики, яка містила складові кількох 
галузей та мала сприяти підготовці до шлюбу й шлюбно-сімейних відносин: 
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А. Харчев, С. Голод „Молодь і шлюб” (1969); А. Харчев „Шлюб та сім’я в СРСР” 
(1964, 1979); А. Харчев, М. Мацьковський „Сучасна сім’я та її проблеми” (1978).  

В основній літературі зазначеного періоду містяться роботи різних психолого-
педагогічного, етнопедагогічного, соціально-етичного, медико-біологічного 
напрямів підготовки до сімейного життя дітей і підлітків. Питання формування 
цінностей дружби, любові, усвідомленого батьківства, виконання ролі дружини, 
батька, матері, сім’янина порушувалися в працях І. Бестужевої-Лади „Щаблі до 
сімейного щастя” (1988), В. Бойка „Любов, сім’я, суспільство” (1983), М. Вовчик-
Блакитної „Підготовка молоді до сімейного життя” (1984), І. Гребенникова „Основи 
сімейного життя” (1991), І. Дубровіної „Проблеми психологічної підготовки молоді 
до сімейного життя” (1981), С. Ковальова „Підготовка старшокласників до 
сімейного життя” (1991), І. Костіва „Народно-педагогічні ідеї минулого у 
формуванні сучасного сім’янина” (1996), В. Кравця „Теорія й практика підготовки 
учнівської молоді до сімейного життя» (1997), В. Переведенцевої „Школа і молода 
сім’я” (1982), В. Слепкової „Статеворольова диференціація шлюбно-сімейних 
орієнтацій старшокласників” (1990), І. Трухіна „Майбутньому сім’янинові” (1987), 
Б. Шапіро „Психологічні аспекти підготовки молоді до сімейного життя” (1983), 
І. Юнди „Соціально-психологічні й медико-біологічні основи сімейного життя” 
(1990) та ін. 

Підготовка до сімейного життя як один із аспектів статеворольової 
соціалізації має враховувати питання інтимних стосунків, що виникають у 
майбутнього подружжя: сексуальну індивідуальність чоловіка й жінки, психологічні 
особливості інтимних взаємин, можливу дисгармонію в інтимних стосунках та її 
профілактику, оптимальний режим статевого життя в шлюбі та ін., а також 
наявність кохання як обов’язкову складову сексуальної гармонії подружжя та 
запоруку щасливого сімейного життя (М. Вислоцька „Мистецтво кохання” (пер. з 
польськ. 1978); І. Бестужев-Лада „Дружба, любов, сім’я” (1984); Р. Кушнерович, 
А. Маленков „Кохання – інструмент еволюції” (1988); Ю. Рюриков „Кохання і сім’я 
на зламі часів” (1988); Ф. Хорват „Кохання, материнство, майбутнє” (1988) (пер. зі 
слов.); А. Логінов „Інтимне життя у шлюбі: психогігієна і культура” (1988), 
„Мистецтво інтимного щастя” (1990); Е. Фромм „Мистецтво кохання” (1990); 
Л. Понтон „Сексуальне життя підлітків. Відкриття потаємного світу хлопчиків та 
дівчаток, що дорослішають” (Інститут психотерапії, 2001). Автори вважають, що 
інтимні стосунки надають людині величезного шансу – можливості бути щасливою, 
здатності сприймати красу й радість життя, уміння зберегти подружнє щастя. 

Статеворольова соціалізація дітей та підлітків як майбутнього подружжя 
вимагає знання людиною основ сексопатології, що є запорукою усвідомлення як 
власних психосексуальних процесів, так і свого партнера у сімейному житті; це 
дозволить уникнути великої кількості конфліктів, непорозумінь стосовно 
сексуальної гармонії. Цю думку обстоювали у своїх роботах такі автори: М. Іванова 
„Питання психотерапії функціональних сексуальних розладів” (1966), 
Г. Васильченко „Загальна сексопатологія” (1977), А. Свядощ „Жіноча 
сексопатологія” (1974, 1991); В. Владін, Д. Капустін „Гармонія шлюбу” (1981); 
А. Резніков „Статеві гормони й диференціація мозку” (1982); В. Здравомислов, 
З. Анісімова, С. Лібіх „Функціональна жіноча сексопатологія” (1985) та ін. 
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Психологи, вийшовши за межі клінічних проблем, описали досвід 
застосування сімейної терапії в практиці психологічного консультування: 
А. Бодалєв, В. Столін „Сім’я в психологічній консультації” (1989); монографія 
Е. Ейдеміллера, В. Юстицькіса „Сімейна психотерапія” (1990). 

