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 Проблема підготовки фахівців до реалізації 
гендерного підходу в професійній діяльності, 
необхідність формування гендерної культури студентів, 
недоліки впровадження гендерного підходу у вищих 
навчальних закладах обумовили нашу увагу до стану 
підготовки молоді. 

     

  Виходячи з задачі інтеграції гендерного підходу в 
підготовку фахівців необхідною стає розробка гендерної 
експертизи навчальних посібників як засобу 
впровадження гендерної рівності у навчальний процес 
ВНЗ.   

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 



 Гендерна експертиза використовується на всіх етапах навчально-
виховного процесу. Виходячи з задач впровадження гендерної політики в 
освіті і формування гендерної культури молоді. 
 
 1. Гендерний підхід ставить людину в бік кута, враховуючи 
різноманітність чоловіків і жінок і відмінності між ними; 
 
 2. ГП і гендерна експертиза вдосконалює навчально-виховний 
процес, підвищує його ефективність управління, оскільки допомагає 
показати більш точну картину і вплив на учасників навчальної діяльності; 
 
 3. ГП і гендерна експертиза допомагає усунути виниклу за 
історичними причинам соціальну несправедливість і системну 
дискримінацію як для учасників навчально-виховного процесу хлопців і 
дівчат, так і жінок і чоловіків в суспільстві. 

ДЛЯ ЧОГО І КОЛИ  
застосовується гендерна експертиза? 



 

1. Розробити методику гендерної експертизи навчальних 

посібників ЗОШ для використання в системі фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів рівня бакалавр, спеціаліст  і 

магістр.   

 

2. На підставі розробленої методики гендерної експертизи 

навчальних посібників здійснити їх гендерний аналіз 

студентами кафедри. 

 

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 



 

 Важливе місце посідає впровадження ґендерного підходу 
в освітній процес, у тому числі, в професійну підготовку 
майбутніх фахівців, який має ґрунтуватися на принципі 
рівноправності статей, утвердженні рівних можливостей 
жінок і чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у 
різних сферах життєдіяльності. 

 Однією зі складових методичної роботи щодо 
впровадження гендерного підходу в роботу ВНЗ є 
оволодіння соціальним педагогом навичками гендерного 
аналізу. 

 Методика гендерного аналізу шкільних підручників була 
опрацьована  Т.Барчуновою, С.Вихор, В.Гайденко, 
Т.Костіна, Н.Козловою, Н. Павлущенко,  П. Фролов та ін.  

ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ: 



 
Гендерна експертиза навчальних  посібників – це їхня 
деконструкція з метою з’ясувати, яким чином вони впливають на 
гендерну соціалізацію дітей, які гендерно-насичені поняття і образи 
для цього використовуються, як при цьому змінюються потенційні 
можливості самореалізації молоді обох статей. 
 
Метою здійснення експериментальної роботи є перевірка 
дотримання принципу рівноправності статей у змісті шкільних 
підручників, розкриття потенційних проблем, пошук їх рішень.  
 
Гендерна експертиза спрямована на перевірку та подолання 
гендерних стереотипів у змісті навчально-методичної літератури, 
гарантує направленість системи фахової підготовки майбутніх 
соціальних педагогів на рівноправність, паритетність та взаємодію 
між студентами обох статей. 

 
 



 
Джерельна база дослідження та досвід розробки 
гендерних стандартів у сучасної освіти України: 

 
 Власов В. Рекомендації щодо впровадження гендерних 

підходів у державний стандарт базової і повної середньої 
освіти / В. Власов та ін. // Гендерні стандарти сучасної освіти: 
[збірка рекомендацій] / [ред. група Л. С. Кобелянська, 
І. Р. Гуцуляк, М. Я. Ябченко]. – Частина 1. – Київ, 2010. – 328 с. – 
C. 75-172. 

 Гендерні стандарти сучасної освіти: [збірка рекомендацій] / 
[ред. група Л. С. Кобелянська, І. Р. Гуцуляк, М. Я. Ябченко]. – 
Частина 2. – Київ, 2011. –260 с. 

