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Текст лекції
1. Гендер як соціальний конструкт
Поняття «стать» і «гендер» інколи вживають як синонімічні, хоча
більшість дослідників їх розрізняють. Перший означає біологічні, другий –
соціальні та культурні особливості диференціації індивідів за ознакою статі.
Якщо стать характеризує генетичну належність індивіда до однієї з двох
категорій, то гендер – це стать як продукт виховання, впливу культури –

«соціальна стать». У найширшому розумінні, гендер – це змодельована
суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей,
норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки, стилю життя та способу
мислення, ролей та взаємин жінок і чоловіків, які вони набули, як особистості в
процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальними, політичними,
економічними й культурними константами буття й фіксує уявлення про
чоловіка та жінку залежно від їх статі.
Поняття «гендер» є соціальним конструктом, який не містить
антропологічних характеристик. Саме він позбавляє особистість онтологічного
підґрунтя та формує нову, «гендерну ідентичність», що не має нічого спільного
із «тотожністю собі». Гендерологія вказує на вільний розвиток особистості, яка
має змогу зберігати самостійність вибору власної індивідуальності та своєї
духовної активності. Унаслідок такого процесу гендерна культура людини стає
важливим аспектом для формування духовності в міжособистісному
спілкуванні як у професійних відносинах та і в особистих. В історії гендерного
пізнання присутній безпосередньо соціокультурний зв’язок з економічним
поділом праці, гендерними формами власності, освітою, охороною здоров’я,
політикою та іншими формами діяльності. Гендерна культура є своєрідною
соціальною конструкцією статі, що відмежовує поведінку і життя людини від
природних біологічних форм поведінки і життя тваринного світу. У
моральному, світоглядному і емоційно-вольовому розвитку представника статі
як особистості процес набуття гендерних норм і цінностей посідає чільне місце
серед всіх аспектів соціалізації людини в суспільстві.
Гендерні системи розрізняються в різних суспільствах, проте в кожному
вони асиметричні: чоловіки й усе «чоловіче/маскулінне» (риси характеру,
моделі поведінки, професії та інше) вважаються первинними, значущими й
домінуючими, а жінки й усе «жіноче/ремінне» – вторинними, підлеглими,
незначними з точки зору соціологічних досліджень.
2. Особливості гендерної соціалізації
Гендерні уявлення особистості формуються під впливом гендерних
стереотипів - набору загальноприйнятих норм і суджень, що стосуються
існуючого в суспільстві становища чоловіків і жінок, норм їхньої поведінки,
мотивів і потреб. Гендерні стереотипи закріплюють існуючі гендерні
розбіжності і стають завадою до змін у сфері гендерних відносин
Гендерна соціалізація - це процес засвоєння людиною соціальної ролі,
визначено для неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком
або жінкою вона народилася. Гендерні ролі - норми та правила поведінки жінок
і чоловіків, що ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю.
Вони відрізняються в суспільствах з різною культурою і змінюються із часом.
Засвоєння індивідом культурної схеми гендера відбувається через
конструювання розходжень між статями. Соціалізація чоловіків і жінок
формується в різних соціально-психологічних умовах.

Гендерна соціалізація включає дві взаємозалежні частини: а) освоєння
прийнятих моделей чоловічого і жіночого поводження, відносин, норм,
цінностей і стереотипів; б) вплив соціального середовища на індивіда з метою
прищеплення йому визначених суспільством правил і стандартів поводження
для чоловіків і жінок. Засвоюються, насамперед, колективні, загальнозначущі
норми. Вони стають частиною особистості і підсвідомо нею керують. Уся
інформація, що пов'язана із диференційованим поводженням, відбивається у
свідомості людини у вигляді гендерних схем. Основні агенти соціалізації соціальні групи і контексти: родина, однолітки, засоби масової інформації,
робота, клуби за інтересами, церква.
Механізмами для здійснення гендерної соціалізації є: диференціальне
посилення, коли прийнятне гендерно-рольове поводження заохочується, а
неприйнятне - карається соціальним несхваленням; диференціальне
наслідування, коли людина вибирає статево-рольові моделі в близьких їй
групах - родині, серед однолітків, у школі - і починає наслідувати прийняте там
поводження.
Суспільство при формуванні статевої ролі і статевої свідомості
орієнтується у вихованні на стандарти фемінність - маскулінність, при цьому
толерантно ставиться до маскулінної поведінки дівчинки, але засуджує
феміністичну поведінку хлопчика. Джерела гендерного конфлікту лежать у
дитинстві. Так, дівчинки-спортсменки, що займаються чоловічими видами
спорту, у сім разів частіше мають чоловічу спрямованість дитячих ігор, у 15
разів частіше бувають лідерами в компанії хлопчиків. Статево-рольова
соціалізація проводжується протягом усього життя людини, тільки з
дорослішанням росте самостійність у виборі цінностей і орієнтирів. У деяких
ситуаціях люди можуть переживати гендерну ресоціалізацію, тобто руйнування
раніше прийнятих цінностей та засвоєння нових моделей поведінки.
Головна роль у гендерному вихованні належить освітньо-виховним
установам. Дитина проходить через низку установ, утворених суспільством:
дошкільні, середні, вищі навчальні заклади, позанавчальні заклади (центри,
клуби, бібліотеки) та установи культури. На шкільні роки дитини припадає
основний період формування гендерної культури, громадянських цінностей,
самоусвідомлення себе чоловіком або жінкою. Важлива роль у формуванні
ґендерних цінностей належить сімейному вихованню. Саме в родині у
світогляді молодої людини формуються базові уявлення щодо поняття
чоловічого і жіночого. Батькам необхідна певна установка на цілеспрямоване
гендерне виховання своєї дитини, усвідомлення високої відповідальності за
підготовку юнака або дівчини. Вони можуть використовувати сучасний
педагогічний досвід, підтримуючи співробітництво з навчальною установою,
учителями, слухати спеціальні лекції, читати літературу. Тільки за таких умов
можливе формування у молодої людини гендерної чуйності і культури.
На становлення гендерної свідомості впливають суспільні (неурядові),
молодіжні, жіночі, правозахисні організації, засоби масової інформації,
пропагуючи ідеї рівності, публікуючи відповідні матеріали, випускаючи
навчальні телепередачі. Велику допомогу у досягненні гендерної рівності