У п’ятому розділі – „Тенденції розвитку теорії та практики 
статеворольової соціалізації в Україні в 90-ті роки ХХ століття” – визначена 
роль біологічного та соціального чинників сексуальності в розвитку статевої 
свідомості дітей та підлітків у процесі статеворольової соціалізації; вивчено 
особливості статеворольова соціалізація дітей та підлітків як необхідного фактору 
успішного виконання подружніх ролей, підґрунтя стабільності інституту сім’ї та 
шлюбу. 

Наголошено на вартості літератури, яка має на меті врегульовувати, а головне 
– попереджати, конфлікти, що виникли на ґрунті невміння налагодити 
міжособистісне спілкування, незнання психології як своєї, так і партнера, 
незадоволеності сексуальним аспектом подружнього життя. Конфлікти 
дезорганізують і руйнують шлюб, загрожують психічному здоров’ю, є причиною 
більшої частини неврозів усіх членів сім’ї. Уміння ладити тут визначено як 
найважливішу якість у супутників по сімейному життю. З’ясовано вагомий внесок 
таких авторів: М. Плзак „Сварка через дріб’язок” (1983), А. Шмелев „Гострі кути 
сімейного кола” (1986), О. Захаров „Неврози у дітей та підлітків” (1988), Я. Луп’ян 
„Бар’єри, спілкування, конфлікти, стрес” (1988) та ін. 

Одним із нагальних питань статеворольової соціалізації дітей та підлітків, які 
висвітлювали педагоги, психологи й медики у 90-х роках ХХ ст., є обов’язкове 
врахування статевої належності під час навчально-вихованого процесу, адже, як 
уважають дослідники, учні школи є хлопцями та дівчатами, тобто представниками 
певної статі, а не „безстатевими школярами”. 

Тривалий час вітчизняна педагогічна наука була ніби безстатевою, 
систематично спонукаючи до думки, що учені ні хлопчик і ні дівчинка, а якась 
істота середнього роду. Однак уже з перших днів життя дитини доводиться 
враховувати її статеві відмінності, хоча б при гігієнічному догляді за нею. 
Привертають увагу статеві відмінності у дозріванні мовнорухової системи – 
дівчатка майже на пів року випереджають хлопчиків. Початок статевого дозрівання 
в дівчат також настає раніше. Надмірне захоплення ідеєю соціальної рівності 
чоловіків і жінок, активне поширення „досягнень” у цій галузі призвели до прикрого 
нехтування суттєвими природними біологічними відмінностями між статями, але ж 
статеві відмінності являють не лише особливості анатомічної будови тіла жінки й 
чоловіка, а й відмінності у їх фізіології та психології. 

Велика кількість педагогів-науковців 90-х років ХХ століття, розглядаючи 
питання статевої диференціації, фемінності /маскулінності, присвятили дослідження 
питанням відмінностей між статями, та водночас вихованню поваги між 
представниками різних статей. Вони доводили, що рівність не означає тотожність, 
оскільки біологічні відмінності є й нехтувати ними не слід. У зв’язку з цим 
відзначимо такі праці: І. Лунін „Структура статеворольового репертуару і 
формування особистості дитини” (1985); М. Бєдний „Хлопчик або дівчинка” (1987); 
В. Каган „Стереотипи мужності-жіночності та образ „Я” у підлітків” (1989); 
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Ю. Альошина, А. Волович „Проблеми засвоєння ролей чоловіків та жінок” (1991); 
М. Боришевський „Виховання в дітей статевої самосвідомості” (1996); 
В. Васютинський „Хлопці й дівчата: статеворольове виховання” (1996); Л. Мороз 
„Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері міжстатевих взаємин” 
(1996) та ін. 

