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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

Проект
СТРАТЕГІЯ
упровадження гендерної рівності та недискримінації
у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020»
1. Загальні положення
Інтеграція
до
європейського
співтовариства
потребує
істотної
перебудови всіх соціальних інституцій
та процесів на нових, демократичних
принципах, вільних від будь-якої форми
дискримінації, зокрема й за ознакою
гендеру. У цьому дусі витримана
державна політика країн Європейського
Союзу, які проголосили одним із
основних
засобів
демократизації
суспільства
політику
гендерного
мейнстримінгу («gender mainstreaming
policy»)
як
системну
стратегію
створення рівних можливостей для
жінок і чоловіків, подолання гендерної
асиметрії та нерівності в усіх сферах
життєдіяльності
суспільства
(Рада
Європи ―Стратегія гендерної рівності на

2014-2017 роки‖ / Council of Europe
―Gender Equality Strategy, 2014-2017‖).
Саме тому в контексті європейського
спрямування розвитку українського
суспільства
особливої
значущості
набуває в Україні впровадження в
освіту принципів гендерної рівності та
недискримінації.
Стратегія впровадження гендерної
рівності та недискримінації у сфері
освіти ―Освіта: гендерний вимір – 2020‖
(далі – Гендерна стратегія) визначає
базові принципи, мету, стратегічні цілі,
завдання,
цільові
групи,
сфери
впровадження та реалізації державної
політики
гендерної
рівності
та
недискримінації в освіті.

2. Основні визначення та терміни
Основні визначення й терміни, які
використовуються в Гендерній стратегії,
вживаються в такому значенні:
гендерна асиметрія – непропорційна
представленість
соціальних
і
культурних ролей обох статей у різних
сферах життя, в освіті зокрема, що
проявляється як асиметрія норм,
приписів, що визначають поведінку
жінок і чоловіків у суспільстві, зокрема
на рівні мови;
гендерний паритет – принцип
симетричного
і
рівноважного
включення чоловіків і жінок у всі сфери
суспільного життя;
гендерна дискримінація – обмеження
можливостей і прав або надання режиму

найбільшого сприяння для осіб на
підставі їх статі;
сексизм – ідеологія й практика
дискримінації людей за ознакою статі,
що базується на уявленні про переваги
моральних,
інтелектуальних,
культурних, фізичних та інших якостей
однієї статі над іншою;
мовленнєвий/мовний
сексизм
–
дискримінація за ознакою статі в мові,
яка існує як на рівні слова, так і на рівні
речення та всього дискурсу;
гендерний вимір в освіті – оцінка
наслідків і результатів дії освітніх та
виховних зусиль педагогів, спрямованих
на повноцінне особистісне становлення
й розвиток усіх суб’єктів освітнього
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процесу, усвідомлення ними власної
ідентичності, вибір ідеалів і життєвих
цілей та самореалізації без будь-яких
обмежень за ознакою гендеру;
гендерний
підхід
–
механізм
досягнення гендерної рівності та
утвердження рівних можливостей для
самореалізації кожної особистості, що
передбачає: відсутність орієнтації на
«особливе призначення» чоловіка чи
жінки; заохочення видів діяльності, що
відповідають інтересам особистості;
подолання
гендерних
стереотипів;
урахування
індивідуальних
відмінностей;
гендерна
складова
(гендерний
компонент) – теоретична концепція та
практика
гендерної
рівності
та
недискримінації в системі освіті;
гендерна чутливість – це бачення
проблем нерівності, дискримінації за
ознакою гендеру в усіх різноманітних
проявах; тобто здатність сприймати,
усвідомлювати та реагувати на будь які
прояви
сексизму,
гендерної
дискримінації та сегрегації;

гендерночутливе
освітнє
середовище – освітнє середовище, у
якому
актуалізована
гендерна
чутливість як один із критеріїв
ефективності освітньої діяльності;
егалітарні
переконання
–
особистісні переконання, основою яких
є
принцип
рівності
умов
та
можливостей усіх і кожного/кожної для
самореалізації особистості в усіх
соціальних сферах незалежно від його/її
ознак, зокрема статі;
гендерні ролі – соціальні очікування
суспільства від жінок і чоловіків на базі
сформованих гендерних стереотипів, а
також поведінка у формі мови, манер,
жестів тощо;
гендерночутлива мова / мовлення –
усне
чи
письмове
висловлення,
позбавлене андроцентризму, сексизмів і
будь-яких інших дискримінаційних
форм і смислів;
гендерні стереотипи – сформовані
культурою узагальнені штучні уявлення
(переконання) про те, як поводяться
чоловіки і жінки.

3. Сучасний стан освіти: гендерний вимір
Світовим товариством проблема
гендерної рівності в освіті розглядається
в контексті прав людини. Міжнародні
організації (Організація Об’єднаних
Націй (ООН), Рада Європи (РЄ)
визнають вирішальне значення освіти
для розвитку особистості, суспільства,
країни, про що свідчать програмні
документи,
які
регламентують
діяльність держав щодо врегулювання
гендерних проблем, зокрема в освіті.
Відповідно до однієї з головних цілей
розвитку тисячоліття, проголошених
ООН у 2000 році, – утвердження
гендерного паритету – Україна взяла на
себе зобов’язання до 2015 року
подолати гендерну асиметрію в усіх
сферах життєдіяльності суспільства.
Продовження цього завдання – в Цілях
сталого розвитку 2016 – 2030, схвалених

на саміті ООН у вересні 2015 року. Для
реалізації поставленої мети протягом
останніх років ухвалено низку правових
документів: Закон України «Про
забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків», постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2006 р.
ғ 1834 «Про затвердження Державної
програми з утвердження гендерної
рівності в українському суспільстві на
період до 2010 року», від 5 вересня
2007 р. ғ 1087 «Про консультативнодорадчі органи з питань сім'ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї та
протидії торгівлі людьми», від 26
вересня 2013 р. ғ 717 «Про
затвердження Державної програми
забезпечення
рівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіків на період
~8~
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до 2016 року». Упровадження принципу
гендерної рівності стало підставою для
створення інституту радництва з
гендерних питань в органах виконавчої
влади.
Ухвалені
документи
створили
нормативне підґрунтя для розв’язання
проблеми гендерної дискримінації в
українському
суспільстві.
Проте
вітчизняна
освіта
як
соціальний
інститут
залишається
недостатньо
чутливою до проблем гендерної рівності
та дискримінації загалом і відтворює
панівну (асиметричну) гендерну схему
на
структурно-організаційному
та
змістовно-процесуальному рівнях.
На структурно-організаційному рівні
наявну
в
суспільстві
гендерну
сегрегацію
та
стереотипізацію
відображають внутрішні організаційні
практики освітньої установи; гендерна
стратифікація педагогічної діяльності;
викладацький, педагогічний, науковопедагогічний склад. Сучасні вітчизняні
дослідження
засвідчують
значну
фемінізацію галузі (представленість
жінок становить близько 78,3%), проте
кількість жінок і чоловіків відрізняється
на різних щаблях освітньої ієрархії та на
різних рівнях освіти. Якщо у вищих
навчальних
закладів
чоловіки
становлять
практично
половину
викладацького складу, то в закладах
дошкільної освіти працюють майже
виключно жінки (98,6%). Ригідність
застарілих гендерно стереотипізованих
уявлень у кадровому (освітньому)
менеджменті залишається інструментом
―стримування‖ можливостей реалізації
працівника / працівниці
на
своєму
робочому місці, спотворює уявлення
про реальну картину функціонування
трудового колективу та призводить до
хибних управлінських рішень. Це
призводить до зменшення частки жінок
у сфері освіти зі зростанням посади:

жінки
обіймають
рядові
посади
вчительок, викладачок і виховательок,
проте серед директорів загальноосвітніх
шкіл чоловіків майже 40%, а серед
ректорів вищих навчальних закладів –
90%.
На змістовно-процесуальному рівні
наявні ―приховані‖ та ―відкриті‖
елементи
гендерної
дискримінації.
Йдеться як про зміст навчальних
предметів та його відображення в
навчально-методичній
літературі,
гендерні взаємини в педагогічному
колективі,
стиль
викладання
та
педагогічного
спілкування,
упередженість в оцінюванні навчальних
та професійних результатів суб’єктів
навчально-виховного процесу, так і про
наявність окремих програм/блоків для
хлопців/юнаків
та
дівчат/юнок;
мовленнєвий/мовний сексизм.
Недосконала гендерна статистика не
дозволяє провести моніторинг рівності в
доступі до якісної освіти, у можливості
особистісного розвитку, професійного
самовизначення
та
кар’єрного
зростання.
Упровадження принципу гендерної
рівності та недискримінації в систему
освіти
в
Україні
пов’язане
з
необхідністю
подолання
гендернонейтрального підходу до формування
освітньої політики, адже однакове
ставлення до осіб різних статей в
умовах нерівних вихідних можливостей
означає закріплення та відтворення
нерівності, а нехтування відмінностями
в умовах структурної нерівності
призводить
до
невидимості
дискримінації
та
неможливості
вирішити проблеми дискримінованих
груп. Водночас, гендерна рівність має
означати
забезпечення
всім
учасникам/учасницям
освітнього
процесу в Україні, незалежно від їхніх
статевих чи гендерних характеристик,
~9~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

рівних
можливостей
доступу до
позитивних результатів у сфері освіти і
науки.
Стратегія вдосконалення освіти в
контексті гендерного виміру передбачає
визначення низки базових принципів,

які слугують дороговказами для
докладання педагогічних зусиль під час
практичного застосування гендерного
підходу у сфері освітньої та виховної
роботи серед дітей, юнацтва і молоді.

4. Базові принципи
Гендерна стратегія базується на таких
принципах:
дотримання
демократичних
цінностей свободи, справедливості,
егалітарності
(рівності
прав
і
можливостей),
інклюзивності,
толерантності, недискримінації;
системності та комплексності, які

передбачають системну розробку та
впровадження досяжних стратегічних
завдань, міжінституційну співпрацю для
їх практичної реалізації;
відкритості, прозорості, цілісності,
що зумовлюють публічну розробку
стратегії, її обговорення в експертному
та громадському середовищі.

5. Мета, стратегічні цілі
Мета
Гендерної
стратегії
–
забезпечити комплексне впровадження
гендерної рівності та недискримінації
до вітчизняної системи освіти та
визначити шляхи спрямування розвитку
освіти
на
системне
дотримання
гендерного
підходу,
що
забезпечуватиме
відповідність
вітчизняної
освіти
світовим
демократичним засадам.
Забезпечення реалізації Гендерної
стратегії
здійснюватиметься
досягненням таких стратегічних цілей:

 комплексне
впровадження
принципів
гендерної
рівності
та
недискримінації
до
нормативноправових актів у сфері освіти;
 удосконалення організації та
змісту навчально-виховного процесу на
засадах
гендерної
рівності
та
недискримінації;
 формування
професійної
спільноти фахівців із питань гендерної
рівності та недискримінації.

6. Завдання Гендерної стратегії
Реалізація
стратегічних
цілей
забезпечуватиметься виконанням таких
завдань:
 проведення гендерної експертизи
нормативної бази у сфері освіти та
внесення відповідних пропозицій щодо
її коригування;
 розробка освітніх стандартів з
урахуванням гендерної складової;
 гендерна експертиза внутрішніх
нормативних документів (положень,
порядків), що регламентують освітню,
організаційну, фінансово-господарську
діяльність закладів освіти всіх рівнів та
типів;

 системне проведення моніторингу
імплементації гендерного підходу в
освіту через використання механізмів
гендерного аналізу, експертизи та
аудиту;
 формування гендерночутливого
освітнього середовища в закладах
освіти всіх рівнів та типів;
 системна відмова від принципу
―статевої профорієнтації‖ (прихованої
та неприхованої);
 надання
інформаційної
та
науково-методичної
підтримки
впровадження гендерного підходу в
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освіту та забезпечення взаємодії
наукових установ та закладів освіти;
 формування сучасного кадрового
потенціалу закладів освіти, здатного
забезпечити впровадження гендерної
рівності та недискримінації шляхом
уведення до змісту післядипломної
освіти навчальних курсів із гендерної
проблематики;
 формування
в
науковому

середовищі вищих навчальних закладів
теоретико-методологічного
підґрунтя
гендерної теорії шляхом підготовки
фахівців і фахівчинь із гендерної теорії
(методології та практики гендерних
досліджень) та активізація науководослідницької роботи;
 оприлюднення
науковотеоретичного
доробку вітчизняних
дослідниць та дослідників гендерних
студій, створення системи наукової
комунікації та кооперації.

7. Цільові групи та сфери впровадження
Цільовими
групами
Гендерної
стратегії є:
 діти, учнівська та студентська
молодь – здобувачі та здобувачки
освіти, чий демократичний світогляд та
егалітарні
переконання,
майбутня
громадська, суспільна та професійна
діяльність забезпечуватимуть існування
та сталий розвиток демократичної
України;
 працівники
та
працівниці
освітньої галузі, які забезпечують
ефективність
та
якість
її
функціонування, від чиїх уявлень,
поглядів, ідеалів, оцінок та переконань
значною мірою залежить світогляд
прийдешніх поколінь;
 батьки та законні представники
здобувачів та здобувачок освіти, які
виховують дітей, формують їхнє
уявлення про світ та є зразком
поведінкових практик;
 працівники та працівниці органів
управління освітою та освітньою
галуззю, які приймають управлінські та
кадрові рішення, визначають умови
роботи закладів освіти, зокрема,
реалізують
державну
політику

забезпечення рівних прав і можливостей
чоловіків та жінок у сфері освіти.
Сферами впровадження гендерної
рівності та недискримінації є такі
сфери:
дошкільна освіта;
початкова освіта;
загальна середня освіта;
позашкільна освіта;
професійно-технічна
(професійна)
освіта;
вища освіта;
післядипломна
освіта
(освіта
дорослих);
управління освітою.
Упровадження гендерної рівності та
недискримінації
в
освіту
має
здійснюватися згідно з чинними
концепціями, програмами, планами, що
розроблені центральними органами
виконавчої влади, із залученням
провідних
учених,
незалежних
експертів та експерток і врахуванням
міжнародного досвіду.
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8. Реалізація гендерної стратегії
Стратегічна ціль 1. КОМПЛЕКСНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ
РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ У СФЕРІ ОСВІТИ
Сутність проблеми
На сьогодні в Україні створено
нормативно-правову базу стосовно
питань
гендерної
рівності
та
недискримінації, проте більшість із
ухвалених документів різного рівня
мають декларативний характер та не
містять норм прямої дії. Це, ці свого
боку, створює певну правову прогалину,
яка дозволяє уникнути згадки про
питання гендерної рівності в разі ухвали
нових нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти України,
що
регулюють
освітні
питання,

перебувають у стані оновлення. Внесено
значні
зміни
до
законодавства,
розробляється система підзаконних
нормативно-правових актів, саме тут
необхідно врахувати гендерний та
недискримінаційний аспекти.
Впровадження гендерної рівності та
недискримінації
до
освітніх
регуляторно-нормативних документів
має проводитись у двох напрямах:
зовнішнє (на державному рівні) та
внутрішнє (на рівні адміністративного
управління) регулювання нормативноправових актів.

Необхідні дії
Внесення змін до нормативноправових актів, що регулюють
діяльність
у сфері дошкільної,
загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної,
вищої,
післядипломної освіти та діяльність
органів управління освітою.
1. Проведення гендерної експертизи
нормативної бази освітньої сфери
(дошкільної,
базової
та
повної
середньої, позашкільної, професійнотехнічної, вищої, післядипломної
освіти та органів управління освітою):
 створення робочих груп (до
кожного освітнього рівня) та розробка
методики
проведення
гендерної
експертизи
нормативно-правових
актів;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність у сфері
дошкільної освіти;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що

регламентують діяльність у сфері
загальної середньої освіти;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність у сфері
позашкільної освіти;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність у сфері
професійно-технічної
(професійної)
освіти;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність у сфері
вищої освіти;
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність у сфері
післядипломної
освіти
(освіти
дорослих);
 гендерна
експертиза
нормативно-правових
актів,
що
регламентують діяльність органів
управління освітою;
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2. Внесення
пропозицій
щодо
коригування
нормативно-правової
бази освітньої сфери відповідно до
висновків
проведеної
гендерної
експертизи.
Удосконалення стандартів освіти
шляхом уведення до них гендерної
складової.
3. Державний стандарт дошкільної
освіти:
Базовий компонент: уведення до
інваріантної
(освітні
лінії:
«Особистість дитини», «Дитина в
соціумі», «Дитина у світі культури»,
«Гра дитини») та варіативних (на
розсуд
ДНЗ)
складових
змісту
дошкільної освіти гендерного чинника
(гендерна компетентність).
4. Державний стандарт загальної
початкової освіти та Державний
стандарт базової та повної середньої
освіти (уведення до «Загальної
частини»
понять
―гендерна
компетентність‖, ―гендерна культура‖,
―гендерний
підхід‖;
системне
впровадження гендерної складової до
змісту таких освітніх галузей: «Мова і
література», «Суспільствознавство»,
«Мистецтво»,
«Природознавство»,
«Технології», «Здоров’я і фізична
культура» тощо).
5. Стандарти професійно-технічної
освіти (за професіями): уведення до
змісту стандарту професійно-технічної
освіти
гендерного
чинника
(―гендерний
підхід‖,
―гендерна
компетентність‖, ―гендерна культура‖
тощо).
6. Стандарти вищої освіти (за
спеціальностями): включення
(де
можливо) ―гендерної компетентності‖
до
стандартів
вищої
освіти.
Обов’язкове включення ―гендерної
компетентності‖ до стандартів вищої

освіти за спеціальностями галузі знань
01 Освіта.
Гендерна експертиза внутрішніх
нормативних документів (положень,
порядків),
які
регламентують
освітню, організаційну, фінансовогосподарську
діяльність
закладів
дошкільної освіти, закладів загальної
середньої
освіти,
закладів
позашкільної
освіти,
закладів
професійно-технічної освіти, закладів
вищої та післядипломної освіти.
7. Коригування чинних та розробка
нових
внутрішніх
нормативних
документів
закладів
дошкільної,
загальної середньої, позашкільної,
професійно-технічної,
вищої,
післядипломної освіти з урахуванням
принципу гендерної рівності та
недискримінації.
8. Дотримання принципів гендерної
рівності та недискримінації при
розробці внутрішніх нормативних
документів закладів освіти різного
рівня, зокрема введення принципу
гендерної рівності та недискримінації
до переліку пріоритетних напрямів
діяльності та розвитку навчальних
закладів.
9. У закладах професійно-технічної,
вищої та післядипломної освіти
запровадження інституту радництва з
гендерної проблематики.
Системне проведення моніторингу
імплементації гендерного підходу в
дошкільну освіту через використання
механізмів
гендерного
аналізу,
експертизи та аудиту.
10. Розробка та введення гендерних
індикаторів до щорічної звітності та
моніторингу
основних
складових
діяльності освітніх закладів різного
рівня.
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Ризики
1. Нормативно-правова база освітньої
3. Процес
автономізації
вищих
сфери
знаходиться
в
процесі
навчальних закладів (і не тільки),
реформування,
що
ускладнює
безсумнівно,
поставить
у
пряму
можливість її системної гендерної
залежність від гендерної чутливості
експертизи,
яка
буде
повсякчас
освітнього персоналу та керівництва
відставати від процесу нормотворення.
цих
установ
ефективність
та
2. Ускладнить процес відсутність
системність упровадження гендерної
достатньої
кількості
фахівців
та
рівності
та
недискримінації
до
фахівчинь із гендерних студій, здатних
внутрішніх нормативних документів,
якісно та своєчасно відреагувати на
що регулюють діяльність освітніх
будь-які
зміни
в
освітньому
установ різного рівня освіти.
нормотворенні.
Наступні кроки

1. Поступове комплексне введення
принципів гендерної рівності та
недискримінації до всіх нормативноправових документів освітньої сфери.

2. Системне впровадження гендерно
чутливої мови до документообігу у
сфері освіти.

Потенційні вимірювані індикатори
1. Кількість
нормативно-правових
документів, які пройдуть гендерну
експертизу.
2. Кількість документів, які будуть
відкориговані з урахуванням принципу
гендерної рівності та недискримінації.

3. Наявність чітких критеріїв для
здійснення гендерного моніторингу в
освіті – якісні та кількісні показники,
які будуть включені у щорічні звіти
освітніх установ, що відображають
реальний стан вирішення проблеми.

Стратегічна ціль 2. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОЇ
РІВНОСТІ ТА НЕДИСКРИМІНАЦІЇ
Сутність проблеми
Реалізація
Гендерної
стратегії
дисциплінарного
підходу
до
можлива за умов цілеспрямованої
погрупування
освітніх
знань
із
системної
навчально-виховної
гендерної теорії з перспективою його
діяльності, орієнтованої на створення
перетворення на підхід інтегративногендерно
чутливого
освітнього
курсовий (гендерна теорія повинна бути
середовища з рівними можливостями
інтегрована до системи наукових знань
самореалізації особистості.
та навчальних дисциплін); проведення
Діяльність із упровадження гендерної
планової
виховної
діяльності,
рівності та недискримінації повинна
спрямованої
на
виявлення
і
мати
наскрізний
характер,
нейтралізацію гендерних стереотипів,
відтворюватися та поглиблюватися на
які утворюють базис недотримання
кожному наступному рівні освіти через
гендерного паритету та дискримінації.
утворення
гендерно
чутливого
Ці заходи сприятимуть формуванню
навчального та навчально-методичного
гендерної компетентності учнівства та
забезпечення, впровадження предметностудентства.
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Необхідні дії
Формування гендерно чутливого
5. У закладах загальної середньої,
освітнього середовища в закладах
професійно-технічної,
вищої
та
дошкільної,
загальної
середньої,
післядипломної освіти систематичне
позашкільної,
професійно-технічної,
проведення різноманітних заходів, що
вищої та післядипломної освіти
покликані
порушувати
питання
1. Використання
інноваційних
гендерної рівності та недискримінації;
педагогічних технологій, форм та
статевих відносин (наголошуючи на
методів навчання / виховання, що
важливості рівності жінок / чоловіків та
сприяють створенню та підтримці в
партнерства в сім’ї та суспільстві,
навчанні
/
вихованні
атмосфери
принципі безпеки та згоди в стосунках);
взаємоповаги,
взаємодії
та
проблеми нав’язування інформаційними
колегіальності,
унеможливлюють
джерелами
гендерних
стереотипів;
дискримінаційне
(несправедливе,
різноманітні прояви сексизму, що
упереджене) ставлення один до одного
принижують гідність і жінок, і
всіх суб’єктів навчально-виховного
чоловіків.
процесу.
6. У закладах позашкільної освіти
2. Формування
та
розвиток
в
здійснення заходів гендерночутливого
учнівства та студентства уявлення про
виховання дітей, юнацтва і молоді задля
рівність
прав
та
можливостей,
формування особистісної і колективної
неповторність
особистості
кожної
гендерної
культури,
розвитку
людини.
критичного і аналітичного мислення,
3. У закладах дошкільної освіти
навичок
публічного
виступу
як
сприяти заохоченню хлопців та дівчат
важливого компонента самопрезентації
до рівної участі в господарськота розвитку особистості й активізації
побутовій праці, спільних занять / ігор,
молодіжної ініціативи з застосуванням
спільного
користування
ігровим /
недискримінаційної
комунікації,
навчальним інвентарем; запобігання
заснованої на принципі гендерної
статевому домінуванню в спілкуванні /
рівності як основи реалізації прав
взаємодії дітей.
людини.
4. У закладах загальної середньої та
7. У закладах освіти налагодження
професійно-технічної
освіти
рівне
активної співпраці зі спеціалізованими
залучення (та заохочення) учнів та
громадським
організаціями,
учениць, студентів та студенток до
фундаціями, установами тощо, які
організації та проведення виховних
здійснюють
підтримку
гендерної
заходів будь-якого рівня, що дозволить
рівності
та
недискримінації
в
виявити на практиці дію принципів
суспільстві
(реалізація
спільних
рівноправної
відповідальності,
просвітницьких соціально-розвиваючих
взаємоповаги і взаємодопомоги на
проектних
ініціатив,
проведення
основі зміни гендерних ролей і
масових акцій, видання книг, журналів,
демонстрації
їхньої
варіативності
газет, випуск теле- радіопрограм тощо).
(відмова від традиційних заходів на
8. Усунення гендерної упередженості
кшталт
«Конкурсів
краси»
та
як системи очікувань та оціночних
«Лицарських турнірів», які відтворюють
суджень
виховательок/вихователів,
гендерну сегрегацію).
учителів/учительок,
інженернопедагогічних працівників/працівниць,
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викладачів/викладачок щодо хлопців та
дівчат, учнів та учениць, студентів та
студенток (їхніх нахилів, здібностей та
задатків; уподобань та можливостей у
навчанні,
пояснень
навчальних
успіхів/прорахунків).
9. Недискримінаційна комунікація у
взаємодії суб’єктів освітнього процесу
(усунення із комунікативних стратегій
учительського/викладацького
складу
закладів освіти вербальних вказівок на
невідповідність
дітей,
учнівства,
студентства
―нормам‖
статевої
поведінки та вживання на заняттях
гендерно чутливої мови /мовлення).
10. Гендерне
збалансування
освітнього середовища:
 у закладах дошкільної освіти:
предметно-розвивальне
середовище,
відбір іграшок, облаштування центрів
активності (ігрових зон), доступ дітей
до приладдя повинні враховувати
інтереси всіх дітей, не закріплювати їх
за статевою ознакою та забезпечувати
однакові можливості в доступі до
користування
різними
іграшками,
спортивним інвентарем тощо;
 у закладах загальної середньої,
професійно-технічної та вищої освіти:
візуальна та навчальна складові повинні
враховувати інтереси, демонструвати
можливості
та
здобутки
всього
учнівства / студентства, забезпечувати
однаковий доступ до користування
навчальним приладдям, спортивним
інвентарем тощо.
11. Залучення усіх членів родини до
виховного
процесу
в
закладах
дошкільної та загальної середньої
освіти; проведення для батьків та
законних
представників
дитини
просвітницьких заходів, присвячених
гендерним питанням (привернення
уваги до нав’язування гендерних
стереотипів
через
інформаційне
оточення, дитячу літературу, гендерно
марковані
іграшки
та
одяг,