надають різноманітні благодійні організації і фонди, підтримуючи організацію
конкурсів, семінарів, тренінгів, надаючи гранти для розробки науковометодичних матеріалів, посібників, підручників, фінансової підтримки
публікацій.
3. Гендерні дисгармонії
Проблеми та суперечності ґендерного розвитку й ґендерної соціалізації є
причиною багатьох ґендерних дисгармоній.
З точку зору рольової теорії можна розглядати механізм так званої
інверсії статевих та гендерних ролей, тобто зміна компонентів чоловічих та
жіночих ролей на протилежні, заміна одних іншими тощо. Одним з
найпоширеніших випадків таких девіації вважається гомосексуалізм, тобто
зміна спрямованості статевих почуттів на протилежну, зміна об’єкту цих
почуттів (замість представника протилежної статі об’єктом почуття стає
людина тієї ж самої статі).
Гомосексуалізм, як правило, не призводить до глибинних змін статевої
ідентичності, тобто чоловіки продовжують усвідомлювати себе чоловіками, а
жінки – жінками. Проте – це вважається девіацією статево-рольової поведінки,
відхиленням від традиційних статево-рольових норм, хоча в цьому питанні
немає абсолютної згоди, є думки, згідно з якими гомосексуалізм слід вважати
варіантом норми. Сучасна наука ще не знайшла пояснення природи
гомосексуалізму. Існують думки, що, крім глибинних психологічних причин, є
соціальні та соціально-психологічні, наприклад, хронічні конфлікти з особами
протилежної статі, труднощі гендерної самореалізації, розчарування в коханні,
зрада, а інколи навіть приклад однолітків, своєрідна форма соціального
протесту проти стереотипів суспільства, мода. Існують гіпотези про те, що на
виникнення гомосексуалізму може впливати ранній сексуальний досвід,
наприклад, якщо хлопчик зазнав сексуального насилля з боку дорослого
чоловіка.
Існує багато форм і видів порушень статевої та гендерної ідентичності,
які не обов’язково пов’язані з функціональними та органічними розладами
статевої сфери. Серед таких порушень можна назвати трансвестизм та
транссексуалізм – це такі види гендерно-рольових дисгармоній, які
безпосередньо стосуються зміни статевої та гендерної ідентичності. Вони не
обов’язково пов’язані з функціональними й органічними розладами статевої
сфери.
Трансвестизм – це найлегша форма порушення гендерної ідентичності,
що проявляється в прагненні грати роль протилежної статі, потребі
перевдягатися, використовувати ім’я та запозичувати інші рольові атрибути
протилежної статі, хоча це не супроводжується повним усвідомленням себе
особою іншої статі. Трансвестизм не слід плутати з проявами фемінності
чоловіків чи маскулінності жінок, хоча трансвестіти часто відповідають таким
характеристикам.

Транссексуалізм – це повне усвідомлення себе представником
протилежної статі. Його вважають однією з найсерйозніших статево-рольових
девіацій. Навіть якщо в людини немає ніяких біологічних змін (тобто з
біологічного боку людина є цілком здоровою жінкою чи чоловіком), така
інверсія статевої ідентичності дає підстави для хірургічної зміни біологічної
статі. Статева ідентичність, яка належить до суто психологічної сфери,
вважається важливішою, ніж біологічна стать, і людина свідомо йде на
операцію, навіть ціною втрати можливості мати в майбутньому власних дітей.
Прагнення фізично відповідати психологічній (статевій) ідентичності
виявляється навіть сильнішим за материнський чи батьківський інстинкти.
Ці та інші випадки порушень у сфері статевих і гендерних ролей
неминуче призводять до багатьох гендерно-рольових конфліктів. Фактично
кожну з таких девіацій можна трактувати як внутрішній гендерно-рольовий
конфлікт (між суперечливими компонентами гендерних ролей та гендернорольовою ідентичністю) і зовнішній гендерно-рольовий конфлікт (суперечність
між гендерно-рольовою поведінкою та соціальними стереотипами й нормами).
Крім того суперечності гендерного розвитку й гендерної соціалізації є
причиною гендерно-рольового інфантилізму (невідповідність гендерної ролі
віковій стадії гендерного розвитку, заміна або компенсація одних ролей
іншими, що відповідають більш ранньому періоду життя) та гендерно-рольової
недостатності (затримка гендерно-рольового розвитку, блокування важливих
потреб у рольовому розвитку, внаслідок чого гендерна роль не формується або
розвивається частково).
Отже, гендерна соціалізація та розвиток гендерної ідентичності
особистості – це складні й різноманітні процеси, на їх шляху виникає багато
суперечностей, проблем та дисгармоній.