Питання порушення статевої диференціації, деперсоніфікації в підлітків-
старшокласниць та руйнівних наслідків від цього висвітлювали дослідниці: 
Т. Гурлєва „Відхилення у статевій поведінці підлітків: їх особливості та причини” 
(1996); „Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності” 
(1997); Л. Тимощенко „Виховання старшокласниць” (1983, 1990). 

Узагальнено, що культура взаємин дівчат та юнаків розглядаються в тісному 
взаємозв’язку медичних основ статевих стосунків з психологічними та морально-
естетичними їх основами. Велика увага в досліджуваний період приділена питанням 
культури шлюбу, питанням підготовки до нього дітей та підлітків, проблемі 
репродуктивних функцій, підліткової вагітності, підготовки до виконання ролі 
сім’янина, чоловіка /дружини, батька /матері та ін.: Т. Афанасьєва „Хлопчик, юнак, 
чоловік, батько” (1983); В. Абрамченко „Якщо навіть це кохання”, (1983); С. Бурова 
„Майбутня мати та дружина” (1986); А. Красовський „Майбутній чоловік та батько” 
(1986); О. Ступко, С. Соколова „Вам – дівчата, юнаки. Поради лікаря” (1987); 
А. Гадасіна „Плоди заборон: підлітки й секс” (1991); В. Бойко „Якщо ти мати та 
дружина” (1991); Л. Тархова „Виховати чоловіка” (1992), О. Палій „Особливості 
статеворольових уявлень дітей дошкільного віку” (1996) та ін.  

Дослідження питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків у 90-ті 
роки ХХ століття, виявило різноманітність аспектів цієї проблеми в наробках 
українських науковців щодо сексуальної сфери під час статевого дозрівання 
(Т. Говорун, І. Горпінченко, Т. Гурлєва, С. Кириленко, Л. Тимощенко, О. Шарган та 
ін.): сексуальність у фокусі проблем статевої соціалізації особистості; сексуальна 
просвіта у розвитку статевої свідомості юнацтва; висвітлення проблем інтимних 
стосунків у вихованні старшокласників; просвіта батьків щодо статевого виховання 
дітей та підлітків; роль соціуму у формуванні поглядів підростаючої особистості на 
сферу міжстатевих стосунків; форми, методи та засоби впливу вихователя на 
статеву свідомість дітей та підлітків; специфіка статевоосвітньої діяльності вчителя 
тощо.  

З’ясовано, що в навчальних закладах немає спеціального курсу щодо 
виховання культури відносин статей, підготовки дітей та підлітків до шлюбу та 
створення сім’ї, який було б затверджено Міністерством освіти та науки України. 
Проте в навчальних закладах викладаються курси „Етика”, „Основи здоров’я”, які 
опосередковано висвітлюють значущі для майбутнього сімейного життя питання. 
Тут слід відзначити запропонований В. Кравцем навчальний курс „Психологія 
сімейного життя” (1995), Г. Хархан „Особливості статеворольової соціалізації дітей-
сиріт в загальноосвітніх школах-інтернатах” (2008), С. Харченко, Г. Хархан 
„Підготовка дітей-сиріт до сімейного життя в умовах інтернатного закладу: 
монографія” (2012), колективне видання „Сімейні цінності: практико-орієнтований 
посібник до навчальної програми «Сімейні цінності»” (автори О. Мельник, 
Т. Кравченко, Л. Канишевська) (2014), навчальний посібник „Етика та психологія 
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сімейних стосунків” (автори В. Покась, О. Плиска, Я. Фруктова) (2015), „Підготовка 
старшокласників до сімейного життя: тренінги” (2015) та ін. 

Аргументовано, що одним із основних завдань суспільства на сьогодні є 
підготовка молоді до створення повноцінної сім’ї через відповідно організоване 
статеве виховання, сексуальну просвіту. Така підготовка має ґрунтуватися на 
системі знань, умінь і навичок, здобутих під час навчання в закладах загальної 
середньої освіти. Досвід викладання попередніх курсів щодо підготовки до 
сімейного життя допоможе враховувати позитивні надбання в теоретичному 
матеріалі, позбутися помилок у практиці укладання та впровадження цих курсів. 