 Штылева Л. В. Фактор пола в образовании: гендерный подход 
и анализ / Л. В. Штылева. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 316 с. 

 

Гендерна експертиза шкільних підручників та навчальних посібників для 
загальноосвітніх навчальних закладів здійснювалась Тамарою Бакка, 
Світланою Вихор, Віталієм Власовим, Вікторією Гайденко, Оксаною 
Данилевською, Раїсою Євтушенко, Оксаною Кікінежді, Оленою 
Семиколєновою, Тетяною Мелещенко, Наталією Павлущенко та ін. 



 Найбільш контрольованими чинниками гендерної соціалізації 
під час заняття, на думку фахівців, можуть бути зміст навчальної 
інформації і педагогічне спілкування, контрольована частина 
візуального ряду (наочні посібники, відео- та інші матеріали, які 
вчитель приносить на урок), зовнішній вигляд педагога. 
 
Основними факторами гендерної соціалізації в закладах освіти, на 
думку фахівців, можна вважати: 
1.Педагогічний колектив і авторитетні групи ровесників.  
2.Навчальні програми і навчально-методичні комплекси (підручники, 
навчальні та навчально-методичні посібники, хрестоматії та ін.); 
3.Систему позанавчальних виховних заходів. 
4.В цілому соціально-педагогічне середовище освітнього закладу. 
 
Прихована дискримінація, за визначенням ЮНЕСКО,  – це наявність 
гендерних стереотипів в шкільних підручниках та інших матеріалів, 
які використовуються в навчальному процесі.  
В дослідженні ЮНЕСКО А.Мішель доходить висновку, що в більшості 
шкільних підручників дівчатам пропонується тільки одна модель 
ідентифікації – сім’я, а хлопчикам надається більш широкий вибір, але 
при цьому їх сімейна роль розглядається як периферійна, яка не має 
значення. (Мишель А. Долой стереотипы! Преодолеть сексизм в школьных 

учебниках. Париж: ЮНЕСКО, 1991. С.22)  
 
  



Для гендерного аналізу необхідні індикатори, які повинні вимірювати 
якісні та кількісні параметри.  
 
Індикатори для гендерного аналізу практичної діяльності мають 
розроблятися з урахуванням загальних принципів гендерного аналізу 
освіти, об'єкту і предмету аналізу, а також у відповідності до чинників, 
що визначають гендерну чутливість об'єкту. 
 
ГЕНДЕРНИЙ ІНДИКАТОР (показник) може бути визначений як той, що 
використовує кількісні та якісні показники для узагальнення гендерно значущих 
змін, що відбуваються в суспільстві протягом певного часу.  
 
   

В залежності від ситуації, розташування фактору гендерної соціалізації в 
загальній структурі факторів і поставленого завдання, індикатори можуть 
бути зорієнтовані, приміром, на основні групи гендерних стереотипів 
(щодо соціальних ролей жінок та чоловіків, професійної діяльності і змісту 
праці фемінності / маскулінності якостей особистості, на сфери педагогічної 
взаємодії в навчальному закладі та ін.). Отже, «займаючись гендерною 
експертизою навчальних посібників, необхідно аналізувати пропоновані в 
них образи жіночого і чоловічого з точки зору їх відповідності / 
невідповідності традиційним гендерним стереотипам, які характеризуються 
цінностями патріархатного суспільства з чіткою ієрархією маскулінності і 
фемінності» (Л.Штильова). 



   

Для здійснення гендерної експертизи навчальних програм і навчальних 
посібників, зазвичай, використовується метод контент-аналізу 
переведений у кількісні показники масової текстової інформації з 
подальшою статистичною обробкою.  
 
Контент-аналіз – якісно-кількісний метод вивчення документів, який 
характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та 
полягає у кваліфікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією 
результатів. 
 
В основу даного методу була покладена ідея про можливість відновленні 
смислу повідомлення з нього  самого. В основу виділення смислових 
одиниць аналізу (категорій аналізу) покладена позначена у науковій 
літературі класифікація гендерних стереотипів. 
  