ознайомлення
з
різноманітними
проявами сексизму тощо).
12. Уведення до змісту типових
програм дисциплін гуманітарного та
суспільствознавчого
напрямів
початкової, основної та старшої школи
гендерної складової.
13. Упровадження
в
закладах
загальної середньої освіти навчальних
курсів за вибором, факультативів
гендерного спрямування.
14. У закладах професійно-технічної
освіти введення в навчальні плани
курсів /дисциплін
із
гендерної
проблематики та тематичних розділів до
планів дисциплін для студентів/-ок всіх
спеціальностей.
Забезпечення гендерної чутливості
програмно-методичного
матеріалу,
який використовується в закладах
освіти.
15. Для закладів дошкільної освіти –
проведення
гендерної
експертизи
чинних
навчальних
програм
(комплексних, парціальних), дитячої та
методичної літератури (навчальнометодичні,
методичні
посібники;
методичні
рекомендації;
навчальні
посібники,
хрестоматійні
збірки,
альбоми, робочі зошити для дітей;
наочні посібники); програм і посібників
для роботи з дітьми, що мають особливі
освітні потреби.
16. Для закладів загальної середньої
освіти
–
проведення
гендерної
експертизи
чинних
(типових)
навчальних програм (та навчальних
програм
курсів
за
вибором
і
факультативів), підручників (основних
та додаткових), посібників (основних та
додаткових),
літератури
для
позакласного читання та методичної
літератури, що використовуються в
початкових класах, основній і старшій
школі.
17. Для
закладів
професійнотехнічної освіти – проведення гендерної
експертизи навчальних планів і програм
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(різних
профілів
навчання);
методичного забезпечення навчальновиробничого і навчально-виховного
процесу, робочої навчально-програмної
документації.
18. Для
закладів
вищої
та
післядипломної освіти – проведення
гендерної експертизи навчальної та
методичної літератури: програмнометодичні видання (навчальні плани та
програми),
навчально-методичні
видання (методичні вказівки, завдання
для
виконання
контрольних
та
лабораторних робіт); видання, що
навчають
(підручники,
навчальні
посібники,
конспекти
лекцій);
допоміжні видання (книги для читання,
хрестоматії,
практикуми,
збірники
задач),
що
використовуються
в
освітньому процесі.
19. Для всіх рівнів освіти:
 створення першого покоління
гендерно
чутливих
підручників
насамперед із гуманітарних дисциплін
(історія, мова, література тощо);
 розробка та видання навчальних
та методичних посібників для різних
рівнів освіти, електронних засобів
навчання з урахуванням гендерної
складової.
Системна відмова від принципу
“прихованої статевої профорієнтації”
20. У закладах дошкільної освіти:
організація навчально-виховної (ігрової)
діяльності, спрямованої на оволодіння
дівчатами
та
хлопцями
низкою
варіативних моделей поведінки задля
їхньої
успішної
подальшої
самореалізації;
надання
суб’єктам
освітнього процесу віковідповідної
інформації
щодо
можливості
професійного
самовизначення,
без
обмеження їхньої свідомості рамками
―жіночих/ чоловічих‖ професій.
21. У закладах загальної середньої,
позашкільної та професійно-технічної

освіти: надання суб’єктам навчальновиховного процесу повної та вичерпної
інформації
щодо
можливості
професійного визначення та оволодіння
професійними вміннями відповідно до
особистісних здібностей та інтересів,
без обмеження їхньої свідомості
рамками ―жіночих/ чоловічих‖ професій
задля
подальшої
повноцінної
та
вичерпної самореалізації дитини в її
дорослому
житті;
розкриття
можливостей у досягненні певного
(бажаного) статусу в громадськополітичній діяльності незалежно від
статевої приналежності.
22. У закладах професійно-технічної
освіти: формування установок на
гендерночутливий
професійний
світогляд для розкриття потенціалу та
розвитку професійної мотивації всіх без
винятку студентів та студенток, що
сприятиме підвищенню якості їх
підготовки та затребуваності на ринку
праці.
23. У
закладах
вищої
та
післядипломної освіти: формування
установок на гендерно чутливий
професійний світогляд для розкриття
потенціалу та розвитку професійної
мотивації всіх без винятку студентів та
студенток, слухачів та слухачок, що
сприятиме підвищенню якості їх
підготовки та затребуваності на ринку
праці;
проведення
кампаній
для
інформування та мотивації дівчат і
жінок щодо вибору нестереотипної
кар’єри STEM (наука, технології,
інженерії,
математика);
надання
суб’єктам освітнього процесу повної та
вичерпної інформації щодо можливості
професійного визначення відповідно до
особистісних здібностей та інтересів,
без обмеження їхньої свідомості
рамками
―жіночих/
чоловічих‖
професій.
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Ризики
Недостатня
підготовленість
викладацького складу закладів освіти
для здійснення освітньо-виховної
діяльності щодо практичної реалізації
Гендерної стратегії, що призведе до
сплутування гендерного підходу в
освіті з підходом статево-рольовим.
Ускладнить процес:
 відсутність необхідної кількості
якісної
навчально-методичної
літератури, спрямованої на підготовку
освітян
у
питаннях
реалізації
гендерного підходу в навчально-

виховному
процесі
навчальних
закладів різного освітнього рівня;
 відсутність
сертифікованих
навчальних
програм
підготовки
фахівців із гендерної проблематики;
 відсутність
сформованого
експертного середовища, яке має дати
оцінку навчальним програмам (що
маркуються як гендерні) на їх
відповідність принципам гендерної
рівності та недискримінації;

Наступні кроки
1. Розробка
та
створення
інформаційної
бази
методичних
ресурсів проблем гендерної рівності та
недискримінації.
2. Урахування недоліків проведення
попередньої гендерної експертизи
навчальної та навчально-методичної

літератури та відпрацювання єдиного
алгоритму її здійснення.
3. Запровадження
обов’язкового
проходження гендерної експертизи
всієї навчально-методичної літератури
та створення відповідної постійно
діючої експертної структури.

Потенційні вимірювані індикатори
1. Наявність заходів із проблем
гендерної рівності та недискримінації
у планах виховної роботи закладів
освіти різного рівня.
2. Кількість
проведення
інформаційно- методичних заходів із
обміну
досвідом
та
кращими
практиками з проблеми створення
гендерно
чутливого
освітнього
середовища в закладах освіти різного
рівня.
3.
Наявність/відсутність
спеціальних програм із гендерної
освіти та просвіти учнівської молоді
(показник ураховує кількість та якість

навчальних програм та навчальних
курсів із гендерної тематики).
4. Частка навчальних дисциплін із
гендерної проблематики в навчальних
планах закладів професійно-технічної
та вищої освіти.
5. Кількість
навчальних
та
навчально-методичних видань для
різних закладів освіти, які було
піддано гендерній експертизі.
6. Кількість
видання
нових
(гендерно чутливих) навчальних та
методичних посібників (підручників)
для різних рівнів освіти.
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Стратегічна ціль 3. СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ
ФАХІВЦІВ/-ЧИНЬ ІЗ ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА
НЕДИСКРИМІНАЦІЇ
Сутність проблеми
Запорукою
реалізації
Гендерної
стратегії є формування професійної
наукової
спільноти,
сучасного
кадрового потенціалу освітніх установ
та установ, що здійснюють управління
освітою,
здатного
забезпечити
впровадження гендерної рівності та
недискримінації. Цей процес має
відбуватися у двох головних напрямах:
1) формування
гендерної
компетентності фахівців та фахівчинь,
які вже працюють в освітній галузі,
шляхом розробки та комплексного

впровадження окремих курсів із
гендерної проблематики до програм
післядипломної освіти;
2) створення сприятливих умов для
розвитку гендерних студій, а також
підготовки та захисту дисертацій на
здобуття наукових ступенів, предметом
дослідження яких є гендерні аспекти.
Усі заходи сприятимуть формуванню
професійної спільноти фахівців із
питань
гендерної
рівності
та
недискримінації.

Необхідні дії
Надання інформаційної та науковометодичної підтримки впровадження
гендерного підходу в освіту та
забезпечення
взаємодії
наукових,
освітніх установ; створення системи
наукової комунікації та кооперації.
1. Створення в закладах освіти
осередків гендерної освіти (кафедри,
лабораторії, осередки, центри, студії
тощо) задля інформаційно-методичної
підтримки впровадження гендерного
підходу в освіту, консолідації зусиль
фахівчинь та фахівців як у навчальному
закладі, так і за його межами
(забезпечення взаємодії закладів освіти
різного рівня з батьками, родиною,
громадськістю).
2. Відображення на офіційному вебсайті закладу діяльності осередків
гендерної освіти та його методичного
забезпечення.
3. Уведення
до
електронних
репозитаріїв вищих навчальних закладів
(за наявності) окремих розділів –
«гендерні дослідження».

Формування сучасного кадрового
потенціалу
навчального
закладу,
здатного забезпечити впровадження
гендерної рівності та недискримінації,
шляхом
уведення
до
змісту
післядипломної освіти навчальних курсів
із гендерної проблематики
4. Обов’язкове
проходження
педагогічним персоналом дошкільних
закладів, загальноосвітніх навчальних
закладів, закладів професійно-технічної
освіти, викладацьким складом закладів
вищої та післядипломної освіти курсів
підвищення кваліфікації із гендерної
тематики
на
базі
інститутів
післядипломної педагогічної освіти
(після
відповідної
сертифікації
працівниць і працівників цих установ)
або інших освітніх закладів чи осередків
гендерної освіти (центрів, кафедр,
студій тощо) у закладах вищої освіти.
5. Обов’язкове
проходження
керівним складом закладів освіти
(структурних підрозділів) стажування
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(підвищення кваліфікації) із гендерної
тематики
на
базі
інститутів
післядипломної педагогічної освіти
та/чи закладів вищої освіти, що мають
відповідні (гендерні) кафедри чи
центри.
Підготовки фахівців із гендерної
теорії (методології та практики
гендерних досліджень) та активізація
науково-дослідницької роботи у вищих
навчальних закладах
7. Започаткування магістерських та
докторських (PhD) програм гендерного
спрямування.
8. Створення
спільних
науковонавчальних комплексів із іноземними
вищими навчальними закладами з
метою проведення гендерних наукових
досліджень.
9. Реалізація
через
угоди
з
іноземними
вищими
навчальними
закладами
програм
сприяння
академічної мобільності студентів, які
долучені до розробок гендерних студій.
10. Організація
короткота
довгострокового навчання й стажування
студентів /
студенток,
аспірантів /
аспіранток, докторантів /докторанток за

науковими програмами (літні школи)
гендерного спрямування.
Оприлюднення
науковотеоретичного доробку вітчизняних
учених у галузі гендерних студій,
створення системи наукової комунікації
та кооперації.
11. Проведення наукових та науковопрактичних
заходів
(форумів,
конференцій,
семінарів
тощо)
з
гендерної тематики.
12. Науково-практична
експертиза
наявних та підтримка нових науководослідницьких тем, що виконуються за
кошти
Державного
бюджету
(пріоритетний тематичний напрям:
«фундаментальні
дослідження
з
актуальних проблем суспільних та
гуманітарних наук»).
13. Започаткування
(нових)
та
розповсюдження (наявних) періодичних
наукових
та
науково-методичних
видань із гендерної тематики.
14. Розміщення на офіційних сайтах
закладів освіти (за наявності) інформації
про діяльність закладу щодо реалізації
гендерної стратегії.

Ризики
Несприйняття гендерної тематики
значною кількістю працівників та
працівниць
сфери
освіти
через
недостатню інформованість щодо її
сутності та актуальності для вітчизняної
системи освіти; поширення сталого
твердження, що в Україні, зокрема в

освіті, гендерні проблеми відсутні;
недостатня
кількість
наявних
спеціалістів
та
спеціалісток,
які
спроможні фахово здійснити масштабну
підготовчу (науково-методичну) та
освітню
роботу;
відсутність
фінансування в необхідному розмірі.

Наступні кроки
1. Створення
міжвідомчих
фахового експертного середовища, з
галузевих науково-дослідних центрів
майбутнім запровадженням Інститутів
(лабораторій) для проведення спільних
гендерної освіти на базі провідних
наукових досліджень із гендерної
вітчизняних педагогічних ВНЗ.
тематики.
3. Проведення експериментальної
2. Створення
широкої
мережі
роботи регіонального рівня щодо
гендерних дослідницьких центрів та
впровадження гендерних підходів у
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дошкільній та середній освіті на базі
інститутів
післядипломної
педагогічної освіти.
4. При прийомі на роботу освітніх
працівників
(особливо
при

призначенні їх на керівні посади)
запровадження обов’язкової умови
проходження стажування з питань
гендерної рівності та недискримінації.

Потенційні вимірювані індикатори
1. Динаміка
започаткування
гендерних
ресурсних
центрів
та
результати їх діяльності.
2. Кількість навчальних програм
гендерної тематики, призначених для
стажування педагогічного та керівного
персоналу освітніх закладів.
3. Кількість
магістерських
та
докторських програм із гендерної
проблематики.
4. Збільшення на 20% кожного року
(з
2016 р.)
кількості
захищених
дисертацій із гендерної проблематики та
наявність 5 (до 2020 р.) спеціалізованих
учених рад.
5. Наявність договорів про наукову
співпрацю вітчизняних освітніх установ
із зарубіжними освітніми установами
щодо спільної наукової роботи в
напрямі розвитку гендерної теорії.

6. Поступове збільшення кількості
освітніх працівників, які пройшли
стажування на курсах (програмах) з
гендерної тематики. Із збільшенням
кількості на 20% щороку, на 2020 р.,
практично всі (за винятком прийнятих
на роботу в цей проміжок часу)
пройдуть гендерне стажування.
7. Значне
збільшення
науковопрактичних заходів із питань гендерної
рівності та недискримінації в освіті із
широкомасштабною
презентацією
результатів їхньої роботи.
8. Збільшення кількості науководослідницьких
тем
із
гендерної
проблематики, що виконуються за
кошти з Державного бюджету.
9. Кількість періодичних наукових та
науково-методичних видань із гендерної
тематики.

_____________________
Коментар
Минув рік з того часу, як проект Стратегії упровадження гендерної рівності та
недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020» було передано до
Міністерства науки та освіти України для подальшого ухвалення, проте він і досі
знаходиться у стані ―проекту‖. Розуміючи всю складність нормативно-регуляторного
процесу, особливо в сучасних умовах, вважаємо за необхідне певну легітимацію
Стратегії через публікацію на шпальтах нашого видання (хоча б у вигляді матеріалу,
що свідчить про поширення гендерної теорії у вітчизняній освіті).
Трохи історії. Своєю появою Стратегія зобов’язана спільній та плідній роботі
Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти із МОН Україні в особі першої
заступниці міністра освіти – І.Совсун. На той час МОН України продемонструвало
розуміння нагальності вирішення визначеної проблеми та активізувало роботу
освітянської спільноти, створивши відповідну робочу групу (наказ ғ719 від
03.07.2015 р., «Про створення робочої групи з питань політики гендерної рівності та
боротьби з дискримінацією у сфері освіти», зі змінами у складі групи – наказ ғ1007
від 06.10.2015 р.). До пріоритетних завдань групи було віднесено розробку стратегії
просування гендерної рівності та протидії дискримінації у сфері освіти. До роботи в
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цьому напрямі на її різних етапах були залучені провідні вітчизняні фахівці та
фахівчині з гендерних питань, які склали оригінальний авторський колектив. Наразі
проект Стратегії було передано до МОН України. На жаль, у процесі подальшого
просування Стратегії все більш відчутним ставало її гальмування, сподіваємося, лише
через об’єктивні обставини.
Значний прорив у обговоренні та подальшій легітимації Стратегії було зроблено
завдяки С.Войцеховській, народній депутатці України, співголові МФО «Рівні
можливості», Голові робочої групи гендерна просвіта в рамках Громадської ради з
гендерних питань. Стратегією знову зацікавилося МОН України та пропонований
вище проект розмістило для громадського обговорення на відповідній сторінці
міністерського сайту (http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/
konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html).
Надзвичайно вдячні всім, хто підтримав, особливо тим, хто критикував. Не маємо
сумнівів стосовно прорахунків, проте це етап, який повинні пройти. Гальмування
Стратегії підвищує ризик її морального старіння. Сподіваємося, що в 2017 році
Стратегія буде ухвалена на державному рівні.
Тетяна Дороніна

Леся Басюк, Тетяна Дороніна
Круглий стілу «Інституціоналізація гендерної освіти:
перспективи та ризики» (МОН України, 05 грудня 2016 року)
Реалії
становлення
української
держави як частини європейського
цивілізованого
світу
вимагають
реформації всіх її складових. Згідно із
Цілями
сталого
розвитку
2030,
проголошеними
Генеральною
Асамблеєю ООН у вересні 2015 р.,
Україна має створити діючі проекти,
вдатися до змін, визначити нову
державну платформу для досягнення
проголошених цілей.
У першу п’ятірку з сімнадцяти
глобальних Цілей входить гендерна
рівність, а саме: досягнення гендерної
рівності та надання рівних із чоловіками
можливостей розвитку жінок та дівчат.
Відповідно
до
цього,
серед
пріоритетних
напрямів
державної
політики
виокремлюється
імплементація гендерної складової.
Оновлення в заданому руслі потребує й
вітчизняна освітня парадигма, одним із
надзавдань якої, окрім навчання, є
виховання
та
формування

самодостатньої
гармонійної
особистості.
Особливо актуальним та хвилюючим
питання
гендерної
рівності
та
паритетних відносин є саме сьогодні,
коли ми бачимо певний дисонанс між
заявами та діями нашої держави. Мова
про нещодавнє (листопад 2016 р.)
засідання Верховної Ради, на якому не
ратифікували Стамбульську Конвенцію,
зобов’язання
розглянути
та
ратифікувати яку Україна взяла на себе
ще 2011 року. Тобто ми спостерігаємо
суто декларативні дії з боку держави
щодо впровадження гендерної рівності.
Але освітнє середовище не може чекати,
адже освіта – процес щоденний та
безперервний,
становлення
нового
покоління
українців та
українок
відбувається тут і зараз. Тому питання
імплементації гендерної складової в
освіту є нагальним. Усвідомлюючи
важливість
окресленого
питання,
освітня спільнота не залишила осторонь
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та ініціювала проведення зустрічі для
обговорення ситуації й пошуку шляхів
оновлення
сучасного
навчальновиховного процесу з урахуванням
потреб і тенденцій сучасного світу.
Результатом
за спільної ініціативи
Міністерства освіти і науки України та
робочої групи «Гендерна просвіта»
громадської ради при Міжфракційному
об’єднанні «Рівні Можливості» стало
засідання
Круглого
столу
«Інституціоналізація гендерної освіти:
перспективи та ризики».
На зустрічі, що відбулась 05.12.2016
р. у Міністерстві освіти і науки України,
були
присутні
представники
та
представниці різних вишів України,
гендерних
центрів
й
осередків,
представники Національної академії
державного
управління
при
Президентові
України,
активні
громадські діячки. Відкрила засідання
міністерка освіти і науки України Лілія
Гриневич, яка наголосила на тому, що
для сучасної освіти є важливим, щоб,
незважаючи на те, чи ти хлопчик, чи
дівчинка,
студент
чи
студентка,
ставлення було однакове, а в системі
освіти вчитель чи вчителька, викладач
чи викладачка мали однакові кар’єрні
можливості. Суголосною була й думка
заступника Міністерки – керівника
апарату МОН Романа Греби, який
наголосив на потребі знаходження
експертами
правильного
шляху
системної
імплементації
гендерної
складової до вітчизняної системи
освіти.
Подальше
обговорення
поставлених питань відбувалось під
керівництвом
народної
депутатки
Войцеховської
Світлани.
Увага
спільноти була скерована на такі
ключові моменти обговорення:
 практика
впровадження
гендерних курсів до змісту освіти:
вітчизняний та міжнародний досвід;

 впровадження
гендерної
складової до системи освіти державних
службовців;
 інституціоналізація
гендерної
освіти: ризики й можливості;
 державні стандарти вищої освіти:
проблема
уведення
гендерної
компетентності до складу загальних
компетентностей.
У своїх виступах доповідачки
акцентували
такі
питання,
як:
утвердження
єдиної
гендерної
термінологічної
академічної
бази
(К. Карпенко,
С. Вихор),
потреба
ґрунтовної підтримки з боку МОН
(О. Петренко), відсутність гендерних
експертів у колі тих, хто створює освітні
стандарти (Т. Дороніна), важливість
гендерної
експертизи
підручників
(О. Малахова), охоплення усіх ланок
освіти
від
дитячого
садка
до
магістратури
(Т. Побоча),
брак
політичної
волі
(Л. Кобелянська),
осучаснення змісту освіти (О. Ярош) та
ін.
Завдяки широкій географії зустрічі
(Вінниця, Глухів, Дніпро, Запоріжжя,
Київ, Кривий Ріг, Луцьк, Полтава, Рівне,
Тернопіль, Харків, Черкаси, Чернігів)
відбувся цінний обмін досвідом роботи
гендерних осередків у різних областях
України щодо специфіки запровадження
гендерної складової в різних вишах –
педагогічних, технічних, медичних
тощо.
Обговорення,
обмін
думками,
конструктивна дискусія завершились
ухваленням резолюції за результатами
Круглого столу. Учасники та учасниці
зустрічі дійшли спільної думки щодо
потреби розробки оптимальних шляхів
імплементації гендерної складової в
парадигму
вітчизняної
освіти.
Розуміємо,
що
шлях
подолання
наявного опору з боку влади,
адекватного сприйняття суспільством
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гендерного
концепту,
досягнення
гендерної рівності є нелегким, а ми
знаходимося на його початку, і, як
слушно зауважила учасниця Круглого
столу М. Белінська, має змінитись два
покоління, перш ніж суспільство
сприйме
нововведення.
Проте

переконані в тому, що Україна готова до
рушійних змін, які спрямовані на
підтримку та захист людини як
особистості, незалежно від її статі.
За результатами зустрічі були
ухвалені рекомендації, які публікуємо.