Відтак, будучи однією з найважливіших складових статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків, підготовка до сімейного життя може бути забезпечена 
лише за умови створення науково обґрунтованої системи навчально-виховної 
роботи, яка сприяла б формуванню знань із культури, етики, психології, сексології 
шлюбу, виховання особистісних якостей майбутнього сім’янина, обов’язково 
враховувала б й психосексуальний аспект.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації на основі цілісного системного аналізу архівних і опублікованих 

наукових джерел запропоновано нове розв’язання проблеми ґенези теоретичних ідей 
та наукового узагальнення концепцій статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
в Україні (ХХ століття) як складного соціально-педагогічного феномену задля 
репрезентації в сучасному науково-педагогічному дискурсі, що дало підстави до 
таких висновків: 

1. З’ясовано передумови становлення статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків у зв’язку з соціально-економічними та соціально-культурними процесами 
та явищами, які багато в чому обумовили її напрями та тенденції у другій половині 
ХІХ – початку ХХ століття. До них, слід віднести такі: зміну соціально-економічних 
умов, бурхливе зростання промисловості, урбанізацію, міграцію населення в 
пошуках роботи, кризу інституту шлюбу та сім’ї, проникнення до країни 
нігілістичних ідей, ослаблення виховної ролі церкви, жіночий рух за емансипацію, 
розвиток масової культури, поширення розбещувальної літератури та порнографії 
тощо. Зазначені процеси призвели до руйнування загальноприйнятої моралі в 
суспільстві, до зневаження норм поведінки, до раннього статевого життя, до 
поширення проституції й венеричних захворювань. 

2. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження проблем 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків, її сутність та особливості: уточнено 
ключові поняття дослідження: „соціалізація”, „виховання”, „статеворольова 
соціалізація”, „статеве виховання”, „статева просвіта”; з’ясовано їх взаємовплив та 
взаємозв’язок; „стать”, „статева роль”, „статева ідентичність”, „статеворольові 
стереотипи”, „статевотипізована поведінка” та ін.; проаналізовано інформаційний 
потенціал джерельної бази; схарактеризовано методологічні засади дослідження 
(загальнонаукові та конкретно-наукові підходи (системний, антропологічний, 
цивілізаційний, аксіологічний, особистісно-діяльнісний, етнопедагогічний, 
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гендерний, культурологічний, соціокультурний, парадигмальний, наративний, 
міжгалузевий, герменевтичний).  

3. Обґрунтовано та проаналізовано історичні періоди розвитку 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків протягом ХХ століття у вітчизняній 
педагогічній теорії та практиці, що дозволило виділити такі періоди: 

І. Розроблення наукових питань статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
у громадсько-суспільному русі початку ХХ ст. в період педагогічного просвітництва 
(1900–1916 рр. ХХ ст.) спричинило визначення теоретичних передумов розвитку 
ідеї статеворольової соціалізації дітей та підлітків; стало підґрунтям формування 
наукових підходів до цього питання; сприяло порушенню питання виявлення й 
профілактики статевих девіацій серед дітей і підлітків.  

ІІ. Експериментування й новаторство в питаннях статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків радянського періоду (1917–1936 рр. ХХ ст.) стало політико-
ідеологічною складовою процесу статеворольової соціалізації дітей та підлітків 
крізь морально-етичну парадигму й, відбуваючись у контексті педологічної ідеї 
вітчизняної педагогічної думки, сприяло вирішенню питання статевого виховання та 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків, зокрема безпритульних. 

ІІІ. Надбання радянської системи освіти щодо статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків (1940–1980-ті рр. ХХ ст.) презентовано як морально-етичний 
аспект психолого-педагогічних особливостей моральних взаємин між хлопцями та 
дівчатами, культуру статеворольової поведінки; як медико-психологічні аспекти 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків; як підготовку дітей та підлітків до 
сімейного життя в контексті фамілістики. 

ІV. Тенденції розвитку теорії та практики статеворольової соціалізації в 
Україні в 90-ті роки ХХ століття позначені тим, що реалізувалися в умовах 
глобалізації, зміни освітньої парадигми. У цей час установлено роль біологічного та 
соціального чинників сексуальності в розвитку статевої свідомості дітей та підлітків 
у процесі статеворольової соціалізації; досліджено значимість статеворольової 
соціалізації як фактору успішного виконання подружніх ролей, підґрунтя 
стабільності інституту сім’ї та шлюбу.  