  
 
 



 Схема здійснення гендерної експертизи методичного / 
навчального посібника 

1. Повна назва, вихідні дані, вікова категорія його аудиторії. Яку програму 
реалізує? 
2. Аналіз тексту: 
I. Підрахунок речень, в яких згадуються хлопчики і дівчатка (бажано у 

відсотковому відношенні до цілого тексту, який приймається за 100%). 
II. Проаналізуйте характер забарвленості звернень, в яких ситуаціях 

демонструються дівчатка і хлопчики, як вони себе поводять, якою є 
описувана ступінь самостійності та ініціативи дівчат і хлопчиків у цих 
ситуаціях?  

III. Рекомендується надалі провести аналіз окремих речень на позитивні й 
негативні оцінки, що містяться в них, а так само тверджень зі 
стереотипними висловлюваннями. Які якості приписуються дівчаткам / 
хлопчикам, які ролі вони виконують, яким є ставлення автора до персонажів 
різної статі (характеристики, які приписують героям автор або які 
випливають з контексту ситуацій). Кінцева мета цього аналізу полягає у 
реконструкції стереотипів у формі зв'язкових текстів та виявленні їх 
спільних смислів. Можна структурувати  цей аналіз через систему типів 
відносин між окремими реченнями. 



Продовження схеми 
 
 
ІV.  Заключний етап гендерного аналізу тексту – виявлення того загального 
змісту, який визначає характер стереотипів в цілому. Поміркуйте над тим, 
що Ви побачили, надівши «лінзи гендерного підходу». Порівняйте смисли 
стереотипів, які Ви проаналізували на попередньому етапі, визначте, в яких 
стосунках (опозиції) вони знаходяться.  
V. Зробіть висновок, резюме свого аналізу, зробіть рекомендації щодо  
педагогічної цінності тексту для виховання особистості, що само 
актуалізується. 
 
 Схожа схема експертизи пропонувалась і іншими дослідниками. 
Критерій ефективності  таких методик – сформованість егалітарного 
світогляду молодої особистості, який зберігається  з плином часу й 
виявляється в  різних ситуаціях навіть і в тому випадку, якщо антисексизм 
не підкріплюється в особистісному середовищі  або у широкому 
культурному контексті.  
 



Гендерна експертиза ілюстрацій: 
 

• Кількісний аналіз: хто частіше зображений на ілюстраціях – хлопчики чи 
дівчатка? 

• У яких ситуаціях зображуються хлопчики й дівчатка, чим вони зайняті, які 
почуття і емоції демонструють? Як хлопчики й дівчатка  розміщені в 
просторі картинки, фотографії, скільки місця вони займають на загальній 
площі зображення? 

• Які почуття покликані спонукати в учнів ці зображення щодо хлопчиків і 
дівчат, які гендерно забарвлені уявлення про якості особистості, поведінці, 
психологічних характеристиках людей різних статей при цьому можуть 
формуватися / закріплюватися? 

• Які стереотипи повсякденної свідомості у відношенні статей таким чином 
відтворюються і нав'язуються дітям? 

• Повний цикл гендерної експертизи завершується узагальненням отриманої 
інформації, оцінкою змісту і спрямованості впливу кожного фактору на 
гендерну соціалізацію учнів.  

  



ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ  

гендерної експертизи навчальних посібників для ЗОШ, 
проведеної студентами V та VI курсів СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка 

 

Спираючись на просту логічну модель, якою користувались 
для проведення пілотної програми гендерної експертизи 
навчальних посібників на кафедрі соціальної педагогіки і 
гендерних студій СумДПУ ім. А. С. Макаренка (модель була 
розроблена із застосуванням досвіду О. Луценко та  
Н. Павлущенко та досвіду колективу вітчизняних науковців). 

 
 

Серед переглянутих посібників спостерігаються посібники 
різного рівня для початкової (13), середньої (8) та старшої 
школи (6) за змістом гендерного компонента.  