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ:
«Інституціоналізація гендерної освіти:
перспективи та ризики» (МОН України, 05 грудня 2016 року)
 рекомендувати робочій групі з
питань політики гендерної рівності та
протидії дискримінації в освіті при
Міністерстві освіти і науки України
(далі – МОН) розробити пакет
регуляторних актів щодо нормативноправового забезпечення впровадження
гендерної складової в освітній процес,
що відповідатиме демократичним
принципам і цінностям прав людини;
 рекомендувати робочій групі
при МОН, сектору гендерної освіти
при Громадський раді МОН, із
залученням кола експертів наукового
та громадського сектору, розробити
пропозиції щодо внесення змін до
«Переліку
галузей
знань
і
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти»
(постанова
Кабінету
Міністрів
України від 29 квітня 2015 р. ғ266),
що в подальшому спростить створення
сертифікованих
програм
для
підготовки магістрів та докторів
філософії гендерних студій;
 рекомендувати МОН увести до
складу науково-методичних комісій,
що
розробляють стандарти вищої
освіти, фахівців із гендерної тематики
з правом дорадчого голосу задля
системного
введення
гендерної
компетентності до переліку загальних

компетентностей. Перелік фахівців
сформований
за
результатами
проведення
Круглого
столу,
враховуючи кваліфікаційні вимоги
МОН до членів науково-методичних
комісій;
 звернутися
до
МОН
із
проханням у найстисліші терміни
передати
проект
Стратегії
упровадження гендерної рівності на
недискримінації у сфері освіти «Освіта
гендерний вимір 2020» (далі –
Стратегія) до Міністерства юстиції
України для отримання погодження та
подати Стратегію на затвердження до
Кабінету Міністрів України;
 рекомендувати
МОН
за
підтримки Робочої групи «Гендерна
просвіта» МФО «Рівні можливості» та
міжнародних
партнерів
провести
науково-методичний
семінар
для
проректорів з навчальної та (чи)
науково-методичної роботи щодо
впровадження гендерної складової в
освітній процес;
 рекомендувати
МОН
за
підтримки Робочої групи «Гендерна
просвіта» МФО «Рівні можливості» та
міжнародних
партнерів
провести
науково-методичний
семінар
для
ректорів Інститутів післядипломної
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освіти щодо впровадження гендерної
складової в освітній процес;
 рекомендувати
МОН
за
підтримки робочої групи «Гендерна
просвіта»
при
МФО
«Рівні
можливості» систематизувати наявні
напрацювання
в
системах
позашкільної, середньої, вищої та
післядипломної освіти з практики
запровадження гендерних курсів;
зібрати
та
узагальнити
досвід
упровадження гендерної складової для
підготовки фахівців різних галузей,
зокрема
педагогів/
соціальних
педагогів, соціальних працівників,
провести
експертну
оцінку
та
розмістити узагальнену інформацію на
спеціальному освітньому ресурсі;
МОН рекомендувати керівникам та
викладачам ВНЗ користуватися цим
ресурсом при підготовці майбутніх
фахівців;
 рекомендувати МОН сприяти
гендерній освіті викладачів, зокрема
включити до плану підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
навчальні курси/ спецкурси гендерної
тематики з можливим використанням
курсу, розробленого Національною
академією державного управління при
Президентові України;
 рекомендувати МОН визначити
гендерний
компонент
складовою
частиною концепції національного
виховання
і
культурно-виховної
роботи;
формування
гендерної
компетентності представників органів
студентського самоврядування;

 звернутися до Міністерства
культури України з проханням
долучитися до системного вирішення
лінгвістичної проблеми вживання
фемінітивів. Зокрема рекомендувати
представникам
профільного
Управління з питань мовної політики
та літератури Міністерства культури
України взяти участь в організації та
проведенні
Міжнародного
лінгвістичного Конгресу в 2017 році, у
рамках якого відбудеться, зокрема, й
обговорення гендерних питань із
точки зору лінгвістики;
 рекомендувати МОН сприяти
включенню гендерних курсів до
нормативних
дисциплін
циклу
гуманітарної підготовки;
 рекомендувати МОН сприяти
науково-дослідницькій
роботі
з
гендерних питань, включивши їх у
державні
програми
проведення
фундаментальних
наукових
досліджень, прикладних наукових
досліджень та виконання науковотехнічних розробок на 2017 рік;
 рекомендувати МОН ініціювати
введення у ВНЗ 3-4 рівня акредитації
посади радника (радниці) керівника
ВНЗ
з
гендерних
питань
на
громадських засадах.
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ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ:
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

УДК [305:37.091.64]:37.012
Леся Басюк
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ҐЕНЕЗИ ЗМІСТУ
ПІДРУЧНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ГЕНДЕРНОМУ
АСПЕКТІ: ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ
У статті актуалізовано питання важливості ґрунтовного опрацювання джерельної бази, яка
є фундаментом історико-педагогічного дослідження. Охарактеризовано різні підходи до
класифікації історичних джерел. Подано власну класифікацію історико-педагогічних джерел,
які відповідають специфіці дослідження ґенези змісту підручників з української літератури в
гендерному аспекті.
Ключові слова: джерельна база, історико-педагогічні джерела, класифікація джерел,
шкільний підручник, гендер.
________________________________________
Невпинні
реформації
в системі
Л. Ваховський, Л. Голубнича, Н. Гупан,
вітчизняної
освіти,
пов’язані
із
Н. Дічек,
Е. Дніпров,
О. Петренко,
культурно-політичною
перебудовою
О. Сухомлиньска, В. Шпак та інші).
нашої
держави,
вимагають
зміни
Ретельна робота над джерельною базою
освітньо-виховної парадигми на всіх її
дає можливість не лише визначити
рівнях. Важливою складовою освітнього
ступінь вирішення поставленої проблеми
процесу є навчальна література, зокрема
іншими науковцями, віднайти наявні
шкільний підручник, зміст якого також
лакуни,
усвідомити
актуальність
потребує оновлення відповідно до
опрацьованих джерел для сьогодення, але
європейських вимог, однією з яких є
й, як наголошує професор В. Шпак: «Це
врахування гендерної складової. Для
допоможе позбутися логічної плутанини
оптимального вирішення поставленого
у змісті, неточностей у вживанні та
перед
педагогами
завдання
варто
інтерпретації категорійного апарату,
звернутись
до
історії
відхилення від предмета, мети і завдань
підручникотворення,
дослідити
дослідження, багаторазового повторення
специфіку становлення навчальної книги
одних і тих самих фраз, думок» [8,
в історичному ракурсі. Задля цього
с.770].
звертаємось до історичних джерел, які
З метою уникнення безсистемного
становлять джерельну базу істориконагромадження та хаотичності через
педагогічного дослідження.
різність форм, змісту, походження,
Джерельна база є тим фундаментом, на
жанрових особливостей тощо джерела
який у подальшій роботі спирається
потребують
впорядкування
й
науковець у пошуку відповідей на ще не
класифікації, яка, згідно з філософським
вирішені питання у певній науковій
словником,
є
окремим
випадком
галузі. На важливості ґрунтовного
«застосування логічної операції поділу
опрацювання
історичних
джерел
обсягу понять, який полягає в поділі
наголошують
сучасні
педагоги
предметів на класи на основі їхніх
(Л. Березівська,
О. Богдашина,
спільних ознак з утворенням певної
© Басюк Леся
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системи
класів
даної
сукупності
предметів. Кожен клас посідає в цій
системі визначене постійне місце і, в
свою чергу, поділяється на підкласи» [7,
с. 220]. Питання принципів класифікації
джерельної
бази
стало
об’єктом
дослідження
таких
науковців,
як:
О. Адаменко,
А. Боровик,
Н. Гупан,
Я. Калакура, О. Петренко, Д. Раскін та ін.
Проте єдиного підходу до класифікації
історико-педагогічних джерел не існує, і
кожен
дослідник/
дослідниця,
спираючись на досвід попередників,
обирає той, який є оптимальним для їх
наукового дослідження.
Посилення
уваги
до
питання
важливості й необхідності ґрунтовного
опрацювання джерельної бази історикопедагогічного дослідження, укладання
власної класифікації відповідно до
проблеми ґенези змісту підручників з
української літератури у гендерному
аспекті визначило мету нашої статті, для
досягнення якої залучимо історичний
метод аналізу, синтез та систематизацію
даних.
На сьогодні існують різні підходи до
класифікацій джерельної бази, на чому
зосереджував
увагу
ще
Д. Раскін,
зазначаючи, що «від глибини та
зумовленості
класифікації
джерел
залежить, у кінцевому рахунку, і
ефективність способів та методів їхнього
дослідження,
тобто
доведеність
і
достовірність результатів історичного
вивчення. Класифікація та систематизація
історичних джерел також, як і типологія
інформації, що досліджується, будучи
одним із етапів наукового дослідження, є
невід’ємною частиною кожної сучасної
наукової дисципліни» [6, с. 85-89].
Поділ історичних джерел на групи
ґрунтується
на
таких
підходах:
систематизація джерел за хронологією
(М. Тихомиров); за видами джерел
(В. Яцунський); за типами – писемні,
речові, усні (І. Крип’якевич, Д. Раскін);
одночасно
за
типами
й
видами

(В. Довгопол,
М. Матвієнко),
за
походженням
джерела –
соціальноекономічна сфера, сфера політики та
культури,
родинно-побутові
відносини (А.Курносов,
С. Каштанов);
групування за типами, родами й
видами (Л. Пушкарьов);
за
змістом
(І. Ковальченко);
за
специфічними
ознаками джерел – за способом фіксації
інформації,
за
походженням,
призначенням тощо, тобто комплексний
підхід
(М. Варшавчик,
С. Шмідт,
М. Ковальський, Н. Гупан, С. Лобода); за
критерієм
предмета
дослідження
(Л. Березівська) та інші. Таке розмаїття
підходів до класифікації історичних
джерел обумовлене різними критеріями,
покладеними в основу їх поділу.
Враховуючи різноманітність підходів
до класифікації джерел, детальніше
зупинимось на тих, які є придатними до
специфіки нашого дослідження за
функціональністю,
предметністю,
логікою відповідно до предмету наших
наукових пошуків.
Так, доктор педагогічних наук,
професор О. Адаменко, зауважуючи на
тому, що структура джерельної бази буде
залежати від предмета конкретного
дослідження, поділяє джерела на три
групи: «Перша – це джерела, вивчення
яких дозволяє обґрунтувати методологію
дослідження; друга – джерела, які стають
теоретичною
основою
дослідження
(публікації й дисертації за проблемою
дослідження); третя – автентичні джерела
(першоджерела). Вид останніх залежить
від того, який історичний період
досліджується в конкретному історикопедагогічному дослідженні» [1, с.11].
Доктор історичних наук, професор
А. Боровик
у своїй
монографії [2]
підкреслює важливість опрацювання
історичних
джерел
в
історикопедагогічному дослідженні, зазначаючи,
що «комплекс історичних джерел, на які
спирається автор, включає в себе усі
можливі напрямки отримання інформації
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і дає змогу робити системний аналіз та
узагальнення з досліджуваної проблеми»
[2, с.31]. Дослідник використані ним
джерела поділяє на декілька груп за їх
походженням, змістом та науковою
цінністю: 1) джерела актового характеру,
тобто закони, універсали, укази та інші
офіційні документи органів влади і
управління; 2) діловодна документація,
яка здебільшого зберігається у державних
архівах України; 3) матеріали періодичної
преси (які у свою чергу поділяються на
підгрупи);
4) публікації
журналів;
5) українські шкільні підручники та
методична література для учителів;
6) мемуарна література [2]. Бачимо, що
такий поділ має свою специфіку
відповідно до досліджуваної проблеми.
Заслуговує, з нашої точки зору, на
увагу погляд доктора історичних наук,
професора М. Ковальського, який
пропонує три рівні джерельної бази, а
саме: 1) первісна (початкова) джерельна
база, яка формувалася в той час, коли
відбувалися події, що відображені у
тогочасних джерелах, – є найбільш
повною та репрезентативною базою
джерел; 2) джерельна база, що збереглась
і дійшла до нашого часу; її можна
трактувати як реальну базу, а та її
структурна частина, яка ще не стала
відомою дослідникам і не введена до
наукового обігу, може бути названа
потенційною джерельною базою; 3) вже
виявлена джерельна база, введена до
наукового обігу шляхом повних або
часткових публікацій, а також завдяки
цитуванню, згадуванню, посиланню із
зазначенням науково-довідкового апарату
в опублікованих наукових працях – у
монографіях або в періодиці та
неперіодичних виданнях [4, с.263].
Адаптованою
до
історикопедагогічного дослідження є класифікація
джерельної бази докторки педагогічних
наук О.Петренко, яка, за її визначенням,
«спирається на критерії врахування
аспектів інформації, що міститься в
джерелі; типові критерії, за якими
джерела диференціюються з точки зору

знакових систем, що використовують їх
авторами;
часовий,
хронологічний
критерій; критерій предмету вивчення
(джерела вивчення персоналій, наукових
шкіл, педагогічних течій, окремих
навчальних
закладів)» [5,
с. 540].
Дослідниця поділяє джерельну базу на
сім груп згідно з концепцією дослідження
гендерних підходів до освіти й виховання
в історії вітчизняної школи і педагогіки:
1) джерела
нормативно-правового
характеру; 2) документи й матеріали, які
зберігаються в державних архівах
України; 3) періодичні видання; 4) праці
вітчизняних
педагогів,
психологів,
педологів; 5) навчальні плани, навчальні
програми,
шкільні
підручники
та
методична література для учителів;
6) інтерпретаційні джерела: монографії,
брошури,
статті,
присвячені
досліджуваній темі або дотичні до неї;
7) довідкова література та сучасні
підручники й посібники для вищої
школи [5].
Враховуючи концепцію О. Петренко
щодо підходу до класифікації історичних
джерел, кандидатка педагогічних наук
Н. Генсіцька-Антонюк
у
своєму
дисертаційному дослідженні подає таку
систему поділу джерельної бази за
групами:
1) джерела
нормативноправового
характеру;
2) періодичні
видання, на сторінках яких розглядалась
досліджувана проблема; 3) навчальні
плани, навчальні програми, шкільні
підручники та методична література для
учителів, що видавались упродовж
досліджуваного
періоду
і
використовувались
у
навчальновиховному
процесі
шкіл;
4) інтерпретаційні джерела: монографії,
брошури,
статті,
присвячені
досліджуваній темі або дотичні до неї;
5) довідкова література та сучасні
підручники й посібники для вищої школи
з гендерної педагогіки та гендерної
психології. Енциклопедії і словники, у
яких віднайдено матеріал з досліджуваної
проблеми [3].
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Таким
чином,
можемо
зробити
проміжний висновок про те, що до
джерельної бази історико-педагогічного
дослідження належать документи, різні за
формою, жанром, змістом, походженням,
типом тощо, які потребують класифікації
та систематизації. І якщо класифікація
ґрунтується на розподілі за спільними
ознаками, які притаманні джерелам від їх
появи, то систематизація більше залежить
від поставленої дослідником мети і
напряму його дослідження.
У своїй праці при виокремленні груп
історичних
джерел
ми
керуємося
методологічними підходами А.Боровика,
Н. Генсіцької-Антонюк, О. Петренко та
ін. Відтак, джерельну базу нашого
дослідження об’єднуємо в такі групи:
1) джерела
нормативно-правового
характеру;
2) періодичні видання;
3) інтерпретаційні джерела;
4) дидактичні джерела;
5) довідкова література.
Зупинимось більш детально на описі
кожної з цих груп.
Першу групу складають джерела
нормативно-правового
характеру
(Інформаційний збірник Міністерства
народної освіти Української РСР (1989–
1991);
Інформаційний
збірник
Міністерства освіти України (1993–2000);
Інформаційний збірник Міністерства
освіти і науки України (з 2001-2011);
Закон України «Про попередження
насильства в сім’ї» (від 15.11.2001 р.
ғ 2789-III);
Закон
України
«Про
ратифікацію Факультативного протоколу
до Конвенції про ліквідацію усіх форм
дискримінації
щодо
жінок»
(від
05.06.2003 р. ғ 946-ІV); Указ Президента
України «Про вдосконалення роботи
центральних
і
місцевих
органів
виконавчої влади щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків»
(від
26.07.2005 р.
ғ 1135/2005); Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків» (від 08.09.2005 р.
ғ2866-15); Наказ Міністерства освіти і
науки України «Про впровадження
принципів
ґендерної
рівності
в
освіту» (від
10.09.2009 р.
ғ 839);
«Державна програма забезпечення рівних
прав і можливостей жінок та чоловіків на
період до 2016 року» (від 26.09.2013 р.
ғ 717); Наказ Міністерства освіти і науки
України від 03.07.2015 р. ғ 713 «Про
створення робочої групи з питань
політики гендерної рівності та боротьби з
дискримінацією у сфері освіти» та ін.), які
відображають
впровадження
та
становлення на державному рівні питання
гендерної рівності, дають можливість
визначити їх соціальну спрямованість і
простежити зміни в державній політиці
стосовно
досліджуваного
питання,
виявити
наслідки
(позитивні
чи
негативні) прийнятих та ухвалених
документів, окреслити особливості та
основні напрями розвитку держави в
заданому напрямі.
До другої групи належать періодичні
видання
(«Дивослово»
(1994-2015),
«Слово і час» (1990-2015), «Українська
мова й література в сучасній школі»
(1999-2015), «Українська література в
загальноосвітній школі» (1999-2015),
«Педагогіка» (1992-2013), «Педагогіка і
психологія»
(1993-2013),
«Освіта
України» (2011-2016), «Я» (2003-2015) та
ін.),
матеріали
яких
дозволяють
простежити
відображення
загальної
картини літературної освіти в школі,
науковий інтерес до питання гендерної
компоненти в навчальних матеріалах
тощо. Наприклад, автори та авторки
науково-методичного
журналу
«Дивослово», у якому подано матеріал за
трьома
рубриками:
«Методика
викладання
мови
й
літератури»,
«Мовознавство» і «Літературознавство і
компаративістика»,
висвітлюють
досягнення
педагогічної
науки
і
практики, питання методики викладання
мови
та
літератури,
методичні
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рекомендації та розробки уроків тощо.
Журнал «Слово і час» є науковотеоретичним виданням, зі сторінок якого
ми
черпаємо
інформацію
про
бібліографічні
розвідки,
критичний
погляд на хронічку літературного життя,
дослідження специфіки саме української
літератури тощо. Науково-методичний та
літературно-мистецький
журнал
«Українська мова й література в сучасній
школі» та науково-методичний журнал
«Українська
література
в
загальноосвітній школі» містять корисну
інформацію про інструктивно- методичні
рекомендації щодо вивчення української
літератури в школі, конспекти уроків, із
яких ми дізнаємось, на чому акцентується
увага учнівства при вивченні художнього
тексту тощо. Часописи «Педагогіка»,
«Педагогіка і психологія», «Освіта
України»
репрезентують
історію
вітчизняної педагогічної думки, на їх
сторінках
порушуються
актуальні
питання освіти, розвитку та виховання
сучасної молоді, подаються аналітичні
огляди
проблемних
питань
тощо.
Характерна
риса
журналу
«Я» –
різнобічне
висвітлення
гендерних
проблем сучасного суспільства загалом та
вітчизняної освіти зокрема, що є
актуальним
у
ракурсі
нашого
дослідження.
Третю
групу
складають
інтерпретаційні джерела: дослідження
педагогів, психологів, соціологів з
окресленої теми (дисертаційні праці,
монографії, посібники, статті тощо).
Нашу увагу привернули праці зарубіжних
і вітчизняних психологів та педагогів
(В. Агєєва, Ш. Берн, С. Бем, І. Бех,
О. Вороніна, Т. Говорун, Н. Городнова,
Т.Дороніна, О. Кікінежді, І.Кльоцина,
І.Кон,
У.Мітчел,
Н.Пушкарьова,
О. Штильова, О.Ярська-Смірнова та ін.),
в яких прослідковано становлення
гендерної парадигми в соціальній та
культурній
площині,
визначено
взаємовідношення
між
статтю
та
гендером, окреслено процес формування
паритетних відносин засобами шкільної

освіти та ін. особливо серед них
виокремлюємо такі: монографія Н. Гапон
«Ґендер у гуманітарному дискурсі:
філософсько-психологічний
аналіз» (2002 р.),
праця
Ш. Берн
«Гендерна
психологія»
(2007 р.),
монографія О. Кісь «Жінка в традиційній
українській культурі (друга половина ХІХ
– початок ХХ ст.)» (2008 р.), монографія
О. Петренко «Гендерний вимір шкільної
освіти в Україні (ХХ століття)» (2010 р.),
монографія Т. Дороніної «Теоретикометодологічні засади ґендерної освіти та
виховання учнівської молоді» (2011 р.).
Вивчаючи проблему навчальної книги, у
своєму дослідженні ми звернулись до
праць таких науковців, як О.Бандура,
В.Бейлінсон, В. Беспалько, О. Жосан,
Д. Зуєв, Я. Коменський, О. Менчинська,
В. Оліфіренко,
В. Сухомлинський,
К. Ушинський та ін., які у своїх наукових
розвідках приділяли немало уваги
становленню підручника як навчальної
книги.
Науковий
інтерес
для
нас
представляють дисертаційні праці, у яких
актуалізовано питання як становлення
підручника загалом, так і відтворення на
його сторінках гендерної компоненти та
гендерне виховання учнівства загалом
(І. Мунтян
«Гендерний
підхід
у
професійній підготовці студентів вищих
педагогічних
закладів» (2004 р.),
Я. Кодлюк
«Теорія
і
практика
підручникотворення у галузі початкової
освіти України (1960–2000 рр.)» (2005 р.),
С. Вихор «Ґендерне виховання учнів
старшого підліткового та раннього
юнацького віку» (2006 р.), Л. Мозгової
«Ґендерна складова методики навчання
української
літератури
у
старшій
школі» (2010 р.), Н. Павлущенко
«Гендерне виховання дітей молодшого
шкільного віку» (2011 р.) та ін.).
Ця група в структурі нашої джерельної
бази посідає одне з важливих місць, на
описі джерел, які в ній об’єднано, варто
зупинитися більш детально в окремій
публікації, бо саме вони відображають
об’єктивну картину ступеня вивчення
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предмета
нашого
дослідження,
є
підґрунтям наших наукових шукань у
заданому дослідженням напрямі.
Четверта група – це дидактичні
джерела
(шкільні
підручники
з
української
літератури,
хрестоматії,
навчальні програми, навчальні плани
тощо), аналіз змісту яких дає можливість
виявити зміни в змістовому наповненні
навчальних
матеріалів,
простежити
генезис
проблеми
відображення
чоловічого та жіночого на сторінках
шкільної літератури, зокрема підручника
з української літератури.
П’яту групу становить довідкова
література
(словники,
довідники,
енциклопедії – «Філософський словник»
за редакцією В. Шинкарука (1973 р.),
«Український
радянський
енциклопедичний словник» (1987 р.),
«Наратологічний словник» за редакцією
О. Ткачука
(2002 р.),
«Енциклопедія
освіти»
за
редакцією
В. Кременя
(2008 р.), «Енциклопедія прав людини:

соціально-педагогічний
аспект»
за
редакцією Н. Сейко (2014 р.), «Словник
гендерних
термінів»
(електронне
видання) та ін.), звертаючись до якої ми
розкрили термінологічний апарат та
визначення базових понять дослідження з
різних точок зору.
Таким чином, можемо стверджувати,
що аналіз джерельної бази є одним із
критеріїв ефективності та об’єктивності
історико-педагогічного
дослідження.
Ґрунтовний аналіз історичних джерел дає
змогу
віднайти
власний
підхід
розв’язання поставлених педагогічних
проблеми.
Для нашої наукової розвідки щодо
ґенези змісту підручників з української
літератури в гендерному аспекті ми
класифікуємо всі джерела за п’ятьма
групами, виокремлюючи першорядну
актуальність інтерпретаційних джерел,
детальний опис яких заслуговує на
окрему публікацію, що є завданням
наших подальших наукових розробок.
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Леся Басюк ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕЗИСА СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНИКОВ ПО УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ: К ПРОБЛЕМЕ
КЛАССИФИКАЦИИ
В статье актуализирован вопрос важности глубокой проработки источниковой базы, которая
является фундаментом историко-педагогического исследования. Дано характеристики различным
подходам к классификации исторических источников. Предложена собственная классификация
историко-педагогических источников, отвечающих специфике исследования генезиса содержания
учебников по украинской литературе в гендерном аспекте.
Ключевые слова: источниковая база, историко-педагогические источники, классификация
источников, школьный учебник, гендер.
Lesya Basyuk THE SOURCE BASE OF THE RESEARCH OF CONTENT GENESIS OF THE
SCHOOL TEXTBOOKS ON UKRAINIAN LITERATURE IN THE GENDER ASPECT: THE
PROBLEM OF CLASSIFICATION
The article considers the importance of researching source texts which form the grounds of historical and
pedagogical studies. It highlights different approaches to classifying historical texts as well as presents the
author’s own classification of source texts in history of pedagogics which correlates with specific features of
textbooks of modern Ukrainian literature from the gender perspective.
Key words: educational literature, educational process, gender, gender paradigm, pedagogical discourse.
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Олена Гончаренко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТЕВО-РОЛЬОВОГО
ВИХОВАННЯ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
В 1940–1950-х рр.
Стаття присвячена проблемі практичної реалізації статево-рольового виховання в системі
вітчизняної середньої освіти в 1940–1950-х рр. З позиції гендерного підходу проаналізовано
освітні документи, які ініціювали введення статевої диференціації в навчально-виховний
процес українських шкіл і зумовили впровадження у 1943 р. роздільного за статтю навчання.
Автором визначено, що з уведенням окремого навчання статево-рольове виховання учнів та
учениць набуло активного впровадження. Доведено, що попри вживані державою заходи,
реформування шкільної системи в напрямку статевої диференціації не набуло масового
характеру, функціонування роздільних шкіл викликало багато труднощів, що призвело до
повернення в 1954 р. до спільної моделі загальноосвітньої школи.
Ключові слова: стать, статево-рольове виховання, учні, гендерний підхід, середній
навчальний заклад України, роздільне навчання.
________________________________________
Наукове вирішення сучасних завдань
вони здатні істотно впливати на
розбудови
національної
освіти
соціальний статус жінок і чоловіків у
неможливе без урахування досвіду
різноманітних сферах життєдіяльності,
минулих
поколінь.
Осмислення
зокрема й у сфері виховання за статтю,
соціальних та історичних основ розвитку
задаючи патріархатну гендерну схему. У
країни, її соціостатевої стратифікації,
цьому контексті на особливу увагу
внутрішньої політики в поєднанні з
дослідників заслуговує період 1940–
соціокультурним контекстом показує, що
1950-х рр., коли в системі середньої
© Гончаренко Олена
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освіти мало місце статево-рольове
виховання, що передбачало акцентоване
протиставлення статевих відмінностей у
світогляді і поведінці учнів та учениць,
обмеження їх індивідуального простору
саморозвитку межами статі і статеворольових відносин.
Основу для вивчення проблеми
статево-рольового
виховання
учнів
середніх навчальних закладів України у
1940–1950-х рр. закладено у наукових
роботах
радянських
педагогів
і
психологів
(Д. Азбукін,
Н. Бауман,
В. Болдирєв,
Р. Беккер,
П. Єпишин,
А. Ковальова, К. Львов, З. Любченко,
М. Мислинський,
В. Потьомкін,
О. Раєвський, М. Тимофєєв та ін.).
Об’єктивне
вивчення
минулого
неможливе
без
аналізу
архівних
документів досліджуваного періоду.
Історико-педагогічні
аспекти
досліджуваної
проблеми
вивчають
сучасні науковці Л. Гошуляк, В. Кравець,
О. Петренко,
М. Потапова,
Н. Слюсаренко, Ж. Стельмашук та ін.
Вивчення досвіду статево-рольового
виховання в середніх школах України в
історико-педагогічній ретроспективі стає
можливим
завдяки
теоретичним
напрацюванням
гендерологів
щодо
впливу соціально-політичного контексту
на
освітньо-виховні
процеси
(С. Айвазова, Т. Журженко, І. Кльоцина,
І. Кон, Н. Пушкарьова, О. Хасбулатова,
О. Ярська-Смирнова та ін.).
Відзначаючи різнобічне вивчення
теоретичних і практичних аспектів
проблеми статево-рольового виховання
учнів у середніх навчальних закладах
України 1940–1950-х рр., результатом
якого є накопичення значної кількості
наукових праць з окресленого питання,
варто зауважити про недостатню її
розробленість крізь призму гендерного
підходу.
Мета статті – висвітлити з позиції
гендерного
підходу
особливості
впровадження в систему української
шкільної
освіти
статево-рольового
виховання учнів та учениць у 1940-1950-х