4. Установлено ключові напрями розроблення теорії та практики 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків у науковому та громадсько-
суспільному русі через вивчення питань статевої просвіти та статевого виховання на 
початку ХХ ст. – перші десятиліття ХХ ст. (1900–1916 рр. ХХ ст.) таким чином:  

а) виявлено, що загальними передумовами розвитку ідеї статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків є: соціальні рухи, настрої, процеси, які визначали 
напрям розвитку педагогічних поглядів (феміністичний рух, криза сім’ї, занепад 
авторитету церковних догм, низька освіченість більшості населення, розтлівальний 
вплив видовищ та літератури щодо взаємин статей, неспроможність або ігнорування 
цього питання батьками /школою); 

б) сформовано підходи до статевої просвіти та статевого виховання дітей та 
підлітків: релігійно-християнський, медичний, психологічний, антропологічний, 
педагогічний;  

в) указано причини статевих девіацій дітей і підлітків та засоби їх 
профілактики: уроджені; порушення режиму відпочинку, гігієни та харчування; 
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несприятливе соціальне оточення; нехтування правилами гігієни тощо. Основними 
засобами профілактики зазначені такі: загартовування тілесної й моральної природи 
дитини; дотримання належного санітарно-гігієнічного стану приміщень; 
завважливість щодо вживання збудливих напоїв і пряної їжі; пильний нагляд за 
особами, які оточують дитину; увага до вільного часу дитини тощо.  

5. Розкрито зміст етапу експериментування й новаторства процесу 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків радянського періоду (1917–1936 рр. 
ХХ ст.):  

а) ключові напрями реформування ідеології радянської влади в контексті 
нової комуністичної ідеології, які вплинули на процес статеворольової соціалізації 
дітей та підлітків: модернізація побуту по-комуністичному: проєкти й результати 
(спроби тодішньої влади звільнити жінок від „домашнього рабства” через відкриття 
державних ясел, дитсадків, шкіл-інтернатів, пралень, закладів громадського 
харчування); від традиційної сім’ї до соціалістичної: дискусії, нормативні акти, 
підсумки (політика представників нової влади у царині сімейних взаємин, 
трансформації інституту сім’ї та шлюбно-сімейних відносин); трансформації у 
взаєминах між статями, моральних відносинах, що сприяло виникненню нової 
морально-етичної парадигми;  

б) вирішено питання статеворольової соціалізації дітей та підлітків через 
новий напрям розвитку педагогіки – педології – науки, що об’єднала медицину, 
біологію, психологію та ін. у методиці розвитку дитини;  

в) з’ясовано заходи, які позитивно позначалися на вирішенні проблеми 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків: організація статевої просвіти з 
урахуванням вікових та психічних особливостей розвитку дитини; спільне 
виховання хлопчиків /хлопців та дівчаток /дівчат, рівномірний розподіл обов’язків 
удома й у школі, самоуправління (що мало сприяти утвердженню справжньої 
рівності в стосунках між представниками обох статей); сублімація статевої енергії 
до суспільно корисних справ (праця, читання, відвідування гуртків, хобі, залучення 
до дитячих громадських організацій тощо); дотримання правил інтимної гігієни, 
фізичного оздоровлення, режиму праці та відпочинку (ігри, прогулянки, спорт та 
ін.); увага до соціально-побутових умов проживання, раціонального й повноцінного 
харчування; ретельний вибір товаришів тощо; 

г) указано пріоритетні напрями статеворольової соціалізації безпритульних 
вихованців/вихованок у спадщині А. Макаренка: формування в дітей та підлітків 
засад здорового способу життя, виховування почуття поваги до дівчат, підготовки 
до виконання батьківських/материнських функцій, до ролі сім’янина, прищеплення 
культури міжстатевого спілкування та ін.; особлива увага до морального аспекту з  
урахуванням контингенту вихованців, із яким доводилося працювати відомому 
педагогові (занедбані діти, безпритульні, такі, що позбавлені батьківського 
піклування, неповнолітні правопорушники). 