Початкова школа 

Рік Назва підручника Виконавець 

2014 

Білий І. О. Сходинки [Текст]: буквар-читанка для 1 класу трирічної 

початкової школи / І. О. Білий. – Донецьк: МП «Отєчество», 1997. – 

272 с. 
Лопарєва Аліна 

2015 

Науменко В. О. «Читанка. Післябукварна частина: Підручник для 1 

класу» / В. О. Науменко. – К.: «Грамота», 2012. – 96 с. Удовіченко 

Тетяна 

2017 

Вашуленко М. С. Буквар: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. 

/ М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 

2012.  – 152 с. Стоцький Олександр 

2014 

Науменко В. О. Літературне читання: укр. мова для загальноосв. 

навч. закладів з навч. укр. мовою: підручн. для 2-го класу /  

В. О. Науменко. – К.: «Генеза», 2012. – 160 с. Коваль Віталій 



2014 

Бібік Н. М. Основи здоров’я: підручник для 2 класу / Н. М. Бібік,  

Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль – К.: «Генеза», 2009. – 95 с. Комендат Альона 

2015 

Рівкінд Ф. М. Математика: підручник для 2 класу / Ф. М. Рівкінд,  

Л. В.  Оляницька – К.: «Освіта», 2012. – 160 с. Лаврик Євгенія 

2017 

Науменко В. О. Літературне читання: укр. мова для загальноосвіт. 

навч. закл. з навчанням укр. мовою: підруч. для 2-го кл. /  

В. О.  Науменко. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

Зражевська Аліна 

2014 

Савченко О. Я. Читанка.Частина 1: Підручник для 3 класу /  

О. Я. Савченко. – К.: «Освіта», 2003. – 139 с. Лавошнік Богдан 

2015 

Бех І. Д. Основи здоров’я: Підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. 

закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. 

– К.: Видавництво «Алатон», 2013. – 160 с.  
Шевченко Яна 

2017 

Калініченко О. М. Образотворче мистецтво: підруч. для 3 кл. для 

загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Калініченко, В. В. Сергієнко. – К.: 
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висновки  

за  результатами процедури гендерної еспертизи до 
аналізу  підручників 

 

 Серед 35 розглянутих навчальних посібників для 
ЗОШ більшість є переважно гендерно  нечутливими і 
стереотипізованими. Майже в усіх текстах підручників 
більшість персонажів, герої – чоловіки або хлопчики. 

 Проаналізований методичний аппарат деяких 
підручників для старшої школи є гендерно 
нейтральним, оскільки здебільшого надає учням 
можливість обирати тему висловлювання. Аналіз 
ілюстративних матеріалів засвідчує велику кількість 
гендерно стереотипізованих малюнків, існує негативна 
тенденція переважання чоловічих наочних образів 



 при роботі з навчальними посібниками зосереджувати увагу на якості 
гендерного компоненту в змісті й ілюстративному матеріалі;  

 звертати увагу на наявність гендерної проблематики в навчальних 
посібниках;  

 у викладі змісту підручника звертати увагу на гендерну симетрію мови, що 
передбачає пропорційну представленість соціальних і культурних ролей 
обох статей та уявлень про них у різних сферах життя (наприклад: учень / 
учениця, хлопчик / дівчинка та ін.);  

 звертати увагу на наявність традиційних підходів до викладу матеріалу 
(використання загальної інформації, що не враховує інтереси ані хлопців, ані 
дівчат, сприяє постійній трансляції традиційних гендерних стереотипів у 
навчальних матеріалах);  

 звертати увагу на наявність гендерних стереотипів у змісті тексту;  

 звертати увагу на наочні матеріали й маркірування (малюнки, ілюстрації, 
приклади), які демонструють активну участь дівчат, жінок у виробничому 
процесі, особливо в галузях, які традиційно вважають призначеними для 
чоловіків; 

 у кожному конкретному випадку давати відповідь на питання чи забезпечує 
даний посібник рівні можливості учням.  
 

Методичні рекомендації: 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ! 