років.
Методологічною
основою
дослідження
є
гендерний
підхід,
використання якого дозволяє викрити
механізми гендерної соціалізації і
типізації через освіту, за допомогою яких
соціум надає біологічним відмінностям
між учнями різних статей соціального
значення, передає і відтворює відносини
чоловічого та жіночого як відносини
домінування-підкорення й нерівності.
Більшість
сучасних
дослідників
дотримуються думки, що наближення
війни і власне сама війна, які
підвищували значення демографічних
цілей держави, призвели до відновлення
на початку 1940-х рр. традиційного
виховання
учнівської
молоді
та
повернення
до
статево-рольової
диференціації в межах навчальновиховної роботи радянських шкіл.
Обумовленість політики радянського
уряду в галузі освіти особливостями
воєнного часу підтверджується змістом
нормативно-правових
документів,
навчальних планів та інших матеріалів з
архівних фондів.
З огляду на політичну ситуацію, у
вересні 1941 р. були прийняті постанова
ЦК ВКП(б) «Про військово-фізичну
підготовку
учнів
старших
класів
середньої школи» і наказ ғ132 наркома
освіти УРСР «Про військову і фізичну
підготовку учнів 8–10 класів середніх
шкіл у 1941–42 навчальному році»,
згідно з якими перед українською
школою
поставала
необхідність
«виховання
серед
молоді
дужих,
відважних
захисників
нашої
батьківщини, здатних на будь-яку жертву
для блага своєї вітчизни, прищеплення
молоді навиків і якостей, необхідних
майбутнім
бійцям
і
медичним
сестрам» [8, арк.112]. Для виконання
поставленого завдання наказувалось
збільшити кількість годин на військовофізкультурну та військово-санітарну
підготовку учнів 8–10 класів. Військова
підготовка
передбачала
опанування
нарізно учнями та ученицями комплексу
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предметів військового спрямування:
стройова підготовка, фізична підготовка
за посиленою програмою, стрілецька
підготовка, військова топографія і
читання
карт,
вивчення
правил
повітряно-хімічної оборони тощо. Також
вводилося
вивчення
статеводиференційованих предметів з військовофізичної підготовки: для учнів 9–10-х
класів – спеціальний курс «Статути
Червоної Армії», для учениць – основи
військово-санітарної справи.
Проте через значне відставання
військового і фізичного рівня радянської
молоді (передовсім чоловічої статі) від
вимог тогочасної війни уряд СРСР
продовжував запроваджувати більш
посилені заходи для названих видів
підготовки.
Восени 1942 р. РНК СРСР були
прийняті постанови: ғ1729 «Про
початкову і допризовну військову
підготовку учнів 5–10 класів неповних
середніх і середніх шкіл та технікумів»;
ғ1730
«Про
військово-фізичну
підготовку учнів початкових та 1–4
класів неповних середніх і середніх
шкіл»; ғ1766 «Про зміни навчального
плану школи у зв’язку з введенням
військово-фізичної підготовки в 1–4
класах шкіл і початкової допризовної
військової підготовки в 5–10 класах
неповних середніх і середніх шкіл». У
травні 1943 р. зазначені документи були
переслані Управлінням справами РНК
УРСР керівництву НКО УРСР з метою
впровадження до системи середньої
освіти республіки в міру звільнення
українських територій від німецькофашистських військ.
З огляду на це, практично відразу у
визволених
районах
Харківської,
Полтавської, Сумської, Чернігівської,
Ворошиловградської, Дніпропетровської,
Сталінської, Запорізької і Київської
областей протягом другої половини
1943 р.
відбудовувалася
система
шкільної
освіти:
було
терміново
відремонтовано
багато
шкільних
приміщень,
заготовлено
паливо,

відкривалися шкільні буфети та їдальні,
школи
укомплектовувались
педагогічними кадрами тощо. І вже на
початку 1943–1944 н.р. був проведений
загальний облік дітей шкільного віку,
яких по можливості забезпечували
взуттям та одягом, і було відновлено
навчання.
Значущою
складовою
навчально-виховного процесу всіх шкіл
(початкових, неповних середніх і
середніх) стала посилена обов’язкова
військово-фізична підготовка школярів,
яка ставала диференційованою за статтю
у 5–10-х класах. Її метою визначалася
«підготовка дисциплінованих, фізично
міцних і витривалих юнаків, які
володіють військовою справою в об’ємі
скороченої
програми
підготовки
одиночного бійця і бійця, здатного діяти
у складі відділення та взводу» та
«підготовка дисциплінованих, фізично
міцних і витривалих дівчат до виконання
обов’язків санітарних дружинниць, а
також
радисток,
телеграфісток
і
телефоністок» [9, арк. 20].
Попри
яскраво
виражений
маскулінізований характер військовофізичної підготовки в цілому, варто
зауважити, що диференційований за
статтю підхід до організації викладання
курсу зумовлював специфіку статеворольового виховання хлопців і дівчат.
Уважаємо, на цих заняттях відбувалося
використання сил і здібностей учнів
відповідно до соціостатевих ролей, на які
очікували держава й суспільство. Юнаків
усебічно готували до призову на фронт,
навчаючи їх за такими розділами, як
стройова, вогнева, тактична і хімічна
підготовка; вони брали участь у
воєнізованих походах і щорічних
таборуваннях під час літніх канікул.
Дівчатам же пропонувалося оволодівати
виключно тими знаннями і формувати ті
якості й навички, які можуть бути
затребуваними в певних військових
галузях (військово-медичні заклади,
протиповітряна та хімічна оборона,
обслуговування армії й тилу тощо).
Відзначимо, що військово-фізична
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підготовка учнів та учениць займала
провідне місце в українських школах і в
перші післявоєнні роки. На нашу думку,
введення в шкільну практику окремого
навчання хлопців і дівчат на цих
заняттях за різними програмами стало
підґрунтям для введення у 1943 р.
роздільного за статтю навчання і статеворольового виховання в межах усієї
шкільної системи. Хоча, спираючись на
дані дослідника А. Пижикова, необхідно
зауважити, що ще напередодні війни
керівництво
країни
мало
намір
повернутися до навчання і виховання
хлопців та дівчат в окремих школах (на
зразок чоловічих і жіночих гімназій
дореволюційної Росії). У травні 1941 р.
за особистим розпорядженням секретаря
ЦК ВКП (б) А. Щербакова Відділ шкіл
ЦК ВКП (б) з НКО РРФСР зобов’язали
підготувати розгляд питання щодо
роздільного навчання на Оргбюро ЦК
ВКП (б). Проте початок війни завадив
здійсненню цих планів, і лише
наприкінці 1942 р. – в середині 1943 р.
уряд повернувся до ідеї роздільного
навчання і, відповідно статево-рольового
виховання учнів та учениць [6, с.78].
У липні 1943 р. РНК СРСР прийняла
постанову
ғ789
«Про
введення
роздільного навчання хлопців і дівчат у
1943/44 навчальному році в неповних
середніх і середніх школах обласних,
крайових міст, столичних центрів
союзних та автономних республік та
крупних промислових міст», яка на
законодавчому рівні стала початком
реформування всієї шкільної системи у
напрямку статевої диференціації. У
документі відзначалися такі аргументи
на користь введення в шкільну практику
роздільного навчання і виховання, як:
труднощі, що відчувають учні різних
статей у процесі навчально-виховної
роботи в спільних школах; необхідність
соціалізації хлопців і дівчат відповідно
до статі (врахування особливостей
фізичного розвитку різностатевих учнів,
підготовка їх до статево відповідної

праці, практичної діяльності, військової
справи);
забезпечення
необхідної
дисципліни учнів тощо [10, арк. 37–40].
В УРСР, значна частина якої ще у
вересні 1943 року знаходилася в
окупації, введення роздільного навчання
передбачалося поступовим (у міру
визволення територій від німецьких
військ), тому РНК УРСР і ЦК КП (б)У
була прийнята постанова ғ310 «Про
запровадження роздільного навчання
хлопчиків і дівчаток в 1943/1944
навчальному році в неповних середніх та
середніх школах в містах Харкові,
Ворошиловграді,
Сталіно
і
Суми
Української РСР» (30.09.1943 р.). У ній
наказувалося: запровадити роздільне
навчання «в перших класах всіх
неповних середніх і середніх шкіл» лише
4-х звільнених від окупації обласних міст
республіки, розділивши для цього до 1
жовтня 1943 р. навчальні приміщення
для чоловічих і жіночих шкіл та
розподіливши педагогів і учнів по цих
школах; «навчальну роботу в чоловічих і
жіночих
школах
в
1943/1944
навчальному році вести за існуючими
навчальними планами і програмами
неповних середніх і середніх шкіл» [11,
арк. 88].
Разом із постановою Управлінням
шкіл МО УРСР була прийнята
«Інструкція
про
запровадження
роздільного навчання хлопчиків та
дівчаток у школах міст Української РСР»
(30.09.1943 р.), у якій відділам народної
освіти наказувалось організувати окремі
чоловічі й жіночі середні неповні і
середні школи в обласних, великих
промислових містах і столиці. Натомість
у початкових школах (на зразок шкільної
системи за часів Російської імперії)
навчання залишалося спільним. Кожна
чоловіча або жіноча школа повинні були
мати окреме навчальне приміщення; у
випадках
відсутності
останнього,
роздільним
школам
доводилось
функціонувати в одній будівлі, а
навчання здійснювали в декілька змін:
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зранку – жіноча, в другу зміну – чоловіча
школа. Відповідно до інструкції, на
посаду директорів чоловічих шкіл мали
призначатися чоловіки, жіночих – жінки
[1, с.10–11].
Характерною
особливістю
реформування школи була персональна
відповідальність місцевих партійних
керівників, які «припускалися помилок»
у цьому процесі. Адже, як відзначалося в
доповідних записках НКО УРСР, у
багатьох створених у 1943–1944 н.р.
чоловічих і жіночих школах початок
занять відбувався неорганізовано. Серед
прорахунків місцевих керівників органів
народної освіти у звітних документах
відзначались такі недоліки, як велика
кількість неявок школярів на заняття,
незадовільний
облік
дітей,
нераціональний розподіл хлопців і
дівчат, що призводив до перенасиченості
або
недостатньої
наповнюваності
класів [12].
Проте, незважаючи на організаційні
недоліки, реформа продовжувалася. У
червні 1944 року РНК УРСР була
прийнята
постанова
ғ686
«Про
підготовку
початкових,
неповних
середніх і середніх шкіл УРСР до нового
1944–45 н.р.», де зазначалося, що з
метою «дальшого підвищення якості
навчання» у поточному навчальному
році
«поширити
запровадження
відокремленого навчання хлопчиків і
дівчаток в обласних та великих
промислових містах УРСР» [13, арк.63].
До переліку таких міст входило ще 28
населених пунктів з 14 областей
Української
РСР
(Вінниця,
Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя,
Одеса, Полтава, Херсон, Чернігів та ін.
Протягом 1946–1948 рр. окреме навчання
було поетапно введене у 54 містах 25
областей Української РСР, у яких
працювало 305 чоловічих і 335 жіночих
шкіл
[17, арк. 42].
Отже,
цілком
очевидно, що реформа щодо введення
роздільного за статтю навчання і
виховання
була
масштабною,

стосувалася великої кількості учнів, їх
батьків, педагогічних кадрів тощо.
Коментуючи партійні рішення щодо
введення
роздільного
навчання
і
виховання учнів різних статей, радянські
науковці
(І.Каїров,
К. Львов,
О. Раєвський, М. Тимофєєв та ін.)
підводили науково-методичне підґрунтя
під
диференційовану
за
статтю
навчально-виховну практику. У своїх
роботах вони зазначали, що основні
завдання освіти будуть «спільними як
для жіночих, так і для чоловічих шкіл»
[7, с.10], «індивідуальні особливості
хлопчиків і дівчаток» не будуть
«впливати
на
зміст
навчальних
предметів, методи викладання, форми
побудови навчально-виховного процесу»
[3, с.2], а «те спільне, що характеризує
виховання людини, буде стояти на
першому місці і буде провідним, а
відмінності у вихованні хлопчиків і
дівчаток посядуть відповідне другорядне
місце» [4, с.38]. Проте, як свідчать
архівні
документи,
на
практиці
спостерігалася диференціація за статтю в
організації навчально-виховного процесу
в роздільних школах, спроби окремих
директорів
і
педагогів
створити
«справжні» чоловічі та жіночі школи, а
виховання учнівської молоді набуло
статево-рольового характеру.
У цьому контексті на особливу увагу
заслуговує спроба радянського уряду
спрямувати функціонування роздільних
шкіл у напрямку поглибленої статевої
диференціації і типізації, зробити з них
елітні та зразкові чоловічі і жіночі
навчальні заклади з відповідним статеворольовим вихованням, метою якого була
підготовка учнів та учениць до
конкретних соціостатевих ролей.
Зокрема, згідно з Постановою РНК
УРСР і ЦК КП(б)У ғ1473 «Про
організацію
додаткового
(ХІ)
педагогічного класу при шести жіночих
середніх школах» (13.09.1945 р.), у
жіночих школах
Києва, Харкова,
Сталіно, Одеси, Дніпропетровська та
Львова «у зв’язку з необхідністю
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збільшення
числа
кваліфікованих
вчителів для початкових шкіл УРСР»
були
створені
педагогічні
класи,
випускниці яких отримували звання
вчителя
початкової
школи
і
прирівнювалися
до
випускників
педучилищ
[14,
арк.
191–195].
Експеримент з організації педагогічних
класів, схвалений Колегією Міністерства
освіти УРСР, став підставою для
подальшого
реформування
жіночої
середньої освіти. І в 1946–1947 н.р.,
згідно з розпорядженням Ради Міністрів
УРСР ғ1426 від 18.02.1946 р., у 19
містах працювало вже 24 жіночі школи з
педагогічними класами [16, арк.50]. А
починаючи з 1947–1948 н.р., постанова
Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від
2.08.1946 р. надала право Міністерству
освіти організувати на базі кращих
середніх жіночих шкіл столиці та
обласних центрів одинадцяті педагогічні
класи для підготовки дівчат за
програмою вчителів початкових класів
[15, арк. 127]. Уважаємо, що статеворольова спрямованість навчання і
виховання у педкласах жіночих шкіл
посилювала усвідомлення ученицями
першорядності
їх
репродуктивного
призначення і головної ролі сім’ї в житті
жінок, спричиняли закріплення статеворольових стереотипів з орієнтацією на
застарілі патріархатні практики. Можемо
припустити,
що
статево-рольова
профорієнтаційна виховна робота в
школах для дівчат призвела згодом до
фемінізації
педагогічної
професії,
фемінізації
вимог
до
учнів
та
встановленню жіночих еталонів поведінки
для учнів жіночої і чоловічої статі.
Вивчення архівних фондів показало,
що чоловічі школи також мали
вдосконалюватись у напрямку створення
елітних і зразкових навчальних закладів
порівняно зі звичайними спільними.
Різновидом зразкових чоловічих шкіл
стали суворовські військові училища
(СВУ), створені за зразком старих
кадетських корпусів «для навчання і

виховання дітей воїнів Червоної Армії,
партизан Вітчизняної війни, а також для
дітей
радянських
і
партійних
працівників, робітників та колгоспників,
які загинули від рук німецьких
окупантів» по 500 осіб у кожному, з
терміном навчання 7 років, «із закритим
пансіоном для вихованців», де юнаки
отримували загальну середню освіту і
готувались до вступу у вищі командні
училища [5, с.1011]. До викладацького
складу відбирались кращі офіцери, які
мали досвід педагогічної роботи, а також
«практичний стаж у командуванні
підрозділами і частинами Червоної
Армії» [2]. В УРСР 1 грудня 1944 р. у
м. Чугуїв Харківської області відкрилося
Харківське
суворівське
військове
училище, яке у 1947 р. було переведене
до Києва і перейменоване в Київське
СВУ.
Окрім суворовських училищ у 1944 р.,
відповідно до постанови ғ523 РНК
УРСР «Про організацію спеціальних
середніх шкіл Наркомосвіти УРСР»
(22.05.1944 р.), у п’яти містах республіки
(Одеса,
Ворошиловград,
Дніпропетровськ, Київ, Харків) для
юнаків
були
відкриті
військові
спецшколи: 5 середніх спеціальних шкіл
військово-повітряних сил і 3 середні
спеціальні
військово-артилерійські
школи [12, арк. 51–53].
На виконання Постанови Ради
Міністрів УРСР та ЦК КП(б)У ғ667
«Про поліпшення вивчення іноземних
мов у семирічних і середніх школах
УРСР» (17.04.1946 р.) Міністерством
освіти УРСР був виданий відповідний
наказ щодо організації у 1946–1947 н.р. в
Києві,
Харкові
та
Одесі
трьох
«спеціальних чоловічих шкіл-інтернатів
з англійською мовою навчання для
обдарованих дітей, переважно сиріт,
батьки яких загинули на фронтах
Вітчизняної війни». Для термінового
виконання розпорядження завідувачам
місцевих відділів освіти наказувалося:
підібрати й персонально затвердити
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керівні і педагогічні кадри шкілінтернатів; передати школам-інтернатам
відремонтовані приміщення; негайно
розпочати підготовку до роботи шкілінтернатів у поточному навчальному році
(набір учнів, устаткування приміщення
та гуртожитків тощо); Управлінню
дитячих будинків Міністерства Освіти
УРСР надати допомогу в доборі
контингенту дітей до шкіл-інтернатів;
Управлінню шкіл Міністерства Освіти
УРСР виготовити проект положення
навчального плану та проект штатів для
шкіл-інтернатів [20, арк. 56]. Згодом, у
червні 1948 р., Радою Міністрів СРСР
було затверджено «Положення про
середню чоловічу школу з викладанням
окремих предметів іноземною мовою»,
яка, за словами А. Пижикова, стала
«прообразом мовних спецшкіл, які
з’явилися у другій половині 1950-х рр. у
столицях союзних республік. Зарплата
вчителів, директорів, завучів і всього
персоналу через особливу складність
роботи співробітників була збільшена на
50% відносно до звичайних ставок. Адже
навіть бібліотекар там повинен був
володіти англійською, французькою або
німецькою мовою» [6, с.82].
Отже, можемо підсумувати, що
створення
суворівських
військових
училищ, спецшкіл військово-повітряних
сил, артилерійських спецшкіл, спецшкілінтернатів
з
англійською
мовою
навчання свідчило про відродження
статево-рольових традицій у вихованні
чоловічої учнівської молоді. Аналіз
статево-рольового компонента виховної
мети цих закладів свідчить, що вона в
цілому відповідала тогочасному ідейнопатріотичному образу «мужності», який
полягав в акцентуванні традиційної
чоловічої ролі воїна, захисника і
пропаганді
героїзму
захисників
соціалістичної
Батьківщини
від
зовнішнього ворога.
Проте
варто
відзначити,
що
реформування шкільної системи в
напрямку статевої диференціації не
набуло масового характеру, як було

задумано урядом у 1943 р. Основною
перешкодою
стало
фінансове
забезпечення чоловічих і жіночих шкіл,
які повинні були мати окремі навчальні
приміщення,
необхідне
військовонавчальне, спортивне і лабораторне
обладнання тощо. Умови для роботи
роздільних закладів були подекуди
незадовільні, особливо в невеличких
містах, а в початкових та сільських
школах навчання так і залишалось
спільним.
Окрім
матеріальних
труднощів, на заваді реформування стало
ще скорочення контингенту учнів
середньої і старшої школи, нестача
педагогічних
кадрів,
живучість
стереотипів,
інертність
мислення
педагогічних працівників і населення в
цілому. У результаті по республіці
основна кількість шкіл функціонувала в
режимі
спільного
навчання,
що
підтверджується даними зведеного звіту
про діяльність початкових, семирічних і
середніх шкіл Міністерства освіти УРСР
за 1953-1954 н.р.: на кінець зазначеного
періоду роздільних шкіл серед неповних
середніх закладів було 12,25% від
загальної кількості, з-поміж середніх –
10,23% [19, арк. 80–82].
Отже, функціонування роздільних
шкіл викликало багато труднощів як для
самих шкіл, так і для органів народної
освіти, що призвело до реорганізації
шкільної системи у зворотному напрямку
– повернення до спільної школи. У липні
1954 р. було прийнято постанову Ради
Міністрів СРСР «Про введення спільного
навчання в школах Москви, Ленінграду
та інших міст», де зазначалося, що
«враховуючи побажання батьків учнів і
думки
вчителів
шкіл,
ввести
з
1954/55 н.р. спільне навчання хлопчиків і
дівчаток» [18, арк. 24]. В Україні також
був прийнятий відповідний наказ ғ333
Міносвіти
УРСР
«Про
введення
спільного
навчання
в
школах
Української РСР». Серйозна освітня
реформа щодо введення роздільного
навчання і виховання, яка торкнулася
сотні тисяч дітей та вчителів у найбільш
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важкий для країни післявоєнний період,
була відмінена. Радянська школа, яка
одинадцять років працювала в системі як
спільного, так і роздільного навчання, з 1
вересня 1954 року знову стала спільною
для школярів обох статей. Роздільне
навчання було збережене лише на уроках
військової допризовної підготовки.
Підсумовуючи,
відзначимо:
українська
школа1940–1950-х
рр.
відображала всю специфіку тогочасного
радянського суспільства й систему
суспільних відносин, адже в ній
створювалось таке шкільне середовище
яке задовольняло потреби держави й

виконувало соціальне замовлення на
формування
відповідного
психологічного типу людей із певним
світовідчуттям, певною соціальною і
гендерною
поведінкою.
Оцінюючи
статево-рольові тенденції в шкільній
практиці, можна стверджувати, що при
збереженні
юридичної
основи
рівноправ’я статей у всіх сферах
соціального
життя
спостерігалась
гендерна
асиметрія
в
навчальновиховному процесі і відхід від
егалітарної концепції в системі середньої
освіти і виховання школярів.
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Елена
Гончаренко
ОСОБЕННОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ
ПОЛОРОЛЕВОГО
ВОСПИТАНИЯ В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ В 1940–1950-х гг.
Статья посвящена проблеме практической реализации полоролевого воспитания в отечественной
системе среднего образования в 1940–1950-х гг. С позиции гендерного подхода проанализированы
образовательные документы, которые инициировали введение половой дифференциации в учебновоспитательный процесс украинских школ и обусловили внедрение в 1943 г. раздельного по полу
обучения и полоролевого воспитания учащихся в рамках всей школьной системы. Автором
определено, что с введением отдельного обучения полоролевое воспитание учеников и учениц
возымело активное внедрение. Доказано, что несмотря на предпринимаемые государством меры,
реформирование школьной системы в направлении половой дифференциации не приобрело
массового характера, функционирование раздельных школ вызвало много трудностей, что привело к
возврату в 1954 г. к совместной модели общеобразовательной школы.
Ключевые слова: пол, полоролевое воспитание, ученики, гендерный подход, среднее учебное
заведение Украины, раздельное обучение.
Olena Honcharenko PECULIARITIES OF SEX-ROLE EDUCATION IN UKRAINIAN
SECONDARY SCHOOLS IN THE 1940–1950’s
The article deals with the practical implementation of sex-role education in the national system of
secondary education during the 1940-1950's. From the standpoint of the gender approach an author touches
upon the analysis of educational documents, which initiated the introduction of sex differentiation in the
educational process of Ukrainian schools and led to the introduction in 1943 of separate sex schooling and
sex-role education of pupils across the school system. The author determined that with the introduction of
separateschooling, sex-role education of students and pupils started being actively implemented. It is proved
that despite the measures taken by the state, the reformation of the school system towards the sexual
differentiation was not of a mass character; operation of separate schools caused many difficulties, which led
to a return to a common model of secondary schoolsin 1954.
Key words: sex, sex-role education, pupils, gender approach, secondary school of Ukraine, separate sex
education.
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Світлана Гришак
ПРОБЛЕМА ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В
ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
У статті здійснено ретроспективний аналіз проблеми освіти та виховання статей у період
із давнини до епохи Середньовіччя, який виявив істотні відмінності в теорії та практиці
навчання та виховання жінок і чоловіків. На основі вивчення педагогічної думки цих часів
доведено, що протягом багатьох століть цілі освіти для жінок і чоловіків були діаметрально
протилежні – хлопчиків готували до активного життя в суспільстві, до професійної
діяльності, до державної та церковної служби, у той час як жіноча освіта орієнтувалася на
ізоляцію представниць слабкої статі від суспільного життя, спрямовуючись на підготовку
слухняних, богобоязливих жінок своїх чоловіків, які повинні піклуватися тільки про свою
сім’ю та дітей. Виявлено, що більшість представників педагогічної думки давнини і
середньовіччя дотримувалися обмежувальної позиції щодо освіти жінок, яка традиційно
ґрунтувалася на принципах релігійності, замкнутості, роздільності навчання.
Ключові слова: освіта та виховання статей, педагогічна думка, патріархатні погляди,
статево відповідне навчання.
________________________________________
Система
освіти
як
один
із
покоління системи цінностей, прийнятих
найважливіших соціальних інститутів,
соціальних норм і ролей, підтримує
що сприяє трансляції від покоління до
традиції суспільства та поширює панівну
© Гришак Світлана
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в суспільстві ідеологію, відображаючи у
своїй структурі й функціонуванні
суспільні відносини, зокрема відносини
між жінками і чоловіками. Сьогодення
показує, що заклади освіти, як
загальноосвітні, так і вищі, відображають
гендерну стратифікацію суспільства,
демонструючи нерівне становище жінок і
чоловіків
і
відбиваючи
гендерну
асиметрію в їх відносинах, тож цілком
очевидно,
що
осмислення
фундаментальних основ нерівності, що
формувалися з давніх часів в освітній
сфері, дозволить усвідомити гендерний
вимір системи освіти, зумовлений
гендерною
ідеологією
суспільства,
гендерною політикою держави та
властивим кожній епосі ―знанням статі‖
(Л. Штильова).
Метою статті є вивчення та
ретроспективний аналіз проблеми освіти
та виховання жінок і чоловіків у
зарубіжній педагогічній думці від часів
давнини до епохи Середньовіччя.
Аналіз історії освіти у світі свідчить,
що протягом декількох тисячоліть
людство не мало потреби в освіті, а
доступ до її отримання в історичному
аспекті повною мірою залежав від
соціально-економічних
умов
і
політичних концепцій суспільств.
У давньому світі освіта мала елітарний
характер, її отримували в переважно,
чоловіки – майбутні чиновники, жерці та
писарі з числа вільних представників
суспільства та знаті. Для жінок довгі
роки освіта визнавалася не тільки
необов’язковою, але й зайвою, навіть
шкідливою. Питання про її отримання
представницями жіночої статі перед
суспільством
не
стояло.
Виняток
складала
специфічна
освіта,
передбачувана для жриць (Давній
Єгипет, Месопотамія), гетер (Давня
Греція) та храмових танцівниць (Давня
Індія) тощо.
Система освіти в античну добу, яка
увібрала в себе ідейну спадщину
давньосхідної цивілізації була також