6. Досліджено надбання радянської системи освіти щодо статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків (1940-1980-ті рр. ХХ ст.):  

а) доведено, що морально-етичний аспект розглядав проблеми психолого-
педагогічні особливості моральних взаємин між хлопцями та дівчатами, культури 
статеворольової поведінки, формування моральних основ особистого життя 
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старшокласників, питання морально-статевого виховання, статеву мораль у світлі 
соціології, співвідношення біологічного та соціального в людині, статеві відмінності 
й диференціацію соціальних ролей, мужність та жіночність, моральну підготовку 
учнів до сімейного життя; при цьому від вихователів як необхідні вміння 
вимагаються не виявляти надмірної уваги до фізіологічних та психологічних змін в 
організмі дітей; уникати розмов про любов, проблеми стосунків статей; місія школи 
в тому, щоб виховувати людину в гармонійній єдності громадянина й трудівника, 
люблячого й вірного подружжя, батька або матері;  

б) виявлено, що у змісті курсу „Етика та психологія сімейного життя” 
бракувало інформації щодо статевих функцій і сексуальної сфери підліткового та 
юнацького віку; багато підлітків виявляли необізнаність щодо фізіологічних та 
психологічних процесів статі, що відбуваються в процесі дорослішання, а відтак – 
спостерігаємо заниження самооцінки, невдоволеність своїм станом у цей період 
змін; необхідним є медико-психологічний аналіз такого явища, як кохання; 
з’ясування його видів, компонентів, динаміки функціонування, засобів живлення; 
важливим є вміння подружжя або партнерів комунікувати, уникати конфліктних 
ситуацій або вирішувати їх, перебувати в активно-позитивному настрої та мати це за 
життєву установку тощо;  

в) досліджені негативні тенденції в інституті шлюбу та сім’ї: зниження 
кількості шлюбів, поширення нетрадиційних форм організації співжиття, спадання 
народжуваності, зростання розлучень; збільшення кількості неповних сімей та дітей, 
народжених поза шлюбом; збільшення середнього віку укладання шлюбу. Тому в 
40–80-ті рр. минулого століття інститут сім’ї став об’єктом уваги представників 
багатьох наук, що спричинило виникнення інтеграційного підходу до вирішення 
комплексних проблем шлюбу й сім’ї, а згодом – науки „фамілістики” (як 
міждисциплінарного напряму, який увібрав економічні, історичні, етнографічні, 
юридичні, демографічні, гендерні, педагогічні, психологічні, медичні й інші 
аспекти).  

7. Схарактеризовано тенденції розвитку теорії та практики статеворольової 
соціалізації в Україні в 90-ті роки ХХ століття: 

а) розгляд питання статевої просвіти як складника процесу статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків потребує визначення проблем інтимних стосунків у 
вихованні старшокласників, механізмів виникнення почуття кохання з медико-
психологічного погляду; поінформованості щодо факторів, які впливають на 
формування лібідо й допомагають розібратися зі своїми почуттями, знайти й обрати 
правильну тактику поводження зі своїм партнером; знання механізмів пробудження 
лібідо, яке відбувається під впливом багатьох внутрішніх та зовнішніх факторів 
тощо; 

б) поширення думки про наслідки передчасного статевого досвіду юнаків – 
виникає почуття розчарування та незадоволеності, залишаючи неприємні відчуття та 
спогади, чинячи негативний вплив на всю систему цінностей особистості, особливо 
на ті, що пов’язані зі сферою міжстатевого спілкування; 

в) поширення в суспільстві феміністичних рухів, захоплення ідеєю соціальної 
рівності чоловіків і жінок спричинили нехтування суттєвими біологічними 
відмінностями між статями; зазнала трансформацій статевотипізована поведінка. У 
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жінок поруч із такими суто жіночими рисами, як ніжність, ласкавість, покірливість, 
актуалізувалися  нові: освіченість, енергійність, працьовитість; у чоловіків до таких 
суто чоловічих якостей, як сила, агресивність, сміливість, додалися здатність 
цінувати іншу людину, емоційна чутливість тощо;  

г) формування статеворольової поведінки дітей та підлітків під час освітнього 
процесу, у зв’язку з означеними вище процесами, потребує уваги до того факту, що 
діти є представниками певної статі – хлопчиками чи дівчатами; уваги до проблеми 
формування статевої ідентифікації, самоусвідомлення дитиною себе як 
представника певної статі, до проблеми набуття рис, які можуть бути як притаманні, 
так і не притаманні представникові тієї або іншої статі, або навіть можуть призвести 
до проблеми деперсоналізації та всіх можливих її негативних наслідків. 

Щодо перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження, констатовано, 
що підготовка до сімейного життя має розпочинатися не з юнацького віку, а 
набагато раніше – із дошкільного. При цьому обов’язково мають використовуватися 
технології, засоби та методи сьогодення відповідно до віку. Перспективними 
визначено використання інноваційних засобів підготовки до сімейного життя, а 
також робота в школах-інтернатах та допоміжних школах з урахуванням специфіки 
контингенту. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
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соціальна педагогіка. – ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2020.  

У дисертації цілісно та всебічно досліджено ґенезу статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків в Україні (ХХ століття) як соціокультурного та 
історико-педагогічного феномену, подано ретроспективний аналіз теорії й практики 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків упродовж ХХ століття.  

З’ясовано передумови розвитку проблеми, причини зацікавлення проблемою 
статеворольової соціалізації дітей та підлітків в Україні у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття (суспільно-політичні, соціально-економічні, організаційно-
педагогічні). На основі ретроспективного аналізу джерельної бази обґрунтовано 
періодизацію етапів актуалізації статеворольової соціалізації дітей та підлітків в 
Україні (І етап – 1900 – 1916 рр. – розроблення наукових питань статеворольової 
соціалізації дітей та підлітків в період педагогічного просвітництва; ІІ етап – 1917 – 
1936 рр. – експериментування й новаторства радянського періоду; ІІІ етап – 1940 – 
1980 рр. – надбання радянської системи освіти; ІV етап – 90-ті рр. ХХ ст. – 
 тенденції розвитку теорії та практики статеворольової соціалізації).  

У контексті педологічної ідеї вітчизняної педагогічної думки розглянуто 
політико-ідеологічну складову процесу статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків крізь реформування побуту, інституту шлюбу та сім’ї, морально-етичну 
парадигму 20–30-х років ХХ століття.  

Презентовано цінні надбання радянської системи освіти щодо морально-
етичного та методико-психологічних аспектів статеворольової соціалізації дітей та 
підлітків, формування культури статеворольової поведінки; проаналізовано 
особливості підготовки дітей та підлітків до сімейного життя в контексті 
фамілістики.  

Досліджено тенденції сексуальної соціалізації, питання співвіднесеності 
біологічного та соціального в людині, трансформації жіночих та чоловічих ролей, 
моделей поведінки, виконання подружніх ролей; підґрунтя стабільності інституту 
сім’ї та шлюбу.  

Ключові слова: статева просвіта, статеве виховання, статеворольова 
соціалізація, підготовка до сімейного життя, статеві ролі, інститут шлюбу та сім’ї.  

 
Онипченко О. И. Полоролевая социализация детей и подростков в 

Украине (ХХ век). – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальностям 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики; 13.00.05 – 
социальная педагогика. – Государственное высшее учебное заведение „Донбасский 
государственный педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

В диссертации целостно и всесторонне исследованы генезис развития 
полоролевой социализации детей и подростков в Украине (ХХ век) как 
социокультурного и историко-педагогического феномена, представлены 
ретроспективный анализ теории и практики полоролевой социализации детей и 
подростков на протяжении ХХ века. 

Выяснены предпосылки развития проблемы, причины заинтересованности 
проблемой полоролевой социализации детей и подростков в Украине во второй 
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половине XIX – начале ХХ века (общественно-политические, социально-
экономические, организационно-педагогические). На основе ретроспективного 
анализа источников обоснована периодизация этапов актуализации полоролевой 
социализации детей и подростков в Украине (І етап – 1900 – 1916 гг. – разработка 
научных вопросов полоролевой социализации детей и подростков в общественно-
политическом движении в период педагогического просвещения; II этап – 1917 – 
1936 гг. – экспериментирования и новаторства советского периода; III этап – 1940 – 
1980 гг. – достояние советской системы образования; IV этап – 90-е гг. ХХ в. – 
тенденции развития теории и практики полоролевой социализации в Украине в 
условиях глобализации).  