орієнтована на чоловічу стать. В основі
поглядів на освіту містилися філософські
ідеї щодо нерівної цінності чоловіків і
жінок, які мотивувалися їх ―природними
відмінностями‖. За часи давнини як у
педагогів-мислителів Давньої Греції та
Риму (Сократ, Піфагор, Квінтіліан), так і
в мислителів Середньої Азії (Абу Наср
аль-Фаробі, Абу Алі Ібн Сіно, Алішер
Навої
та ін.), Китаю (Конфуцій) у
трактатах щодо навчання та виховання
немає згадок про учениць жіночої статі.
Ті
грецькі
філософи
(Платон,
Аристотель), які торкалися питання
освіти для дітей обох статей, наполягали
на організації навчання та виховання з
урахуванням природного призначення
жінок і чоловіків.
Відзначимо, що погляди визначного
філософа Платона на статеві відносини
були нетиповими для епохи античності,
бо він уважав, що жінки на рівних із
чоловіками правах можуть брати участь
у всіх державних справах і, залежно від
здібностей, можуть бути і філософами, і
воїнами, а суспільне виховання дітей має
бути покладене і на чоловіків, і на жінок.
У своєму трактаті-діалозі «Держава»
філософ
висловлював
думку,
що
незважаючи на те, що природа жінки
інша, це не впливає на її здатність
виконувати будь-які обов’язки так само
досконало, як і чоловік [1, с. 229-230].
При цьому навчання, як вважав Платон,
мало відбуватися роздільно, і для кожної
статі визначалися певні предмети, які
відрізнялися сильним обмеженням циклу
освіти для дівчат.
Натомість Аристотель категорично
виступав проти навчання дівчат і жінок,
уважаючи, що вони за своєю природою
істотно відрізняються від чоловіків і
тому освіта не принесе їм користі. На
його думку, виховання повинно бути
подвійним, бо система ―раб – господар‖,
що існує в суспільстві, настільки ж
природна, як і система ―жінка – чоловік‖
у сім’ї, тож якщо діти аристократів
повинні отримувати найкращу освіту, бо
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їм доведеться керувати державою, то
рабам і жінкам освіта не потрібна, бо
одних готували до праці, для інших
єдиним призначенням було виношування
потомства.
В епоху еллінізму характерною рисою
стала поява нових уявлень про виховання
жінок, які відрізнялися від тих, що були
притаманні Греції класичного періоду.
Діяльність жінки не замикалася рамками
домашнього світу, їй не заборонялося
отримувати освіту. Найбільша увага
освіті дівчат приділялася в громадах
піфагорійців елліністичного і римського
періодів історії. Так, у відомій Школі
Піфагора серед перших учнів було
декілька жінок, для яких у ті часи
доступною була лише домашня освіта
або виховання при храмі. Навчалася в
Школі й дружина Піфагора – Феано.
Піфагорієць
Фінгій,
за
словами
О. Піскунова, вважав, що і чоловікові, й
жінці властиві хоробрість, розум і
справедливість,
піфагорейка
Феано
проповідувала єдність моральних основ
життя для обох статей, а бесіди
філософської школи Епікура відвідували
як чоловіки, так і жінки [2, с.39].
Система освіти Давнього Риму
ґрунтувалася на патріархатних поглядах
щодо освіти дівчат та юнаків. Уявлення
про виховання та навчання відображено
у творах Катона Старшого, написаних
ним у формі настанов, призначених для
сина його Марка (лат. ―praecepta ad
filium‖). У посібнику подано практичні
поради і вказівки, необхідні для
підготовки справжнього оратора, з
риторики,
сільського
господарства,
медицини,
бо
навчання
дитини
передбачало суто практичну мету –
підготувати хлопчика до суспільної,
військової та господарської діяльності в
тих її формах, які були обумовлені
соціальним становищем сім’ї. Так, син
ремісника або селянина, крім читання,
лічби та письма, чому навчали всіх,
готувався до праці в господарстві батька;
син сенатора навчався володіти зброєю,
їздити верхи, знайомився з державним

устроєм, історією Риму, привчався
керувати
сільськогосподарськими
роботами в помісті.
Виразником патріархатних поглядів на
освіту в Давньому Римі був Квінтіліан,
який у своєму найбільш відомому 12-ти
томному творі «Повчання оратора»
(лат. ―institutio oratoria‖) зобразив базову
освіту, необхідну для розвитку оратора
(розуміємо – чоловіка, бо для жінок
доступ до риторської школи був
закритим). У трактатах «Про домашнє
виховання хлопчиків» і «Про риторичне
навчання»,
відповідно
до
логіки
патріархатного
мислення,
надавав
рекомендації щодо виховання сина,
метою якого була серйозна підготовка
молодої
людини
до
виконання
громадянських обов’язків на користь
суспільства.
Між тим відзначимо, що за часів
римської імперії у І-ІІ ст. до Р. Х. разом
із граматичними школами для хлопчиків
виникають і жіночі, що, однак, було
нетиповим для античного світу. Римляни
серйозно ставилися до виховання та
освіти жінок. Дівчата, доньки заможних
вільних громадян, повинні були знати
літературу, граматику, риторику, вміти
співати, танцювати, розуміти музику,
деякі з них спеціально займалися
географією, геометрією, математикою і
навіть медициною. Але якщо для юнаків
із заможних сімей доступними були
школи підвищеного типу (прототип –
афінські гімнасії), де вони вивчали
грецьку i латинську мови, теорію
словесності, грецьку літературу й
історію, та школи риторики, які були
вищим ступенем шкільної римської
освіти, де готували юнаків до майбутньої
державної діяльності, то дівчата після
отримання початкової освіти в школі
продовжували навчання вдома під
керівництвом приватного вчителя –
граматика.
Усе вище викладене доводить, що
освіта в давні часи та античний період в
історії
орієнтувала
хлопців
на
громадянське та військове служіння
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державі, а дівчат готувала до сімейного
життя,
ведення
домашнього
господарства, служіння чоловіку як
своєму ―господарю‖. Очевидно, що ідеї
філософів давнини щодо природної
заданості статей знаходили втілення у
педагогічній практиці, виправдовуючи
сутнісні відмінності в цілях та ступені
доступності освіти для хлопців та дівчат.
Цілі освіти для жінок і чоловіків у
Західній Європі в часи середньовіччя, як
і в епоху Античності, були також
діаметрально протилежні: хлопчиків
готували до активного життя в
суспільстві, до професійної діяльності,
до державної та церковної служби, у той
час як жіноча освіта орієнтувалася на
ізоляцію представниць слабкої статі від
суспільного життя, спрямовуючись на
підготовку слухняних, богобоязливих
дружин своїх чоловіків, які повинні
піклуватися тільки про сім’ю та дітей.
Зауважимо, що в раннє Середньовіччя
були рідкістю не тільки освічені жінки,
але й освічені чоловіки. Центрами освіти
для обох статей були монастирі. Освітня
програма в жіночому монастирі була
досить широкою. Тож розповсюдженість
жіночих
монастирів
із
високим
стандартом освіченості була причиною
того, що жіноча освіта в цей період
практично не поступалася чоловічій.
Крім
того,
у
період
раннього
середньовіччя отримала розвиток і така
форма освіти для жінок, як домашнє
навчання, яке було популярним серед
юних аристократок та доньок багатих
городян [3].
Безумовно, сфера освіти в Західній
Європі середніх віків була відкрита
тільки для знаті та багатих жителів міст.
Щодо освіти жінок із міської бідноти та
селянства, то, як правило, ці верстви
населення були зовсім безграмотні: якщо
чоловіки отримували хоч якусь освіту в
парафіяльній церкві, то жінки, зазвичай,
ні.
Протилежна ситуація в освіті жінок і
чоловіків склалася в період пізнього

Середньовіччя, коли стрімкий розвиток
міст із їх потребою в освічених людях
обумовив розквіт університетів, куди
поступово з монастирів змістився центр
освітньої системи. В університети доступ
жінок був закритим. Т. Рябова зазначає:
«Саме з цього часу позначився розрив в
освіченості чоловіків і жінок. Причому
розрив проявлявся не тільки в різкій
зміні співвідношення освічених жінок і
чоловіків на користь останніх, але і, що
не менш важливо, саме в цей період
утвердилися відмінності в програмах
освіти» [3]. Світська освіта (підготовка
юристів,
медиків
тощо)
була
монополізована університетами, у той
час як монастирська освіта, доступна
жінці, залишалася повністю релігійною і,
в основному, передбачала заучування
богословських моралістських текстів.
Філософський постулат про ―слабкість
жіночого
розуму‖,
як
відзначає
Л. Штильова, призводив «не тільки до
збіднілості шкільних програм, але й до
надмірного спрощення знань, що
надаються» [4, с.132].
Т. Рябова у своїй роботі «Жінка в
історії
західноєвропейського
Середньовіччя» виявляє три підходи
щодо освіти представниць жіночої статі в
цей період, в основі яких містилася
панівна точка зору щодо недосконалості
жіночої природи та ―слабкості‖ жіночого
розуму. Прибічники першого підходу
(Філіп Наварський, Маффео Веджо та
ін.) негативно ставилися до самої ідеї
навчання жінки. У педагогічних творах
цих авторів йдеться про навчання тільки
хлопчиків, щодо освіти дівчат, то вони
вважали грамотність шкідливою для
жіночої статі (виняток складали тільки ті,
що готувалися стати монахинями), бо
«… через вміння читати трапляються з
жінками усілякі неприємності» [3].
Другий підхід полягав у визнанні
можливості
і
навіть необхідності
елементарної освіти для дівчат, в
основному, для представниць знатного
роду, яке мало обмежуватися вмінням
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читати релігійну літературу. Крім цього,
дівчат потрібно навчати праці або
ремеслу, бо «бідні зможуть працювати і
тим приносити користь своїй родині;
більш заможні повинні знати все про
ведення домашнього господарства, щоб
згодом
керувати
домашньою
економікою; аристократки ж навчаються
ремеслам ―благородним‖ (наприклад,
вишивці), щоб гідно зайняти свій вільний
час». Навпаки, для хлопців представники
цього підходу (Вінцент із Бове, Егідія
Римський, Жоффруа Де ла Тур Ландрі та
ін.), відзначає Т. Рябова, пропонували
для вивчення ―достатньо широке коло
предметів: граматику, логіку, риторику,
діалектику, фізику, основи права» [3].
Третя точка зору була найменш
упливовою – вона передбачала більш
широку програму жіночої освіти. Так, її
прибічник П’єр Дюбуа в трактаті «Про
відвоювання святої землі ‖ (лат. ―de
recuperatione terre sancte‖) доводив
необхідність
реформування
освіти
зростаючою потребою держави в різного
роду
освічених
спеціалістах
і
зростаючою
потребою
церкви
в
місіонерах, які б розповсюджували
християнство в нових землях на Сході, а
потребу цю можна було задовольнити,
зокрема, за рахунок жінок. Незважаючи
на прогресивні погляди Дюбуа щодо
жіночої освіти, програма якої мала
містити латинь, грецьку та арабську
мови, знання з медицини, а для більш
обдарованих дівчат – логіку, основи
природознавства, лікарську справу, він
був солідарний із панівною точкою зору
щодо слабкості жіночого розуму, відтак
пропонував більш прості та легкі заходи
для навчання дівчат. Утім, як зауважує
Т. Рябова, «програма освіти дівчаток
Дюбуа ніколи не була втілена в
життя» [3].
Ідеологія гуманізму, яка почала
розповсюджуватися в Європі з XIV
століття, торкнулася й педагогічної
думки. Один із небагатьох гуманістів,
хто поділяв точку зору на право жінки
отримувати освіту і бачив у ній

рівноправного партнера у вивченні
гуманітарних наук, був Гуарино де
Верона. На думку педагога-гуманіста,
головне в заняттях наукою не стать, а
чесноти душі, які однаково можуть мати
і чоловіки, і жінки, відтак наукою личить
займатися людині будь-якої статі. На
думку
Л. Штильової,
представники
гуманістичного підходу в педагогіці
епохи
Середньовіччя
(Томас Мор,
Еразм Роттердамський,
Мішель Монтень, Пьер Дюбуа, Гуарино
де Верона та ін.) «уперше сформулювали
тезису про рівний доступ та однакові
програми навчання хлопчиків і дівчаток
на основі рівноцінної здатності статей до
інтелектуального та духовного розвитку»
[4, с. 152].
Однак, незважаючи на певні зрушення
в поглядах гуманістів на освіту жінок у
бік її схвалення, програма навчання
жіночої статі, на їхню думку, мала
обмежуватися знанням латині задля
читання класиків давнини та античних
письменників, оволодінням ораторським
мистецтвом та знаннями з історії, а
також диспутів із філософсько-етичних
проблем. Із низкою предметів дівчаткам
достатньо було лише ознайомитися – це
такі предмети, як арифметика, геометрія,
астрологія, бо «займатися ними жінці
мало пристало» [3].
До того ж, доступ жінкам було
закрито до певних сфер інтелектуальної
праці. Як ми вже зазначали вище, жінки
не мали права навчатися в університетах,
тож, як наслідок, вони не мали
можливості вивчати медицину та
юриспруденцію і практикувати як лікар
або юрист. Навпаки, схвальною сферою
діяльності для освіченої жінки було
релігійне богослужіння, де вона могла
зробити кар’єру (наприклад, стати
абатисою), літературна діяльність, а
також навчальна (чимало жінок було
серед міських учителів).
На основі вищевикладеного можна
стверджувати, що в період раннього
Середньовіччя в західноєвропейських
країнах, коли центрами освіти були
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монастирі, освіта жінок і чоловіків
майже не відрізнялася, на відміну від
пізнього періоду, коли чоловіча освіта в
Європі отримала свою вищу форму у
вигляді середньовічних університетів, які
монополізували світське знання й
позбавили жінок права отримувати рівну
з чоловіками освіту. Уявлення щодо
―слабкості
жіночого
розуму‖
та
природної заданості жінок бути матір’ю
та господинею в родині, поширені в
описуваний період, або зовсім не
дозволяли отримувати освіту жінкам, або
орієнтували їх виключно на підготовку
до ведення домашнього господарства,
що, безумовно, обмежувало розвиток їх
інтелектуальних
здібностей
та
стримувало
розкриття
талантів.
Гуманісти середньовіччя, поряд із
відстоюванням ідеї широкої розумової
культури для жінок і необхідності
жіночої освіти, настоювали на її
природній відповідності жіночій натурі.
Ретроспективний аналіз проблеми
освіти та виховання статей виявив істотні
відмінності в теорії та практиці навчання
та виховання жінок і чоловіків. У статті
доведено, що протягом багатьох століть
цілі освіти для жінок і чоловіків були

діаметрально протилежні: хлопчиків
готували до активного життя в
суспільстві, до професійної діяльності,
до державної та церковної служби,
натомість жіноча освіта орієнтувалася на
ізоляцію представниць слабкої статі від
суспільного життя, спрямовуючись на
підготовку слухняних, богобоязливих
жінок своїх чоловіків, які повинні
піклуватися тільки про свою сім’ю та
дітей. Відповідно, відмінними були й
програми освіти та виховання статей:
зміст навчання для хлопців передбачав
достатньо широке коло предметів
(граматику, логіку, риторику, діалектику,
фізику, основи права тощо), у той час як
для дівчат він обмежувався отриманням
елементарної
освіти.
В
епоху
Середньовіччя з появою університетів
розрив в освіченості чоловіків і жінок
посилився через закритий доступ дівчат
до вищої освіти. Встановлено, що
більшість представників педагогічної
думки
давнини
та
середньовіччя
дотримувалися обмежувальної позиції
щодо освіти жінок, яка традиційно
ґрунтувалася на принципах релігійності,
замкнутості, роздільності навчання.
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Светлана Гришак ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН И
МУЖЧИН В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
В статье осуществлен ретроспективный анализ проблемы образования и воспитания полов в
период с древности до эпохи Средневековья, который выявил существенные различия в теории и
практике обучения и воспитания женщин и мужчин. На основе изучения педагогической мысли этих
времен доказано, что в течение многих веков цели образования для женщин и мужчин были
диаметрально противоположные – мальчиков готовили к активной жизни в обществе, к
профессиональной деятельности, государственной и церковной службе, в то время как женское
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образование ориентировалось на изоляцию представительниц слабого пола от общественной жизни,
нацеливаясь на подготовку послушных, богобоязненных жен своих мужей, которые должны
заботиться только о своей семье и детях.
Установлено, что большинство представителей педагогической мысли древности и средневековья
придерживались ограничительной позиции относительно образования женщин, которое традиционно
основывалось на принципах религиозности, замкнутости, раздельности обучения.
Ключевые слова: образование и воспитание полов, педагогическая мысль, патриархатные взгляды,
обучение, соответствующее полу.
Svitlana Hryshak THE PROBLEM OF TRAINING AND EDUCATION OF WOMEN AND MEN
IN THE HISTORY OF WORLDWIDE EDUCATIONAL THOUGHT
The article presents a retrospective analysis of the problem of women and men education from antiquity
to the middle Ages. The significant differences in the theory and practice oftraining and education of women
and men have been revealed. The study of pedagogical thought of this period has proved that for many
centuries the aims of education of women and men were diametrically opposed – boys were prepared for an
active life in society, professional activity, public and Church service, while women’s education was focused
on the isolation of women from public life, aiming at the training of obedient, God-fearing wives of their
husbands who are obliged to take care only of their families and children. It was established that most of the
representatives of educational thought of ancient period and the middle ages adhered to a restrictive impact
on women’s education which was traditionally based on the principles of religiosity, insularity, separate
training.
Keywords: women and men education, pedagogical thought, patriarchal views, natural gender training.
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Оксана Клочко
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ В
ДОСЛІДЖЕННІ ЗМІСТУ ЖІНОЧОЇ ГІМНАЗІЙНОЇ ОСВІТИ НА
ПІВНІЧНО-СХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТ.
В статті розглядається питання впливу соціокультурних чинників на зміст жіночої
гімназійної освіти в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Серед агентів упливу
виділено суспільну думку, уряд, місцеві громади. Встановлено, що зміст жіночої гімназійної
освіти носив естетичну, релігійну та філологічну направленість, що підтверджується
регіональними архівними матеріалами. Визначено, що змістове наповнення жіночої
гімназійної освіти мало тенденцію до зближення зі змістом чоловічої гімназійної освіти, на
чому наполягала ліберально-демократична частина суспільства. Проте жіноча гімназія
продовжувала відображувати патріархальну свідомість суспільства, за якою жінці
відводилась роль матері, дружини, берегині домашнього вогнища.
Ключові слова: зміст жіночої гімназійної освіти, патріархальна свідомість, суспільна
думка, уряд, місцеві громади.
________________________________________

Подальший розвиток українського
суспільства
як
частини
сучасної
європейської спільноти неможливий без
переосмислення традиційного світогляду,
особливо в тих сферах життя, які
історично ретранслюють патріархальну
свідомість.

За
визначенням
Г.А. Хасанової,
патріархальна свідомість – це погляд,
згідно з яким чоловікові належить
провідна, активна роль у сім’ї та
суспільстві, а жінці – підпорядкована,
пасивна; переконання, що життєві
цінності жінок і чоловіків різні: сім’я та
любов – головні цінності для жінок;
© Клочко Оксана
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справа, робота, самореалізація поза
сім’єю – цінності чоловіків [19, с.153].
Довгий
час
освіта
як
галузь
суспільного
життя
була
прямим
відображенням такого погляду. Отже,
вивчення історії жіночої освіти, зокрема
дослідження
її
змісту,
видається
актуальним, оскільки дає змогу довести
положення гендерної теорії в частині
визначення «об’єктивних соціальних,
економічних, політичних та культурних
умов, що породжують, зумовлюють і
відтворюють нерівність статей, виявлення
гендерно зумовленої природи всіх
соціальних та інституційних відносин»
[10, с.13].
Вплив суспільних інститутів на
змістове наповнення освіти, в тому числі
жіночої, вивчають також учені-дидактики
О. Пермяков
та
В. Морозов,
стверджуючи, що на кожному етапі
розвитку суспільства зміст освіти є
різним і залежить від економічного та
наукового рівнів, завдань суспільства в
політиці, вихованні, значущості окремих
галузей знань [12, с.64-65].
Особливо показовою в цьому плані є
жіноча освіта, розвиток і зміст якої
великою
мірою
обумовлений
демократичним поступом суспільства.
Увагу привертає вітчизняний науковий
доробок, у якому висвітлюються питання
жіночої освіти на українських землях у
другій пол. ХІХ –
на поч. ХХ ст.
Зокрема, це історико-педагогічні праці
О. Бабіної,
Г.Воробйової,
І.Лисенко,
Ю.Лопатенко, І. Мартинової, М. Рисіної,
А. Сбруєвої та ін., які в межах власного
наукового пошуку розглядали питання
змістового
наповнення
жіночої
гімназійної освіти, зокрема на північносхідних українських землях. Серед
відомих вчених, чиї роботи присвячені
вивченню циклу учбових дисциплін
означеного періоду, слід назвати також
Е. Дніпрова та Р. Усачеву. Натомість
гендерна теорія
залишається мало
використаною в таких дослідженнях, хоча

й дозволяє історико-педагогічній науці
перейти на новий рівень осмислення
взаємодії статей в історії вітчизняної
освіти і виховання.
Розглянемо докладніше на прикладі
жіночих гімназійних закладів Північного
Сходу України другої половини ХІХ –
початку ХХ століття зв’язок між цілями
жіночої гімназійної освіти та її
змістовним наповненням, виокремивши
гендерну складову проблеми.
У дослідженні нами був використаний
гендерний
аналіз
та
історикоретроспективний аналіз архівних джерел,
що містяться в Сумському, Харківському
та Чернігівському державних архівах
(територія Харківської та Чернігівської
губерній).
Вивчення широкого кола джерел,
дотичних до проблематики, дозволяє
стверджувати, що в середині ХІХ століття
в суспільстві панували традиційні
уявлення щодо соціального призначення
статей, що відбивалось на змісті,
принципах, мете й засобах навчання та
виховання дітей різної статі.
Так, у ході громадсько-педагогічного
руху 60-х рр. постало питання про
створення загальностанових жіночих
шкіл, які б заклали підвалини розвитку
мережі середніх загальноосвітніх жіночих
навчальних закладів з дещо полегшеним,
порівняно з чоловічими закладами,
курсом. Організація жіночих гімназій
відбувалася на основі офіційних постанов
Міністерства народної освіти (МНО)
другої половини ХІХ – початку XX ст. з
урахуванням специфіки жіночої освіти.
Доказом цього є діяльність перших
жіночих училищ, що пізніше отримають
статус гімназій. Означені навчальні
заклади діяли згідно з Положенням про
жіночі училища відомства Міністерства
народної освіти (10 травня 1860 р.), у
якому зазначена мета, а відповідно до
того й зміст навчання. А саме, мета
гімназійної освіти для жінок полягала в
необхідності «надати ученицям релігійно-
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моральне і розумове виховання, яке
необхідно кожній жінці в особливості
майбутній дружині та матері» [17,
додатки с.1].
24 листопада 1870 р. було затверджено
«Положення про жіночі гімназії та
прогімназії
Міністерства
народної
освіти». Курс гімназії складав сім років.
Обов’язковими дисциплінами були: Закон
Божий, російська мова (граматика разом
із найважливішими творами словесності),
арифметика з додатком до рахівництва та
основами геометрії, географія загальна та
російська, історія російська й загальна,
найважливіші поняття з природничої
історії та фізики, у сукупності з
відомостями
відносно
домашнього
господарства та гігієни, краснопис,
рукоділля.
Необов’язковими
–
французька та німецька мови, малювання,
музика, спів та танці. За навчання
необов’язковим дисциплінам додатково
сплачували [14, с. 37].
Варто зауважити, що до переліку
необов’язкових предметів були включені
й латинська та грецька мови, які були
інваріантними
навчальними
дисциплінами в чоловічих гімназіях [5,
с.179].
Аналіз розподілу тижневих навчальних
занять по жіночих та чоловічих гімназіях
дозволяє
зробити
висновки
щодо
звуженості змістового наповнення занять
у жіночих гімназіях порівняно з
чоловічими.
На доказ цього подаємо наступні дані з
врахування тижневого навантаження по
всіх класах. Приміром, на математику в
чоловічих гімназіях відводилось 29 год., у
жіночих – 23 год.; російська мова в
чоловічих закладах вивчалась 29 год.,
враховуючи курс логіки, в жіночих – 23
години (без курсу логіки); латинська та
грецька мови в чоловічих гімназіях – 42
год. та 33 год., в жіночих – 38 год. та 27
год. [5, с.179; 11, с.8].
Зазначимо,
що
особлива
увага
приділялася релігійному наповненню
навчально-виховного
змісту
освіти
гімназисток, яких виховували в дусі