В контексте педологической идеи отечественной педагогической мысли 
рассмотрена политико-идеологическая составляющая процесса полоролевой 
социализации детей и подростков через реформирование быта, института брака и 
семьи, морально-этическую парадигму 20-30-х годов ХХ века.  

Представлено ценные наработки советской системы образования морально-
этического и медико-психологических аспектов полоролевой социализации детей и 
подростков, формирования культуры полоролевого поведения; дан анализ 
особенностей подготовки детей и подростков к семейной жизни в контексте 
фамилистики. 

Исследованы тенденции сексуальной социализации, вопрос соотнесения 
биологического и социального в человеке, трансформации женских и мужских 
ролей, моделей поведения, выполнения супружеских ролей; определены основы 
стабильности института семьи и брака. 

Ключевые слова: половое просвещение, половое воспитание, полоролевая 
социализация, подготовка к семейной жизни, половые роли, институт брака и семьи. 
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Thesis for the scientific degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.01 – General Pedagogy and History of Pedagogy and 13.00.05 – Social Pedagogy. – 
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The thesis comprehensively examines the genesis of gender-role socialization of 
children and adolescents in Ukraine (the 20th century) as a socio-cultural and historical-
pedagogical phenomenon, presents a retrospective analysis of theory and practice of 
gender-role socialization of children and adolescents in the 20th  century. 

The preconditions of the issue development are highlighted as well as the reasons 
for the interest in the issue of gender-role socialization of children and adolescents in 
Ukraine from the late 19th century to the early 20th century (socio-political, socio-
economic, organizational and pedagogical). Based on the retrospective analysis of the 
references, the stage periodization of actualizing gender-role socialization of children and 
adolescents in Ukraine is substantiated (the first stage – from 1900 to 1916, scientific 
issues of gender-role socialization of children and adolescents in civil social movements, 
the second stage – from 1917 to 1936, experimentation and innovation of the Soviet 
period, the third stage  – from 1940 to 1980, works of the Soviet education system, the 
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fourth stage –  the 1990s, trends in theory and practice of gender socialization in Ukraine 
in globalization context). 

In the context of the pedological idea of pedagogy in Ukraine, the political and 
ideological component of gender-role socialization of children and adolescents by 
reforming routine, institution of marriage and family, a moral-ethical paradigm of the 
1920-30s are considered 

The thesis deals with the achievements of the Soviet education system in the moral-
ethical and methodological-psychological aspects of gender-role socialization of children 
and adolescents, forming a culture of gender-role behavior. The features of preparing 
children and adolescents for family life in the context of family studies are analyzed. 

The thesis studies the tendencies of sexual socialization, questions of correlating the 
biological and the social in a human being, transforming female and male roles, models of 
behavior, marital roles, as well as a foundation of stability in the institution of family and 
marriage. 

A retrospective analysis of psychological-pedagogical references on the issues of 
gender-role socialization of children and adolescents reveals the multilayered and varied 
nature of the process. At the same time, scientists point out that the most intensive period 
of gender-role socialization takes place in childhood and adolescence. It is at this time that 
children and adolescents learn about the features and roles of men and women, formation 
of gender-typified behavior. Both the external manner of behavior and the internal 
spiritual and moral status of a woman / man are considered. It is the period of self-
awareness as a certain gender representative and building relationships with friends, 
forming patterns of masculinity / femininity. At the time, the most appealing models of 
gender-role behavior are chosen. 

Modernizing the education system of Ukraine has shown the need to identify an 
important idea in the development and formation of children and adolescents - a 
continuous process of socialization of an individual. The contemporary social stage of 
development of an individual is characterized with a change in worldviews,  
transformation of social relations of an individual, reconsidering the hierarchical system of 
values. Under such conditions, the process of developing an adolescent personality 
undergoes a number of issues, the most relevant of which are the acquisition and mastery 
of their own sexual role and self-identification. 

Keywords: sexual education, gender-role socialization, preparation for family life, 
sexual roles, institution of marriage and family. 
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