смирення й покірності. Наприклад, у
проекті правил для учениць Ніжинської
жіночої гімназії А. Крестинської першим
пунктом стоять саме Релігійні обов’язки
учениць і тільки після них обов’язки
щодо навчання, керівництва, домашнього
устрою тощо [23, с.2-5].
Навчально-виховний процес у жіночих
гімназіях був пов’язаний з формуванням
певних правил і норм поведінки, що
повинні бути притаманні саме дівчатам.
Виходячи з цього, естетичне направлення
жіночої освіти було основою навчання в
гімназіях. Саме на це звернув увагу
попечитель Харківського учбового округу
М.П. Воронцов-Вельямінов, звертаючись
до голови опікунської ради Охтирської
жіночої гімназії з вимогою звернути увагу
на естетичне та художнє направлення
жіночої освіти та потурбуватись про
введення викладання співів та музики
[25, с.19].
Як зазначає дослідник Д. Багалій, у
Харківській
жіночій
гімназії
Д. Оболенської
всі учениці добре
малювали, а деякі займалися
й
живописом. Повноцінне заняття музикою
в гімназії було забезпечено завдяки
придбанню 14 роялів. Також з метою
естетичного розвитку дівчат з-за кордону
виписувалися кращі зразки витонченого
рукоділля для копіювання їх ученицями
[2, с.44]. Відзначимо, що предмету
рукоділля приділялась особлива увага і
керівництво гімназій регіону було
зацікавлене в постійному вдосконаленні
змісту цього предмета.
Так,
Змієвській
гімназії
було
запропоновано відрядити на курси до
Санкт-Петербурга вчителя рукоділля на
канікулярний
період
з
метою
вдосконалення викладання предмета.
Слухачкам пропонувалось навчитись
кроїти та шити сукні, білизну, вишивати
білою гладдю, в’язанню, кресленню,
«товарознавству» тощо.
Разом із тим гімназії мали й
філологічну спрямованість, даючи змогу
вихованкам
вивчати іноземні мови.
Дослідниця
Ю.Лопатенко
називає
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вивчення мов у гімназіях стрижнем
змісту
навчання,
проте
критикує
формальність граматичних вправ та
зубріння [8], які не сприяли ефективному
засвоєнню предметів. Приміром, у
Бельській гімназії батьки дівчат писали
заяви про відмову від вивчення мов,
посилаючись на важкість у їх засвоєнні
[20, с.19, 20].
На обмеженість змісту жіночої освіти
вказують
А.Сбруєва,
М.Рисіна,
Г.Воробйова, які констатують перевагу
розвивального характеру знань у змісті
жіночої
гімназійної
освіти
над
практичними. Авторки визнають, що в
тогочасному суспільстві роль жінки була
зведена до сім’ї та благодійництва;
«окраси» майбутнього чоловіка, яка вміє
говорити
двома мовами, малювати,
співати, займатися рукоділлям тощо [18,
с.78; 3, с.17].
Однак розвиток жіночої гімназійної
освіти мав декілька етапів, різних за
своєю динамікою, на кожному з яких під
впливом суспільної думки відбувались
певні зміни. Про це свідчить текстове
наповнення «Положення про жіночі
гімназії і прогімназії Міністерства
народної освіти» від 24 листопада 1870 р.,
яке
регулює
питання
відкриття
педагогічних класів у жіночих гімназіях,
даючи
дівчатам,
таким
чином,
можливість
реалізувати
себе
в
педагогічній сфері, тобто відійти від суто
теоретичного
застосування
знань
(самовдосконалення
через
розумове
виховання) до отримання знань, що
можна
реалізувати
в
практичній
діяльності [15, с.1620, 1626]. Надання
педагогічної освіти фахівці вважають
одним із важливих завдань комплексної
підготовки
дівчат
у
гімназіях
Харківського навчального округу [8].
Важливо відмітити, що в прийнятому
Положенні про жіночі гімназії та
прогімназії Міністерства народної освіти
(24 травня 1870 р.) пункт про надання
ученицям
релігійно-морального
та

розумового виховання, яке необхідно
жінці як майбутній дружині та матері, був
прибраний. Е. Дніпров та Р. Усачева
вбачають у цьому спробу авторів
Положення
відійти
від
вузького
призначення жіночої освіти, що напевно
було
пов’язане
з
поширенням
ліберальних поглядів у багатьох сферах
суспільного життя [6, с.192].
Зазначимо, що при прийнятті цього
документа було враховано колективне
побажання
попечителів
навчальних
округів надати викладанню навчальних
предметів більш практичного характеру
[15, с.1632].
На практичну спрямованість змісту
навчально-виховного процесу вказує
також і Ю.Лопатенко, яка зазначає, що
диференціація
предметів
мала
прикладний
характер
(рукоділля,
домоводство, малювання, педагогічна
практика – О. Клочко) та носила
гуманітарну направленість [7, с. 8].
Зауважимо, що доволі численна
прогресивна
частина
громади
(В.Бєлінський, М.Вернадська, М.Пирогов,
Д. Писарев, С. Русова, В. Сиповський,
К. Ушинський та ін.) виступала за значне
розширення цілей і змісту жіночої освіти
і
пройшла
шлях
від
розуміння
необхідності надати жінкам безстанову,
відкриту гімназійну освіту до вимоги
зрівняння навчальних планів чоловічих та
жіночих гімназій.
На це вказує І.С. Мартинова, яка в
межах власного дослідження розкриває
проблему співвідношення урядової та
громадської
ініціативи
у
питанні
удосконалення змісту освіти, а роль
благодійництва як соціального інституту
називає вирішальним для розвитку
жіночої освітньої галузі[9, с.3].
Застосовуючи комплексний підхід у
власній періодизації гімназійної освіти,
О. Бабіна називає одним із її критеріїв
динаміку змісту гімназійної освіти, а
наближення навчальних планів і програм
чоловічих і жіночих гімназій та ідею
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спільного навчання хлопчиків та дівчаток
– однією з тенденцій розвитку, якої
вимагало суспільство [1, с.17-18].
Докази того, що громади міст були
провідниками
певних
ліберальнодемократичних ідей стосовно жіночої
гімназійної освіти, знаходимо в архівних
матеріалах Конотопської жіночої гімназії,
де прямо вказується: місцева громада
вважала
за
необхідне
відкриття
педагогічного класу для вихованок
навчального закладу. Протягом 1909-1910
рр. велось активне листування між
керівництвом гімназії та Міністерством
народної освіти в особі попечителя
Київського учбового округу з проханням
задовольнити клопотання про відкриття
восьмого класу. Причому громада брала
безпосередню участь у задоволенні тих
вимог, які були наявними для відкриття
такого класу (збільшення приміщень
гімназії,
їх
оплата,
придбання
необхідного устаткування тощо) [22, с.128].
Проте консервативність суспільства
гальмувала розвиток жіночої гімназійної
освіти. Прикладом цього може бути точка
зору членів Комісії, яка розглядала Звіт
МНО та прийшла до висновків, що
належна
жіноча
освіта
повинна
обмежуватися тими предметами, які не
відволікають вихованок від їх головного
призначення – для сімейного кола, а мета
навчання дівчат повинна відрізнятись від
цілі навчання чоловіків [14, с.570, 573].
Вже у 1884 р. у ході Другої хвилі
шкільних контрреформ міністр народної
освіти І. Делянов визнає відкриття
педагогічних класів у жіночих гімназіях
однією
з
основних
помилок
в
реформуванні системи жіночої освіти.
Скасування одного з основних досягнень
реформи 1860-х рр. – права випускниць
жіночих
навчальних
закладів
на
отримання вчительських звань – стало
специфічною для жіночої освіти задачею
цієї
реформи.
Задля
усунення
«негативних наслідків» реформування
І.Деляновим
було
запропоновано
створити
спеціальну
комісію
під

керівництвом
М.Волконського,
результатами
роботи
якої
стала
рекомендація
звузити
широкий
гуманітарний профіль жіночих гімназій
до вузько філологічного [4, с.221-222].
Навчальний курс мав ґрунтуватись на
філологічному
блоці
дисциплін
(російська та іноземні), гуманітарний
блок на кшталт історії та географії стають
другорядними,
а
природничоматематичний
цикл,
за
висловом
науковців Е. Дніпрова та Р. Усачевої,
«третичним або десятичним» [4, с.224].
Проте, незважаючи на всі перепони, ця
галузь освіти продовжувала свій розвиток
багато в чому завдяки місцевим громадам
(особливо
середньому
суспільному
класові міщан, купців, заможних селян),
які бажали для своїх дітей отримання
належної освіти.
Отже, дослідження жіночої освіти
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. із
застосуванням гендерної теорії дозволяє
констатувати,
що
зміст
жіночої
гімназійної освіти була зумовлений
низкою соціо-культурних чинників і
визначався впливом декількох суспільних
інститутів, серед яких чільні місця
посідають суспільна думка, уряд, місцеві
громади.
Серед соціокультурних чинників, на
наш погляд, вагоме значення мали наявні
на рівні масової свідомості традиційні
стереотипні погляди на жінку і
материнство,
яке
було
головною
соціокультурною цінністю для жінки,
відповідно до чого мета жіночої освіти
була пов’язана з виконанням основних
жіночих функцій – дружини і матері.
Вивчення характерних особливостей
формування змісту освіти доводить
функціонування гендерної стратифікації в
освітніх процесах означеного періоду.
Змушені
констатувати,
що,
незважаючи на певні прогресивні для
того часу тенденції (безстановість, ідеї
рівноправності
статей,
можливості
реалізувати себе в педагогічній професії,
вплив місцевих громад на освітні
процеси,
що,
безперечно,
мало
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вирішальне значення для розвитку
гімназійних установ і т.ін.), жіноча
гімназія по суті продовжувала бути
багато
в
чому
консервативною
установою, в якій дівчата виховувались в
естетично-моральному дусі з установкою
на те, що, закінчивши навчання,

вихованка вийде зі стін навчального
закладу
майбутньою
берегинею
домашнього вогнища, стане окрасою
життя для майбутнього чоловіка.
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Оксана Клочко ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В
ИЗУЧЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ УКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В статье рассматривается вопрос влияния социокультурных факторов на содержание женского
гимназического образования во второй половине XIX – начале ХХ века. Среди агентов влияния
названы общественное мнение, правительство, местные общины. Установлено, что содержание
женского гимназического образования носило эстетическую, религиозную и филологическую
направленность, что подтверждается региональными архивными материалами. Определена
тенденция к сближению содержания женского гимназического образования с мужским, на чем
настаивала либерально-демократическая часть общества. Однако женская гимназия продолжала
отражать патриархальное сознание общества, по которому женщине отводилась роль матери, жены,
хранительницы домашнего очага.
Ключевые слова: содержание женского гимназического образования, патриархальное сознание,
общественное мнение, правительство, местные общины.
Оksana Klochko EXPERIENCE OF THE USE OF GENDER METHODOLOGY IN THE STUDY
OF FEMALE SECONDARY EDUCATION IN THE NORTH-EAST OF UKRAINE IN THE
SECOND HALF OF XIX - EARLY XX CENTURY.
The article focuses on the influence of social institutions of society on changes in the content of women's
secondary education during a specified period. Public opinion, local communities, government policy were
considered to be among social institutions which influenced the development of the female secondary
education. The position of gender theory about the relationship of the patriarchal consciousness of the
society the second half of XIX – early XX century, with the semantic content of secondary education was
confirmed on the example of the female grammar schools of the North-East of Ukraine. A practical
orientation of educational content (lessons, crafts, home Economics; exploration of the teaching profession)
was disclosed though the preference was given to aesthetic, religious and philological areas.
Key words: content of women's secondary education, patriarchal consciousness, public opinion, local
communities, government policy.
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УДК 37:305(477)
Володимир Кравець
ПРОБЛЕМИ СЕКСУАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ТВОРЧОСТІ
П. П. БЛОНСЬКОГО
Стаття присвячена вивченню спадщини П.Блонського в аспекті становлення сексуальної
педагогіки. Аналізується розробка проблем статевого розвитку і сексуального виховання
дітей і підлітків у праці П. Блонського «Нариси дитячої сексуальності», яка стала
узагальненням ідей і положень вітчизняної сексуальної педагогіки та вироком радянській
педагогіці у 20-30-х роках ХХ століття. Зокрема, представлена критика вченим медичного
та педагогічного підходів як двох крайніх полюсів у вирішенні проблеми сексуального
виховання дітей та підлітків.
У працях «Статеве виховання», «Вікові особливості дітей» П.Блонський обґрунтовує
інакшість та нерозвинутість переживання різних форм дитячої сексуальності та жорстокості,
порівняно з дорослими, акцентує увагу на достовірних джерелах, якими є щоденники дітей
та їх переписка, а також виділяє симптомокомплекс проявів юнацької закоханості, основні
фактори соціального середовища (праця, сексуальна просвіта) та його роль у статевому
вихованні дітей. Підкреслюється ігнорування тогочасною школою проблеми статевого
виховання учнів та лицемірність радянського наукового дискурсу про сексуальність.
Ключові слова: сексуальна педагогіка, сексуальна соціалізація, статеве дозрівання,
сексуальні переживання, сексуальна просвіта, статеве виховання дітей, педагогічна наука.
________________________________________

Цінний внесок до розробки проблем
сексуальної педагогіки вніс П. Блонський.
Його
праця
«Нариси
дитячої
сексуальності» (1935) стала, з одного
боку, узагальненням ідей і положень
вітчизняної сексуальної педагогіки, а з
іншого, вироком радянській педагогіці.
Оцінюючи
стан
морально-статевого
виховання в радянській школі 1930-х
років, він відзначав, що, по суті, ніякої
сексуальної
соціалізації
немає.
Небажання школи організовувати й
проводити сексуальну соціалізацію він
називає «святенництвом», підкреслюючи,
що святенництво і розпуста йдуть поруч.
На думку П. Блонського, традиційна
педагогіка перебувала під сильним
впливом християнства, яке дивилось на
дитину як на ідеальну істоту, якій чуже
статеве життя, і для неї характерним є
передовсім
відсутність
статевої
педагогіки. І якщо педагог-аскет у
дитячому житті зустрічався з дитячою
статевою психологією як з фактом, то
йому залишається одне з двох: або

лицемірити і, всупереч очевидності,
ігнорувати факт, або впадати в транс від
зіпсутості і страшних гріхів дитини. Не
було, мабуть, такої сфери, де так відверто
брехали, де святенництво і вдавання
стали нормою життя, як у статевих
питаннях. З іншого боку, аскет-педагог
часто зі статевого життя дитини робить
трагедію, сповнену жахами, традиційна
педагогіка через це ставала суцільним
педагогічним
терором.
Метод
замовчування і метод залякування –
типові методи традиційної аскетичної
педагогіки. Статеве виховання калічить
дитину в статевому відношенні. Душа
дитини від народження піддається
пораненням, часто дуже небезпечним. Ця
скалічена душа псується у світі, де
проституція і порнографія зустрічаються
на кожному кроці. Ось це і є традиційне
статеве виховання.
П. Блонський розділяв усіх учених, які
вивчали дитячу сексуальність, на дві
групи,
що
займали
діаметрально
протилежні позиції. В одних домінує
© Кравець Володимир

~ 53 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

погляд на дитину як на істоту, абсолютно
позбавлену сексуальності, якесь безлике,
безстатеве створіння, інші вбачають у
дитині
потенційного
еротомана.
П. Блонський піддає критиці обидва
напрямки, вважаючи, що не можна ні
перебільшувати значення сексуальних
потягів дитини, ні ігнорувати їх. Праця
вченого
«Вступ
до
дошкільного
виховання» (1915) практично стала
своєрідним підсумком наукових дискусій
про саму необхідність, методологію та
методику
шкільної
сексуальної
педагогіки.
Аналізуючи дискусію в педагогічних
колах із цього приводу, вчений виділяє в
ній декілька полюсів. По-перше, питання
про саму необхідність сексуальної
соціалізації в стінах школи. Він вказує,
що одні автори, застерігаючи від
несприятливих
наслідків
ранньої
сексуальної просвіти, яка, на їх думку,
лише розпалить уяву дитини, виступають
проти її впровадження в навчальних
закладах, а весь тягар пропонують
перенести в сім'ю. Інші, навпаки,
підкреслюють нездатність сім'ї повністю
забезпечити дитину інформацією з питань
статі, тому це робить вулиця. Зрозуміло,
що ця вулична інформація виявиться
недостовірною, тому краще, якщо
першими її інформаторами стануть
компетентні педагоги.
По-друге, П. Блонський відзначає, що в
суспільстві немає єдності щодо того, хто
повинен
здійснювати
сексуальну
соціалізацію – педагоги чи лікарі. Потретє, немає єдності й щодо того, що, в
якому обсязі і з якого віку слід
повідомляти дітям і підліткам. Він
звертає увагу на два підходи, що
склались, і відзначає, що перший підхід
(медичний)
пропонує
обмежуватися
повідомленням знань біологічного і
гігієнічного характеру, тоді як другий,
педагогічний,
намагається
надати
сексуальності ідеальний характер.
Вивчення дитячої сексуальності –
справа
не
дуже
проста.
Просте
спостереження, на думку П. Блонського,

при цьому є поганим засобом. Адже ж з
його допомогою можна вивчити лише
зовнішні прояви дитячої сексуальності,
тільки сексуальні вчинки. Сексуальні ж
переживання, почуття, думки і бажання
зовсім
недоступні
зовнішньому
спостереженню. А це призводить до
неправильних
висновків
щодо
сексуальності дітей і підлітків. Ще одним
бар’єром
у
вивченні
дитячої
сексуальності
П. Блонський
вважає
прагнення
дітей
і
підлітків
утаємничувати,
конспірувати
свої
сексуальні вчинки і переживання,
оскільки
вони
знають
негативне
ставлення дорослих до цієї проблематики.
При цьому з віком це прагнення
посилюється.
Ускладнюють вивчення сексуальності,
вважає
П. Блонський,
і
гендерні
відмінності сексуальності дівчаток і
хлопчиків. Передовсім, пише педагог,
поведінка хлопчиків активніша. У
розповідях виховательок дошкільних
закладів про сексуальні проступки дітей
зазвичай фігурує хлопчик, що підглядає
за дівчатками, і дівчинка, що показує.
Інша причина – у чоловічих спогадах про
дошкільні сексуальні враження частіше,
ніж у жіночих, фігурують зорові
враження – випадкові чи пов’язані з
підглядуванням, активними пошуками
цих вражень. У жіночих же спогадах
більше фігурують дії, а не зорові
враження. Дівчатка-підлітки зазвичай
закохуються вперше в дорослих (80%),
віковий же склад предметів закоханості
хлопчиків-підлітків виявляється занадто
строкатим. Час настання і закінчення
статевого дозрівання варіює залежно від
статі.
Для вивчення сексуального розвитку
дитини вчений вибрав найдостовірніші
джерела – щоденники дітей і їх переписку,
розширюючи сферу дослідження, він
вивчає
сексуальні
вчинки,
думки,
почуття, переживання. Разом із тим,
педагог критикував використання анкет і
спостережень,
відкидав
метод
експерименту, позаяк уважав, що штучне
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ініціювання сексуальних вчинків і
переживань дітей може їм зашкодити.
Неспроможним був, з його точки зору, і
метод психоаналізу, за допомогою якого
З. Фройд
створив
теорію
дитячої
сексуальності.
Спостерігаючи за підлітками в різних
обставинах їх життя, вчений обґрунтував
свою основну тезу – саме в період
статевого дозрівання, а не раніше,
збуджується потяг до представника
протилежної
статі.
Передчасна
еротизація дитини виникає лише в тому
випадку, коли вона стає жертвою статевої
агресії, і призводить до змін в її психіці,
не кажучи вже про фізичну шкоду. В
дитині розвивається цинізм і лицемірство,
що
веде
до
різних
сексуальнопсихологічних відхилень і дисгармонії
сексуального життя дорослої людини.
Аналізуючи
сексуальну
поведінку
хлопчиків і дівчаток, педагог доходить
висновку, що передчасні (до настання
пубертату)
сексуальні
прояви
і
сексуальна розбещеність у дітей є
результатом впливу на них негативних
соціальних
чинників.
Тому
треба
зрозуміти сутність цих відхилень і
створити умови для подолання недоліків
дитини,
протиставити
негативним
соціальним впливам впливи позитивні,
втягуючи підлітка в сексуально здорове
середовище і розвиваючи його інтереси в
науковій,
технічній
і
суспільнополітичній діяльності.
Аналізуючи переживання хлопчиків і
дівчаток різного віку, П. Блонський
показує, що при нормальних умовах
статевий потяг пробуджується лише в
період статевого дозрівання. Якщо ж
середовище передчасно еротизує дитину,
статевий потяг пробуджується раніше
статевого дозрівання, що негативно
позначається на сексуальному розвитку
особистості. Автор показує, як сексуальні
переживання хлопчиків і дівчаток різного
віку впливають на статеве життя в
зрілому віці. При цьому, статеве життя

П. Блонський не пов’язує виключно з
функцією розмноження. Він вважав, що
знання органів і акту розмноження ще не
роблять людину моральнішою, адже
знати
мораль
ще
не
означає
дотримуватися її. «Дитина від початку
наділена сексуальними інстинктами;
вона приносить їх у світ разом зі собою, і
з цих інстинктів утворюється завдяки
розвитку так зване нормальне сексуальне
почуття дорослого. Власне кажучи,
зовсім не так важко спостерігати
прояви дитячого сексуального почуття,
навпаки, вимагається певне мистецтво,
щоб не побачити його і заперечувати
його існування» [3, с. 6].
І. Мечніков у свій час бачив у цьому
неспівпадінні сексуальності і зрілості
одну з дисгармоній природи. Важливо
зрозуміти,
що
форми
дитячої
сексуальності інші, ніж у зрілої людини,
психологія дитини своєрідна.
Не випадково П. Блонський вважав, що
головною
причиною
проблем
у
сексуальній соціалізації дітей є прагнення
дорослих судити про дитину по собі. У
праці
«Статеве
виховання»
автор
зазначав, що у дітей спостерігаються
практично всі статеві девіації, з приводу
яких сучасні педагоги висловлюють
тривогу. Посилаючись на дослідження
того часу, педагог погоджується з їх
думкою, що з 10 дітей мастурбує 9, хоча
цитує
й
знаменитого
американця
К. Юнга, який вважав кількість онаністів
обох статей стовідсотковою. «Можна
сміливо сказати, що майже кожна
дитина, принаймні, в підлітковому віці –
підглядач і ексгібіціоніст. – писав
П. Блонський: …Відправтесь в будь-яку
колонію дітей обох статей і послухайте
скарги дівчаток: майже неминуча скарга,
принаймні, на початку – «хлопчики
підглядають у вбиральнях, спальнях,
задирають спідниці тощо». Майже така
ж неминуча скарга – «хлопчики
демонструють».
Однак
будь-який
педагог, що має очі і вуха, знає випадки,
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коли показують і дивляться й дівчатка, в
тому числі й найменші» [3, с. 8].
Непоодинокі серед школярів випадки
захворювань, що передаються статевим
шляхом.
У педагогіці на початку ХХ ст.
отримала визнання небезпека тілесних
покарань і штурханини в статевому
відношенні. Доводилося, що дитячі
жорстокості і насилля пов’язані із
сексуальністю, що дитина – садист і
мазохіст, а також фетишист. Так звана
«штурханина»
дітей,
якщо
немає
дорослих, часто переходить у статеву
розпусту, аж до оголення геніталій і
хапання за них.
Все вищевикладене
переконувало
педагогічну громадськість у тому, що
дитина в статевому відношенні зовсім не
нейтральна. Навпаки, в неї є велике
сексуальне життя, але це життя своєрідне.
Воно сповнене атавізмів, і це робить його
більше подібним на патологічне, ніж на
нормальну статеву психологію дорослої
людини, хоч для дитини це не аномалія, а
нерозвинутість. Інакше кажучи, у дитини
є сексуальність, але вона зовсім інша, ніж
сексуальність дорослого. «Розмитість
сексуальних відчуттів, аутоеротизм,
онанізм, підглядання і самооголення,
садизм
і
мазохізм,
фетишизм,
гомосексуалізм і статеве почуття по
відношенню до близьких родичів, особливо
батьків – найтиповіші риси сексуального
життя дитини» – писав П. Блонський [3,
с. 9]. І робив висновок, що наше
«високоморальне» виховання дітей є не
що інше, як систематичне і при тому
інтенсивне
розбещування
дітей,
виховання в них розпусти, святенництва і
хтивості.
Значний інтерес для сексуальної
педагогіки П. Блонського представляє
фундаментальна
праця
«Вікові
особливості дітей» (1936), яка увійшла до
підручника «Педологія», особливо розділ
«Підліток». Аналізуючи підлітковий вік,
П. Блонський багато уваги приділяє
проблемам
статевого
дозрівання,
виступаючи проти тих педагогів, котрі

називали
його
«катастрофічним»,
періодом «важкої кризи». Дехто з них, як,
наприклад, Бернфельд, Бюллер, Штерн,
Гірфельд та інші, виводили всі вікові
особливості зі специфіки статевого
дозрівання
підлітків.
Подібні
«пансексуалістичні
теорії»,
говорив
педагог, не відповідають дійсності. «Ці
дослідження забувають, що статеве
дозрівання хоч суттєвий, але не
найголовніший фактор» [2, с. 492].
Спростовує П. Блонський і погляд, за
яким різні статеві аномалії дітей і
підлітків базуються наче на вроджених
дефектах їх психіки, що виражається у
відсутності морального почуття, в
«гіперсексуальній конституції» тощо.
Разом із тим він вважав необхідним
враховувати особливості підліткового
віку, пов’язані зі статевим дозріванням.
У дослідженні П. Блонського отримали
наукову інтерпретацію такі питання, як
сексуальні переживання хлопчиків і
дівчаток різного віку, вплив цих
переживань на статеве життя у зрілому
віці. Заслуговують на увагу його
висловлювання про організацію статевого
виховання, в якому, на його думку,
велику роль відіграють середовище,
контроль і сексуальна просвіта. Статеве
дозрівання, як вважав П. Блонський, є
суттєвим, але не єдиним фактором
розвитку. «Якщо молодший шкільний вік,
– відзначав він, – характеризується
великою
рухливістю,
то
підлітка
передовсім характеризує інтенсивніше
зростання його сил. Він усе ближче й
ближче підходить до того, щоб стати
повноцінним робітником, яким і стає в
юнацькому
віці» [2,
с. 492-493].
Паралельно
до
фізичного
йде
інтелектуальне і суспільне дозрівання
підлітків, підкреслював П. Блонський.
У
своїх
працях
П. Блонський
неодноразово вказував на те, що до
настання статевого дозрівання підлітки
повинні бути підготовлені, бо на ґрунті
неуцтва у них можуть розвинутися
«фантастичні сексуальні теорії», які в
майбутньому можуть стати перешкодою
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на
шляху
повноцінного
статевого
розвитку.
Однак
він
особливо
наголошував, що сексуальна педагогіка
повинна не стільки інформувати, скільки
виховувати,
а
оскільки
людське
сексуальне життя має багатий соціальний
зміст, то і статеве життя повинно бути
передовсім суспільно-моральним. Таким
чином, дитина, за П. Блонським, потребує
не статевої просвіти, а статевого
виховання, метою якого є збереження і
зміцнення цнотливості. П. Блонський
відзначає, що досягнення цієї мети
можливе двома шляхами – гігієнічним і
психологічним, перший із яких полягає в
попередженні
мастурбації
(одяг,
харчування, режим дня) і статевої
розбещеності, а другий – в усуненні
душевного напруження та інтенсивних
афектів, збудженні у дитини почуття
соромливості. При цьому П. Блонський
вважав, що основне у справі сексуальної
соціалізації – правильна організація
навчальної та позашкільної діяльності
дитини.
П.Блонський, який на початку ХХ ст.
сумнівався в наявності сексуальних
переживань до настання сексуальної
зрілості, поступово переходить до
прихильників цієї теорії. Аналізуючи
ранні сексуальні прояви, дослідник
встановлює факт, що для цього потрібний
зовнішній поштовх – якесь сильне
еротичне враження чи навіть пряме
розбещення. Таким чином, причина тут –
вплив середовища. «Розглядати це як
неминучий закон природи не можна.
Дійсно,
при
сприятливих
умовах
середовища
статевий
потяг
збуджується лише під час статевого
дозрівання» [1, с. 263]. І більше того,
П. Блонський зазначає, що передчасні
сексуальні прояви в ранньому дитинстві
мають
грубий,
примітивно-чуттєвий
характер. Навпаки, в підлітковий період
статевий потяг має складніший характер,
і нерідко проявляється у вигляді
закоханості. Не випадково серед спогадів

дорослих,
які
найбільше
запам’ятовуються, Блонський виділяє
закоханість.
На жаль, психологія кохання, на думку
П. Блонського, в той час була вивчена
недостатньо, хоча, як він вважав, кохання
обмежує статевий потяг, нейтралізує
закоханого сексуально щодо інших осіб
протилежної статі, усуває сексуальну
нестриманість. У зв’язку з розвитком
статевого потягу починає змінюватися
уявлення підлітка про красу, з'являється й
захоплення людською красою. При цьому
у хлопчиків стовідсотково (у дівчат
здебільшого)
це
краса
людини
протилежної статі, тобто естетичне
ставлення сильно зливається зі статевим.
У
праці
«Нариси
дитячої
сексуальності» П. Блонський значне
місце приділяє
проблемі
першого
кохання. Цей стан характеризується
незадоволеністю і тією чи іншою мірою
сердечної туги. Вчений доводить, що
дуже розвинуті діти порівняно рано
закохуються, причому першому коханню
передує потреба в коханні і раннє статеве
дозрівання схиляє до раннього кохання.
Багато в праці йдеться про платонічний
характер першого кохання, перше
кохання – це сублімування статевого
потягу. Говорячи про платонічність
першого кохання, зазвичай вказують на
повагу, схиляння,
ідеалізацію, які
стримують статевий потяг.
Блонський виділяє симптомо-комплекс
проявів
юнацької
закоханості:
1) прагнення до частішого спілкування;
2) збудження і пожвавлення при зустрічі;
3) підвищена чуйність і пильність; 4) мрії;
5) емоційне ставлення до всього, що
пов’язано
з
предметом
кохання;
6) слухняність
і
послужливість;
7) ідеалізація; 8) співчуття. Не знайшов
Блонський в своїх дослідженнях вказівок
на негативний в моральному відношенні
вплив
першого
кохання.
А
на
стримування
сексуальних
потягів
вказівок було чимало.
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П. Блонський вважав, що період
статевого дозрівання вимагає вкрай
уважного й обережного ставлення. Ніякі
різкі заходи впливу тут не спрацюють.
Якщо наполегливість, що проявляється
педагогічним середовищем (жорсткий
режим, регламентація поведінки тощо),
виражається лише в наказах, заборонах,
вказівках, розкладах тощо, то це, вважає
П.Блонський, працює лише на користь
гіперсексуальності, оскільки створює
пригнічення мозкової підкірки, низку
зайвих гальмувань без виходу назовні,
тобто
сприятливі
умови
для
переключення енергії в статеві канали.
Якщо ж ця наполегливість середовища
буде сприйнята дітьми, як метод
підготовки до життя як знаряддя
вольового чи творчого гарту, як
випробування сміливості і сили, – така
наполегливість, на думку класика
педагогіки, дасть потрібне емоційне
спрямування, потрібні виходи для
дитячих емоцій і дій, буде доброю
протидією проти статевого паразитизму.
Через загострену вразливість підлітка
вчитель для впливу на нього повинен
частіше користуватися схваленням. Що ж
до розумових занять, то кількість їх
повинна
бути
зменшена.
Статеве
виховання, на думку П. Блонського,
повинно починатися ще зі школи.
Основна вимога до нього в цей період –
здорове середовище. Друга вимога –
нагляд за дитиною і тими, хто спілкується
з нею. Загальним правилом статевого
виховання, правилом, що диктує вказівки
для всієї методики в її спеціальних
розділах, є теза: будь-яка деталь
педагогічного
процесу
повинна
будуватися на пильному врахуванні
елементів
статевого
життя,
що
розгортається; у всі періоди дитинства, у
всі сфери навчально-виховної роботи
повинен включатися елемент статевого
виховання.
Основні принципи, що характеризують
місце статевого виховання в загальній
системі
сексуальної
педагогіки,
розуміються наступним чином: немає

особливого
статевого
виховання,
відірваного від звичайної навчальної і
виховної роботи; немає жодного моменту
навчально-виховної роботи, де б не
включався так чи інакше елемент
статевого виховання; немає жодного віку
дитинства, де так чи інакше не
враховувався б серед інших факторів
виховання також і статевий фактор.
Основними
засобами
статевого
виховання
П. Блонський
називав:
усунення всього, що подразнює нервові
центри
(тертя,
свербіж,
теплові
подразники,
сексуально
збуджуючі
картини,
порнографія);
розвиток
моторного контролю (спорт, фізична
праця); розвиток соціального контролю
(громадська думка, розвиток співчуття і
поваги до іншої статі); розвиток
розсудливого
контролю
(ідеологія
статевої стриманості, статева гігієна);
сублімація, концентрація уваги на
інтелектуальній, суспільній чи технічній
праці; боротьба зі шкідливими звичками.
Велике значення в статевому вихованні
Блонський надавав праці: «Праця –
великий вихователь, але ніде педагогічне
значення праці не виступає з такою
очевидністю, як у статевому вихованні»
[3, с. 14]. Це чудово знала церковна
педагогіка: коли монахові загрожувала
небезпека «гріха», на нього накладали
послух, що полягав у якійсь праці.
«Дайте дитині працю, і її статева
моральність піднесеться» [3, с. 14]. Але
праця не повинна бути виснажливою,
вона повинна бути зміцнювальною, саме
вона чинить оздоровлю вальний вплив у
статевому відношенні. Необхідно, щоб
праця захопила дитину, заволоділа її
особистістю, щоб вона була творчою.
Важливим фактором проти статевих
переключень є правильна емоційна
загальна установка трудового виховання.
У праці, що правильно емоційно
підживлюється, особливе призначення
для боротьби з гіперсексуальністю. Праця
дає життєві навички, привчає до
систематичного
зусилля,
розвиває
гальмівні апарати, виховує точність,
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відповідальність, плановість, спеціалізує
роботу
органів
чуттів,
зміцнює
реалістичний підхід до явищ життя, чітко,
методично
розподіляє
всі
психофізіологічні сили, – одним словом, є
основною перешкодою для безладних
переключень енергії, для паразитизму у
всіх його проявах.
Важливе
значення
надавав
П. Блонський і сексуальній просвіті, яка
«повинна
бути
підпорядкована
педагогічним завданням: вона повинна не
просто
інформувати,
але
саме
виховувати». Її не можна обмежувати
«чисто гігієнічним змістом, адресуючись
лише до почуття обережності. Звісно, це
важлива частина статевої просвіти, але
тільки частина… Людське статеве
життя має багатий зміст» [1, с. 275].
Щоправда, П. Блонський вважав, що
сексуальна просвіта в кращому випадку –
несвідоме розбещення дитини, а в
гіршому – своєрідний сексуальний
комплекс самого вихователя, особливо
якщо у нього не влаштоване особисте
статеве життя.
Що ж до задоволення цікавості дітей
відносно
розмноження
і
статевих
особливостей,
то
тут,
вважає
П.Блонський, доцільно встановлювати
явища зі світу рослин для раннього віку і
такі ж явища зі світу тварин для
шкільного віку. Послідовність питань, на
думку педагога, має зазвичай бути така:
проростання рослин, цвітіння, зав’язь і
запилення; статеве життя комах, бджіл,
риб, птахів і, нарешті, ссавців (зародок,
матка, органи розмноження).
У зв’язку з цим він також вивчав
питання про роль соціального середовища
у статевому вихованні. У розбещеному
середовищі розбещується і дитина, вона
піддається дії сильно еротизуючих
впливів. Ось чому педагог закликав
дорослих бути обережними у своїй
сексуальній поведінці при дитині, не
допускаючи еротичних сцен у її
присутності. П. Блонський застерігає

вихователів, щоб у період статевого
дозрівання
дитина
не
почувалася
самотньою, без підтримки батьків і
школи. На порозі юності і дорослості
школяр повинен задумуватися над своїми
подружньо-сімейними перспективами.
Аналізуючи
рекомендації
щодо
сексуальної соціалізації дітей для батьків,
Блонський звертає увагу на їх заборонний
характер: «Не обдаровуйте малюків
двозначними
ласками
у
вигляді
прогладжувань та похлопувань їх по
голому тілу, особливо по статевим
ділянкам. Не захоплюйтесь поцілунками.
Не годуйте збуджувальними стравами і
напоями. Не наповнюйте на ніч іх сечовик
і шлунок. Не спіть з ними в спільних
ліжках. Не влаштовуйте їм теплих і
м’яких ліжок, на яких би вони валялися до
ранку. Не шийте вузьких панталонів
дітям. Не затягуйте своїх доньок в
корсети.
Не
привчайте
їх
до
ексгібіціонізму
у
формі
будь-яких
декольте. Не посилайте їх на бали і не
перевтомлюйте
їх
спортом…
Не
збуджуйте статевої цікавості дітей…
Не тримайте дитину в неуцтві. Не
давайте їй можливості взнати вперше
про статеві питання від спокусника. Не
роз’єднуйте статі в діловому житті …»
[3, с. 11–12]. Усі ці поради, на думку
П. Блонського, марні, поки в суспільстві
панує неуцтво, доки вихователі, що
оточують дитину, бояться говорити ―про
це‖.
Тим не менше, до статевого дозрівання
дитина повинна бути проінформована про
сексуальність, її особливості та прояви.
Вчений
згадує
старий
афоризм
сексуальної соціалізації у підлітковому
віці: краще днем раніше, ніж годиною
пізніше дати інформацію. «Нітитися
тим, що дитина рано взнає, наївно, адже
до підліткового віку зазвичай усі вже
інформовані – але ким і як?» [1, с. 274].
На
жаль,
констатує
вчений,
не
вихователем і не для формування
відповідного ставлення. Але оскільки
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сексуальні
інтереси
підлітка
вже
проявляються,
то
неуцтво
сприяє
формуванню різноманітних фантазій,
фобій, нерозумним вчинкам тощо.
Проте сексуальна просвіта, на думку
П. Блонського, не завжди сприймається
педагогічно правильно. Нерідко перед
нею ставляться чисто інформаційні
завдання, а це лише частка в роботі зі
сексуальної соціалізації. Часто все
зводиться до фізіологічних тонкощів, що
не завжди прийнятне для підлітків. Тому
діти, і хлопчики, і дівчатка, калічаться як
педагогами, так і батьками. І ніхто з

вихователів до такої важливої справи не
готує. Смішними виглядають у цьому
контексті підручники із сексуальної
педагогіки, в яких чимало брехні, як
еротичної,
так
і
святенницької.
Характерним, вважав учений, є те, що в
багатьох курсах педагогіки, педагогічної
психології чи дитячої психології розділ
про сексуальний розвиток дитини взагалі
відсутній. Пройшли десятки років, а
проблема, піднята П. Блонським, так і
залишилась невирішеною. На жаль!
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Владимир Кравець ПРОБЛЕМЫ СЕКСУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ
П. П. БЛОНСКОГО
Статья посвящена изучению наследия П. Блонского в становлении сексуальной педагогики.
Анализируется разработка проблем полового развития и сексуального воспитания детей и подростков
в работе П. Блонского «Очерки детской сексуальности», которая стала обобщением идей
отечественной сексуальной педагогики и приговором советской педагогике в 20-30-х годах ХХ века.
В частности, представлена критика ученым медицинского и педагогического подходов как двух
крайних полюсов в решении проблемы сексуального воспитания детей и подростков.
В трудах «Половое воспитание», «Возрастные особенности детей» П. Блонский обосновывает
инаковость и неразвитость переживаний различных форм детской сексуальности и жестокости, по
сравнению со взрослыми, акцентирует внимание на достоверных источниках, которыми являются
дневники детей и их переписка, а также выделяет симптомокомплекс проявлений юношеской
влюбленности, основные факторы социальной среды (труд, сексуальное просвещение) и ее роль в
половом воспитании детей. Подчеркивается игнорирование тогдашней школой проблемы полового
воспитания учащихся и лицемерие советского научного дискурса о сексуальности.
Ключевые слова: сексуальная педагогика, сексуальная социализация, половое созревание,
сексуальные переживания, сексуальное просвещение, половое воспитание детей, педагогическая
наука.
Volodymyr Kravets THE PROBLEM OF SEXUAL PEDAGOGY IN THE WORKS OF
Р. P. BLONSKYI
The article deals with a role of P. Blonskyi’s heritage in the development of sexual pedagogy. The
development of problems of sexual growth and sexual education of children and teenagers in P. Blonskyi’s
work ―Essays of a child’s sexuality‖, which became a generalization of ideas, positions of native sexual
pedagogy and opinion of Soviet pedagogy of the 20–30s of the 20th century has been analyzed. In particular,
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the criticism of medical and pedagogical approaches as two extreme poles in the solution to the problem of
sexual education of children and teenagers has beenrepresented.
In the works ―Sexual education‖, ―Age peculiarities of children‖ P. Blonskyigives proofs of otherness and
underdevelopment of emotional experience of different forms of children’s sexual development and cruelty,
compares them with the emotional experience of adults. He focuses on trustworthy sources: children’s
diaries and correspondence besides hedefines the symptoms of manifestations of youthful love, the main
factors of the social environment (labour, sexual education) and its role in the sexual education of children.
The neglect of the problem of sexual education of pupils by school of that time and hypocrisy of Soviet
scientific discourse about sexuality has beenemphasized.
Keywords: sexual pedagogy, sexual socialization, sexual ripening, sexual emotional experiences, sexual
education, sexual education of children, pedagogical science.

УДК 617:929-051 Пирогов М.І]:377(09)
Наталія Сівак
ЖІНОЧА ОСВІТА У СПАДЩИНІ М. І. ПИРОГОВА
У статті йдеться про інноваційні ідеї мислителя, лікаря та освітянина Миколи Івановича
Пирогова про освіту жінки та її рівність із чоловіком. У публікації зазначено про
недоцільність усунення жінок від участі в житті суспільства, які є серйозним соціальним
резервом для процесу перетворень і реформ. Акцентується увага на запропонованому
М. І. Пироговим абсолютно нетрадиційному та новому образі жінки. Порушується питання
рівності жінок і чоловіків у пізнавальних здібностях, адже за умови якісної освіти і одні, і
другі можуть на високому рівні засвоїти наукову, художню та суспільну культуру.
Ключові слова: Освіта, жінка, інноваційні ідеї, ідеал жінки, рівність статей, освічена мати,
інтелектуальний потенціал.
________________________________________

Характерною ознакою новітнього часу
є безперервна динаміка змін в економіці,
політиці, науці. Варто зазначити про те,
що протягом останнього десятиліття все
більше акцентується увага на рівності
чоловіка та жінки в можливості отримати
освіту та працювати в різних структурах,
громадських організаціях та політичних
партіях, у доборі навчальних закладів для
освіти, у праві бути обраними на різні
керівні посади та ін. Досить часто в
різних суспільних колах ми чуємо про те,
що жінка – це насамперед мати,
домогосподарка, дружина, яка має
створити затишок в оселі для чоловіка та
дітей. Однак жінка 21 століття – це
розумна,
освічена,
цілеспрямована,
амбітна, дієва, успішна членкиня у різних
сферах діяльності.
Протягом тисяч літ освіта жінки була
досить гострою проблемою. Аналіз

історико-педагогічних джерел свідчить
про те, що в різні історичні епохи поряд із
національною та соціальною нерівністю
стояла ще й гендерна проблема. Серед
прізвищ відомих педагогів, освітян ми
констатуємо той факт, що жіночих імен
та прізвищ неймовірно мала кількість.
Серед таких відомих педагогинь хочемо
назвати прізвища, як-от: Княгиня Ганна,
Єфросинія
Суздальська,
Єфросинія
Потоцька, Наталія Кобринська, Людмила
Старицька-Черняхівська,
Єлизавета
(Галшка)
Гулевичівна,
Олена
Горностаєва,
Наталія
ПолонськаВасиленко,
Ганна Гойська,
Софія
Михайлівна
Чорторийська,
Олена
Петрівна (Косач) Драгоманова, Леся
Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка),
Христина Алчевська, Марія Домбровська
(Підгірянка),
Марія
Грінченко,
Софія Русова, Марія Пастернак, Марія
© Сівак Наталія
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Монтессорі, Хелен Пархерст, Еллен Кей,
Софія Ковалевська, Тетяна Бугайко,
Софія Лисенкова, Світлана Логачевська,
Валерія Ніорадзе [2; 3]. Варто зазначити
про те, що окремим із них пощастило
увійти в історію педагогіки, а про інших
матеріалів щодо їхньої діяльності є мало.
На нашу думку, саме освіта покликана
розв’язувати проблему рівності між
статями.
Адже,
як
зазначав
Я.
Коменський, дитячий розум є «tabula
rasa», або «чиста дошка», на якій ми
можемо щось написати [1, с. 45]. Тому,
починаючи вже з дитячого садка, ми
повинні сприяти абсолютно рівному
вихованню як дівчаток, так хлопчиків.
Такий підхід має бути послідовним та
витриманим на всіх освітніх рівнях.
Одним із перших серед класиків
педагогічної думки, чиї праці є сьогодні
надбанням усього світового суспільства
та хто вперше заговорив про роль жінки в
суспільстві, про ідеал матері, є Микола
Іванович Пирогов. Безперечно, ми не
можемо стверджувати, що Микола
Пирогов, будучи людиною своєї епохи, є
прихильником абсолютної рівності прав
жінки та чоловіка, однак щодо впливу
жінки на суспільні процеси, щодо
необхідності серйозної освіти для жінки
він був непохитно впевнений.
Метою нашої публікації є аналіз
спадщини
лікаря
та
освітянина
М.І. Пирогова в контексті виховання
жінки та визначення основних акцентів
спадщини в аспекті гендерного підходу.
Спадщина
М.І. Пирогова
стала
об’єктом дослідження ряду дисертацій та
монографій таких учених: С. Іванова,
П. Кально, А. Красновського, Б. Пазиня,
С.Старченко, Ш.Сихуралідзе, А.Хазанова
та ін. Внесок М. Пирогова в розвиток
освіти досліджували вітчизняні науковці:
А.Бачинська,
І.Бех,
М.Давиденко,
М.Євтух, Л. Шевченко та інші.
Учений, лікар Микола Іванович
Пирогов зробив значний та особливий
внесок не лише в галузь медицини, а й у
сферу освіти. У контексті зазначеного
погляди, розкриті у наукових статтях та

працях Миколи Івановича, є досить
нетрадиційними для ХІХ століття.
Зазначимо, що для окресленого періоду
характерними є поширення передових
поглядів на жінку як повноправного
члена суспільства. Незважаючи на цей
факт, усе ж таки побутувала думка про те,
що жінка насамперед повинна виконувати
роль матері, дружини, яка допомагає
чоловікові,
опікується
домашнім
господарством і виховує дітей, тобто є
тільки ―додатком‖ до чоловіка. Тому
потреби жінки в освіті не може існувати,
а якщо освіта для жінки й потрібна, то
тільки для того, щоб уміти спілкуватися з
потрібними для чоловіка людьми. Тим
більше, характерними для ХІХ століття є
ідеї про те, що жінка – це істота ―другого
ґатунку‖: в силу своїх природних
властивостей
вона
неспроможна
піднятися до рівня чоловіка – ані здобути
належну освіту, ані вирішити будь-яку
серйозну проблему.
Відома в наукових освітянських колах
педагогічна
стаття
М.І. Пирогова
«Питання життя» вийшла в світ у 1856 р.,
стала своєрідною програмою розвитку
педагогічної антропології [5]. Варто
зазначити, що в цій публікації чи не
одним із перших М. Пирогов заявляє про
необхідність та потребу в освіті кожної
жінки. Він порушує питання необхідності
розвитку глибокого пізнання, розуміння
дитячої психіки, потреб, інтересів, на
початковій стадії, які найкраще знає та
розуміє саме матір.
Окрім того, у зазначеній публікації
прослідковуються
основні
смисли
ліберального
концепту
жінки.
Сповідуючи принципи утилітаризму,
М. Пирогов уважав недоцільним усувати
жінок від участі в житті суспільства.
Жінки були для нього серйозним
соціальним резервом, який потрібно було
підключити до процесу перетворень і
реформ,
до
яких
готувалася
«громадськість» саме в 50-60-і рр. ХІХ
століття. Вийти за межі традиційної
статево-рольової стратифікації Микола
Іванович не міг, однак у відтворенні та
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підтриманні приватної сфери оголосив
діяльність жінок соціально значимою.
М.І. Пироговим було запропоновано
абсолютно нетрадиційний та новий образ
жінки: дружина – активна супутниця
життя чоловіка, що забезпечує його у
сфері приватного, що надає підтримку
його починанням, а тому має вплив на
значну кількість процесів у розвиткові, де
її чують, поважають, з нею радяться; і
мати, яка виховує дітей на високих
громадянських ідеалах, що є можливим
лише за умови високої освіченості жінки.
«Не становище жінки в суспільстві, а
виховання її – ось що вимагає змін» [5,с.
595].
Визнаючи рівноправність жінки в
суспільстві, Микола Іванович указував і
на інтелектуальний потенціал жіночої
половини суспільства, стверджуючи про
те, що за належної освіти жінка так само,
як і чоловік, може на високому рівні
засвоїти наукову, художню та суспільну
культуру. «Те, що в суспільстві
доручається обраним людям, відомим
своєю високою моральністю, глибокими
релігійними
переконаннями,
хистом
слова та знаннями, створеними наукою, у
сімейному колі повинно бути доручено
жінці», – так писав М.І. Пирогов у своїх
листах до майбутньої дружини [4, с.20].
Як бачимо, автор вважає, що жінка і мати
є священними для сім’ї. На неї в сім’ї
покладені такі ж важливі обов’язки, що і
на чоловіка у суспільстві. Тому жінка
повинна вдосконалювати свою освіту та
виховання, щоб відповідати «високості та
святості
свого
призначення
бути
розсадницею
добра та істини
в
прийдешньому поколінні.., що довірено
їй
самим
Богом,
чоловіком
та
суспільством» [4, с.26].
Зважаючи
на
зазначене
вище,
стверджуватимемо, що на перший план у
теоретичних
пошуках
М. Пирогова
виходить проблема виховання жінок. У
цьому
вихованні
повинна
бути
зацікавлена держава, жінка має бути

вихована належним чином, щоб не
дивилася вона «з безглуздою посмішкою
ідіота на вашу заповітну боротьбу» [6,
с.595]. У М. Пирогова не викликала
сумнівів ідея про значущість у житті
чоловіка освіченої жінки – матері, сестри,
дружини, дочки.
Високо оцінюючи роль жінки в
суспільстві, критикував недоліки жіночої
освіти: недоступність освіти для жінки,
другорядність жінки в суспільстві та
інше. На думку вченого, виховання того
часу не відповідало ні особистим
нахилам, ні суспільним призначенням
жінки. Він прагнув підняти жінку в очах
суспільства. «Вони – жінки – головні
будівничі суспільства. Наріжний камінь
закладається
їхніми
руками»,
–
наголошував Микола Пирогов і наполягав
на тому, що мати має бути оточена
особливою
увагою
та
повагою
суспільства. «Неоціненне щастя бути
вихованим у перші роки життя дитини
освіченою матір’ю, яка знала б і розуміла
почесність свого покликання. Щоб
виконати
це
покликання,
матері
необхідно
постійно
прагнути
до
самовиховання і самоосвіти» [4, с.21].
М.І. Пирогов наполягав на особливій
турботі, увазі і повазі з боку суспільства
до
жінки.
«Тільки
короткозоре
марнославство людей, які будують вівтарі
героям, дивиться на матір, годувальницю
і няньку, як на другорядний, підвладний
клас. Тільки торговий матеріалізм і
неосвічена чуттєвість бачить у жінці
істоту підвладну і нижчу себе» [5, с.220].
Маючи утилітарно-інструменталь-ний
погляд
на
жінку,
обґрунтований
натуралістичними теоріями «природ-ного
призначення статей», Микола Іванович
робить жінці інноваційну пропозицію:
ініціативну, самостійну та активну
поведінку в приватному житті. Інакше
кажучи, Микола Пирогов орієнтував
жінку
на
виконання
тих
самих
традиційних ролей, але в більш якісному
та ідеологічному виконанні. Так, Микола
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Іванович пише в листі до своєї дружини:
«Жінка повинна бути підготовлена до
виховної діяльності» [4, с.24].
Звертаючи увагу на жіночу освіту, М.І.
Пирогов наголошував, що, маючи
належну освіту, жінка може досягти того
ж, що й чоловік. Однак, виступаючи за
рівноправність чоловіків і жінок в освіті,
в суспільних процесах, він не був
прихильником їх рівноправності в цілому.
У цих поглядах відчувається типовий
представник ліберальної буржуазії.
Однак варто констатувати той факт, що
якщо Ф. Прокопович порятунок України
бачив в освіті людей, то М. Пирогов

вважав, що необхідного покращення
життя можна досягти шляхом широких
соціальних перетворень, в основі яких
повинні бути радикальні зміни системи
освіти і виховання. Його вимоги
ліквідації станового характеру системи
народної освіти, якісної освіти жіноцтва,
відкритого доступу в середню і вищу
школу широким масам трудящих, ідея
гармонійного розвитку всіх вроджених
«сил народу» зробили М. Пирогова
видатним громадським діячем, тих
педагогом,
у
творчості
яких
простежується зародження ідеї про
рівність жінки та чоловіка.
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Наталья Сивак ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАСЛЕДИИ Н. И. ПИРОГОВА
В статье говорится об инновационных идеях мыслителя, врача и педагога Николая Ивановича
Пирогова, об образовании женщины и ее равенство с мужчиной. В публикации говорится о
нецелесообразности устранения женщин от участия в жизни общества, которая является серьезным
социальным резервом для процесса преобразований и реформ. Акцентируется внимание на
предложенном Н. И. Пироговым абсолютно нетрадиционном и новом образе женщины. Поднимается
вопрос равенства женщин и мужчин в познавательных способностях, ведь при качественном
образовании и те, и другие могут на высоком уровне усвоить научную, художественную и
общественную культуру.
Ключевые слова: Образование, женщина, инновационные идеи, идеал женщины, равенство полов,
образованная мать, интеллектуальный потенциал.
Natalia Sivak WOMANISH EDUCATION AS THE HERITAGE OF M. I. PIROHOV
The innovative ideas of thinker, doctor and educator Mykola Ivanovych Pyrohov about the education of
women and equality between a woman and a man are under the consideration in the article. In the article the
inappropriateness of isolation of women, who are considered to bean important social reserve for
transformations and reforms,from the participation in the life of society has been pointed. Completely
different and new image of women suggested by M. I. Pyrohov has been emphasized.
Key words: education, woman, innovative ideas, ideal image of woman, gender equality, educated
mother, intellectual potential.
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УДК 373.5.015.31:17.022.1-0.55.2―1943/1954‖
Жанна Стельмащук
ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ У
ЖІНОЧИХ ШКОЛАХ У 1943-1954 рр.
Стаття присвячена аналізу особливостей виховання дисциплінованості в жіночих школах
у 1943-1954 рр. Розкрито завдання та зміст діяльності жіночих шкіл у досліджуваний період.
Схарактеризовано форми та методи виховання дисциплінованості учнів у жіночих школах.
Акцентовано увагу на особливостях використання найбільш уживаних методів виховання
дисциплінованості учениць, зокрема переконування, роз’яснення, режиму, вимоги,
доручення, громадської думки, заохочення та покарання. З’ясовано роль та схарактеризовано
форми позакласної та позашкільної виховної роботи у формуванні свідомої дисципліни
учениць у жіночих школах досліджуваного періоду. Розкрито зміст та види гурткової роботи
у жіночих школах. Обумовлено роль піонерської та комсомольської організації у розв’язанні
проблеми свідомої дисципліни учениць. Зроблено певні узагальнення щодо специфіки
виховання дисциплінованості учениць у жіночих школах у 1943-1954 рр.
Ключові слова: дисциплінованість, свідома дисципліна, учениці, роздільне навчання,
жіночі школи, форми і методи виховання.
________________________________________

Проблема
гендерної
освіти
та
виховання підростаючого покоління є
актуальною у світлі завдань, поставлених
перед сучасною школою. Одним із шляхів
розв’язання зазначеної проблеми є
ґрунтовне
вивчення
й
творче
використання
прогресивних
ідей
історико-педагогічного
досвіду
з
виховання учнів різної статі у вітчизняній
школі в 1943-1954 рр. ХХ століття, яка
функціонувала у складних суспільнополітичних умовах.
Особливості навчання та виховання
дітей різної статі в зазначений період
були предметом наукових досліджень
О. Петренко[7],
М. Потапової [8],
А. Пижикова [9] та ін. Однак цілісного
аналізу змісту, форм та методів
виховання дисциплінованості учнів у
чоловічих та жіночих школах окремо
наразі немає.
Метою статті є дослідження змісту,
форм
та
методів
виховання
дисциплінованості у жіночих школах в
1943-1954 рр.
Поява жіночих шкіл у великих
промислових містах УРСР у 1943 р. стала

результатом запровадження роздільного
навчання хлопців та дівчат згідно з
Постановою ғ 789 Ради Народних
Комісарів СРСР від 16 липня 1943 р. ―О
введении
раздельного
обучения
мальчиков и девочек‖ [3, с.203-205].
Головним
завданням
діяльності
жіночих шкіл було «допомогти дівчині
орієнтуватися у подальшій практичній
діяльності, ... сприяти більш плідному
вихованню якостей жінки» [6, с. 44]. В
основу їх діяльності був покладений
принцип
«врахування
своєрідності
інтересів, життєвих запитів, особливостей
розвитку духовних і фізичних сил
дівчаток як одного з важливих факторів
підвищення якості навчально-виховної
роботи і як однієї з умов більш
повноцінного й усебічного виховання
громадянки-жінки,
майбутньої
громадської діячки та матері» [10, с. 10].
Професор
О. Раєвський
був
переконаний, що «виховання високої
свідомої дисципліни, як і підтримання
такої дисципліни у навчанні, в школі,
значно полегшується при можливості
організувати весь навчально-виховний
© Стальмащук Жанна
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процес
із
повнішим
урахуванням
особливостей психофізичного розвитку
сил і здібностей, нахилів і характеру
дівчаток» [10, с. 6]. На думку педагога, у
вихованні дівчаток дисципліна набуває
інших форм, хоч і зберігає ту саму свою
суть свідомої дисципліни, почуття
високого обов’язку, твердості й стійкості
в досягненні цілей, у боротьбі з
труднощами [там само].
Аналіз річних звітів окремих жіночих
шкіл УРСР, звітів міськвно та облвно,
протоколів засідань педагогічних рад,
нарад учителів, актів перевірок шкіл
м. Києва та м. Ровно, нормативноправових документи, а також матеріалів
публікацій, що були віднайдені в
провідній
педагогічній
пресі
досліджуваного
періоду:
журналів
―Советская
педагогика‖,
―Народное
образование‖,
―Начальная
школа‖,
―Радянська школа‖ та газет ―Учительская
газета‖,
―Радянська
освіта‖
та
―Литературная газета‖, дав нам змогу
стверджувати, що вирішення проблеми
виховання дисциплінованості учениць
здійснювалося в контексті ідейнополітичного виховання та морального
виховання і було одним із пріоритетних.
Зміст, форми та методи виховання
дисциплінованості
учениць
були
обумовлені
головним
завданням
діяльності жіночих шкіл.
Не можна стверджувати, що проблема
виховання дисциплінованості учнів була
суто проблемою виховної роботи. Як
засвідчив аналіз, уся навчально-виховна
робота шкіл була сконцентрована навколо
«Правил для учнів», які визначали
поведінку та обов’язки щодо навчальних
занять, ставлення до людей, до речей та
до самого себе, бути гідним звання
радянського учня. Їх запровадження у
практику роботи школи було під
жорстким контролем органів влади і було
складовою практично всіх ділянок
навчально-виховного процесу.
У педагогічній теорії не було
конкретних
доробок,
спеціально
підібраних методів, способів взаємодії

учителів та учнів в умовах навчальновиховного процесу конкретно для
чоловічих шкіл. Методи виховання
дисциплінованості учнів, чітко описані в
тогочасних підручниках із педагогіки,
були спільними для учнів різної статі й
випливали з розуміння самої дисципліни
в жіночих школах.
На сторінках періодичних видань
науковці, інспектори шкіл, учителіпрактики відзначали окремі відмінності у
запровадженні ―Правил‖ в жіночих
школах від чоловічих. Так, наприклад,
інспектор П. Зімін у статті ―Правила для
учащихся‖ и воспитательная работа
школы‖ (―Советская педагогика‖, 1944),
роз’яснюючи ―Правила‖, радив у жіночих
школах забезпечувати, насамперед, вплив
на емоції, викликати в дівчат стійкі
―емоційні
переживання,
емоційний
протест, емоційний осуд‖ під час
викладання
літератури,
історії,
створювати ситуації, які забезпечили б
повторюваність емоцій – ось запорука
стійкого
засвоєння
―Правил‖,
―емоційного вживання в них‖ [4, с. 18].
Як свідчать проаналізовані нами
архівні джерела (протоколи засідань
педагогічних рад, річні звіти шкіл тощо),
навчально-виховна
робота
була
побудована таким чином, щоб з перших
днів навчальних занять у школі
встановлювався твердий режим і чіткий
внутрішній розпорядок, його вимоги
роз’яснювалися ученицям, а виконання
суворо контролювалося.
У школі учителі приділяли значну
увагу популяризації та агітації культурної
поведінки учениць. У коридорах шкіл
були на стендах представлені усі
параграфи з ―Правил для учнів‖, у
класних куточках містився розклад
уроків, правила виконання домашніх
завдань, обов’язки чергового, режим дня
та правила гігієни учениць тощо [2,
арк.49].
З метою суворого контролю за
поведінкою учениць, дотримання ними
―Правил‖
здійснювалося
чергування
учителів, членів батьківського комітету та
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учнів старших класів. Особлива роль
відводилася шкільному режиму.
Засвоєння ―Правил‖ у початкових
класах відбувалося поетапно. Упродовж
всього навчального року учениці першого
класу поступово засвоювали зміст
кожного ―Правила‖ відповідно до рівня
їхнього розвитку. Учениць молодшого
шкільного віку спочатку ознайомлювали
з їх обов’язками, ставили конкретні
вимоги. Роз’яснення а також живий
приклад були пріоритетними методами
виховання. Роз’яснення підкріплювалося
вимогами,
переконанням,
наказами,
контролем та наглядом, які між собою
перепліталися
та
організаційно
пов’язувалися.
У засвоєнні ―Правил‖ ученицями
середнього шкільного віку проблемою
було те, що діти, виховані в умовах війни,
не завжди мали сформовані моральні
поняття та переконання. Учителі не були
готові
з
урахуванням
вікових,
індивідуальних
особливостей
дівчат
добирати дійсно ефективні методи
виховання, а користувалися вимогами,
контролем та покараннями, що йшло
всупереч особливостям дівчат середнього
шкільного
віку
з
їх
критичним
світосприйняттям.
Водночас
для
школярок середнього шкільного віку був
характерний
високий
самоконтроль
емоцій.
Усвідомлення ученицями середнього
шкільного віку моральних якостей
радянської людини здійснювалося в
процесі всієї навчально- виховної роботи,
зокрема на уроках літератури. На уроках
читання учні визначали моральні якості
персонажів залежно від їх вчинків,
поведінки,
загальної
спрямованості.
Формування в учениць понять про
моральні якості починалося з аналізу
фактів, які характеризували вчинки
людей.
Справжнє
усвідомлення
дисциплінованості відбувалося тоді, коли,
оцінюючи певні вчинки інших, учениці

керувалися цими критеріями у власній
поведінці.
У педагогічній пресі наводилося багато
ситуацій виховання дисциплінованості
методом прикладу.
Ключовими моментами у вихованні
дисциплінованості учениць, як показав
аналіз педагогічної преси та архівних
джерел, були такі моменти: розкриття
змісту правил через їх конкретизацію,
деталізацію
відносно
поведінки;
доведення до свідомості доцільності
поведінки, що вимагається; пробудження
емоцій дітей, мобілізація їх на виконання
―Правил‖ наведенням чітких зразків
високої поведінки, якої від них
вимагають;
формування
в
дітей
негативного ставлення до порушень норм
поведінки наведенням прикладів поганої
поведінки; створення громадської думки
у дітей стосовно поведінки учнів певного
класу обговоренням під час бесіди
конкретних прикладів тієї чи іншої
поведінки учнів.
Мобілізацію дитячих емоцій на
виконання
―Правил‖
здійснювали,
впливаючи на почуття учениць шляхом
наведення яскравих фактів, прикладів із
життя видатних людей, які слугували
зразком високих моральних якостей та
вчинків.
Необхідно зазначити, що діяльність
школи
щодо
виховання
дисциплінованості в більшості жіночих
шкіл була ретельно організована й
передбачала
взаємодію
класного
керівника, учителів, дирекції школи,
піонерської
та
комсомольської
організацій
та
батьків.
Однак
відповідальність за незадовільний стан
дисципліни
в
класах
покладали
насамперед на класних керівників.
Вирішення
проблеми
шкільної
дисципліни починалося передусім із
включення
заходів
із
виховання
дисциплінованості
учнів
у
плани
виховної роботи кожного класного
керівника та школи. Аналіз планів
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виховної роботи досліджуваного періоду
засвідчив, що в обов’язковому порядку
передбачено заходи, спрямовані на
виховання дисциплінованості учениць.
Класний
керівник
повинен
був
роз’яснювати ученицям сутність свідомої
дисципліни як дисципліни добровільної і
товариської, доводити до свідомості
учениць, що головне – не примус і
заборона, а глибоке розуміння кожною
особистістю громадянського обов’язку і
щире
бажання
принести
користь
учнівському колективу та суспільству в
цілому. Навчально-виховна робота в
середніх
та
старших
класах
вибудовувалася на розумінні того, що
формування моральних переконань, які
стануть основою для самовиховання та
самоконтролю за поведінкою, не можна
сформувати постановкою вимог. Їх треба
мотивувати.
Цілком зрозуміло, що зміст виховної
роботи
в
жіночій
школі
підпорядковувався інтересам держави, а
тому пріоритетними напрямами виховної
роботи шкіл воєнного й післявоєнного
періоду
було
ідейно-політичне
та
патріотичне виховання учнів. Регулярні
політінформації
були
невід’ємною
складовою діяльності всіх шкіл. Учениць
регулярно інформували про головні події
в країні, в республіці, в місті, в школі, про
накази директора і рішення педагогічної
ради, що стосувалися учениць, про
підсумки спортивних змагань, конкурсів,
екскурсій. Це, у свою чергу, формувало у
дівчаток почуття відповідальності та
дисциплінувало їх.
Також у жіночих школах «з метою
розгортання
здорової
критики
і
самокритики,
посилення
почуття
відповідальності перед колективом у
кожному
класі
практикувалось
проведення так званих п’ятихвилинок
після закінчення занять, на яких
підбивались підсумки навчання за день,
з’ясовувались
причини
зниження
успішності, порушення норм поведінки
окремими
ученицями.
Тут
же

визначалися заходи щодо усунення
недоліків» [5, с. 29].
Участь учениць у колективному
обговоренні та оцінці вчинків товаришів
значно
поглиблювало
розуміння
моральних понять, оскільки на основі
фактів
учениці
робили
відповідні
висновки. Інколи учениці не могли
оцінювати поведінку товаришів надто
суворо або підходили некритично. Тоді
учителі намагалися спрямувати думку
учнівського
колективу.
Учениці
усвідомлювали, що їх поведінка не є їх
особистою справою, а у випадку
негативних проявів стає надбанням
загалу. Ззовні здавалося, що метод
громадської думки дійсно результативний
у всіх відношеннях. Однак бувало, що
учениці зі зразковою поведінкою в школі
порушували ―Правила‖ поза навчальним
закладом. Це свідчило про незрілість
моральних принципів і звичок, а значить,
і свідомої дисципліни. А ще – про
застосування
неефективних
методів
виховання дисциплінованості.
Дієвим та одним із найуживаніших
методів досліджуваного періоду було
переконання.
Метод
переконання
реалізовувався під час етичних бесід,
диспутів. Педагоги рекомендували для
дітей
середнього
шкільного
віку
проводити бесіди про дружбу і
товаришування, культуру радянської
людини, а для старших учениць
організовувати дискусії, зокрема, про
моральне обличчя радянської школярки,
включаючи доповіді, підготовлені самими
ученицями.
Важливим аспектом у вихованні
дисциплінованості
було
виховання
почуття осуду, зневаги і презирства до
моральних хиб і недоліків. Зокрема,
ученицям
середнього
і
старшого
шкільного віку пропонували аналізувати
образи персонажів, що мали моральні
недоліки, здійснювали негідні вчинки.
Громадська думка була фактором, що
примушувала учениць слідкувати за
своєю поведінкою. Застосування методу
громадської
думки
було
досить
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ефективним,
тому
що
людина
знаходиться
в
суспільстві,
життєдіяльність якого регламентують
норми та правила.
Однією з форм виховної роботи, що
сприяла вихованню дисциплінованості
учениць і набула масового поширення у
радянській
школі
досліджуваного
періоду, була підготовка та випуск
стінгазет. Саме шкільна преса була одним
із важливих важелів впливу на учениць,
оскільки
висвітлювала
факти
недисциплінованості.
Проблему непристойної поведінки за
межами навчальних закладів вирішували
створенням
системи
позашкільного
нагляду і контролю за дітьми, що
включала
бригади,
які
вели
спостереження за учнями, слідкували, аби
учениці не перебували на вулицях у
пізній час, не відвідували недозволені
сеанси кіно тощо. Фактично, переважна
більшість заходів спрямовувалась на
зовнішні впливи на особистість дитини, а
вихованню самоконтролю в учениць
приділялось мало уваги як шляху до
виховання справжньої дисциплінованості.
Прояви порушень поведінки в жіночих
школах ставали предметом обговорень
засідань педрад, на яких активно
розбирали поведінку учениць, умови
сімейного
виховання,
інколи
запрошували батьків на засідання. Аналіз
свідчить, що в школах чинився значний
тиск на особистість учениць, обмеження
їх прав і свобод у всьому, починаючи із
зовнішнього вигляду та закінчуючи
проведенням вільного часу. Відбувалося
приниження гідності, оскільки будь-які
вчинки виносилися на загал, піддавалися
критиці у шкільних та класних газетах.
Громадська думка як метод виховання
була одним із пріоритетних у боротьбі за
зразкову дисципліну, хоч і не найбільш
дієвим.
Все ж нами віднайдені матеріали, які
засвідчують спроби окремих учителів
шукати
причини
низької

дисциплінованості
в
недостатній
мотивації
учениць,
у
низькому
методичному рівні педагогів, невмінні і
навіть небажанні працювати з класом.
Часто уроки були нецікавими, і учениці
шукали собі сторонні справи.
Питання покращення дисципліни в
жіночих школах ставало предметом
обговорень нарад учителів, методичних
об’єднань, учительських конференцій.
Наприклад, доповіді на теми ―Про
трудове виховання дівчат‖, ―Психологія
перехідного віку‖, ―Про виховання
самостійності і активності‖, ―Про фізичне
виховання‖ [1].
Залучення учениць до суспільної праці
сприяло вихованню патріотизму, поваги
до праці та людей праці. Тому молодших
дівчаток залучали до збору лікарських
трав, ягід, грибів, що нагадувало гру.
Збирання колосків, жолудів у дітей
виховувало відповідальність. Виховання
дисциплінованої поведінки здійснювали
також на прикладах трудових подвигів
героїв праці, через організацію екскурсій.
Значний потенціал у вихованні
дисциплінованості особистості належав
фізичному
вихованню.
Фізичне
виховання дівчаток практично в усіх
школах починалося з ранкової зарядки
перед початком занять. Слід зауважити
про діяльність фізкультурних гуртків із
різними секціями в багатьох жіночих
школах, як і в чоловічих.
Виховання звичок дисциплінованої
поведінки
намагалися
здійснювати,
спираючись на потреби особистості.
Мова йде про включення учениць до
діяльності, що відповідала їх інтересам,
нахилам та психофізичним особливостям.
Цьому сприяла позакласна робота з
предметів.
Здійснений аналіз джерел дав змогу
підсумувати: у жіночих школах успішно
функціонували педагогічні, гімнастичні,
художні, юннатські гуртки, гуртки ручної
праці, рукоділля, крою і шиття,
домоводства,
виготовлення
дитячої
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іграшки, організовувались ―живі куточки‖
в кожному класі.
На
підвищення
успішності
й
дисципліни була спрямована діяльність
учнівських організацій. У першу чергу,
молодіжні організації були союзниками
дирекції шкіл та класних керівників у
вихованні дисциплінованості, оскільки
відшукували прогульників, відвідували їх
удома. На загальних піонерських та
комсомольських зборах учнів, які
порушували
дисципліну,
піддавали
критиці.
Отже,
питання
виховання
дисциплінованості
було
одним
із
пріоритетних у радянській школі.
Проведене дослідження дає змогу
зробити висновки про систематичний
контроль за розв’язанням проблеми
виховання дисциплінованості в жіночих
школах, яке постійно перебувало на
порядку денному. Здійснений аналіз
педагогічної преси, архівних джерел дає
змогу виокремити особливості виховання
дисциплінованості в жіночих школах.
У більшості шкіл виховна робота була
організована на високому і достатньому
рівнях. Проте були жіночі школи, де така
робота була формальною, однобічною та
одноманітною.
Виховні
заходи
копіювалися, не враховувалися вікові та
індивідуальні
особливості
учениць.
Педагогічні колективи шкіл ставили за
мету втримати сувору дисципліну і
контроль шляхом зовнішнього тиску та
чітких вимог до учениць. Зазвичай,
педагоги звертали увагу на зовнішню
поведінку, мало звертали уваги на
вивчення
внутрішніх
мотивів,
які
керували ученицями, не намагалися
зрозуміти ідеї і моральні настанови, які
визначали поведінку особистості.

Основними формами дисциплінування
учениць досліджуваного періоду були
класні, піонерські та комсомольські
збори, п’ятихвилинки, політінформації,
підготовка
стінгазет,
конференції,
диспути, вечори, а серед методів
виховання – бесіди, переконування,
роз’яснення,
приклад,
доручення,
привчання,
педагогічна
вимога,
громадська думка, режим праці та
відпочинку, методи покарання. Можемо
стверджувати, що домінантними були
контроль за поведінкою учениць, методи
моралізування та покарання, натомість
досить обмеженим було застосування
методів, які б викликали емоційне
сприйняття власних вчинків, що не
сприяло
формуванню
свідомої
дисципліни
в
жіночих
школах
досліджуваного періоду.
Проведене дослідження дає змогу
зробити певні узагальнення: виховання
дисциплінованості в жіночих школах
здійснювалося в контексті морального
виховання, виходячи із завдань, що
стояли перед жіночою школою. Однак,
нашу на думку, перешкодами для
досягнення
кращих
результатів
у
вихованні
дисциплінованості
та
забезпеченні
свідомої
дисципліни
учениць
були:
брак
відповідного
матеріально-технічного
оснащення,
перевантаженість класів, надто суворий
контроль та режим, невідповідність
методів
роботи
віковим
та
індивідуальним особливостям дівчат,
недостатній рівень готовності тогочасних
педагогів
до
здійснення
процесу
виховання дисциплінованості в жіночих
школах.
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Жанна Стельмащук СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ В ЖЕНСКИХ ШКОЛАХ В 1943-1954 ГГ.
Статья посвящена анализу особенностей воспитания дисциплинированности в женских школах в
1943-1954 гг. Раскрыты задачи и содержание деятельности женских школ в исследуемый период.
Охарактеризованы формы и методы воспитания дисциплинированности учащихся в женских школах.
Акцентировано внимание на особенностях использования наиболее распространенных методов
воспитания дисциплинированности учащихся, в частности, убеждения, разъяснения, режима,
требования, поручения, общественного мнения, поощрения и наказания. Определена роль и дана
характеристика форм внеклассной и внешкольной воспитательной работы в формировании
сознательной дисциплины учащихся в женских школах исследуемого периода. Раскрыто содержание
и виды кружковой работы в женских школах. Обусловлена роль пионерской и комсомольской
организации в решении проблемы сознательной дисциплины учащихся. Сделаны определенные
обобщения относительно специфики воспитания дисциплинированности учащихся в женских
школах в 1943-1954 гг.
Ключевые слова: дисциплинированность, сознательная дисциплина, ученицы, раздельное
обучение, женкие школы, формы и методы воспитания.
Zhanna Stelmashchuk THE CONTENT, FORMS AND METHODS OF DISCIPLINE TEACHING
IN SCHOOLS FOR GIRLS IN 1943-1954
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of discipline teaching in women's schools. The
objectives and content of the activity of male schools in the period in question have been represented. The
forms and methods of discipline teaching of students in women's school have been characterized. Attention
is focused on the peculiarities of applying most frequently used methods of influence during the formation of
discipline of students, in particular, persuasion, explanations, mode, requirements, orders, public opinion,
encouragement and punishment. The role and forms of extra-curricular educational work in the formation of
discipline consciousness of students in the schools of the period in question have been determined. The
content and types of group work in women's schools have been defined. The role of the pioneer and
Komsomol organizations in solving conscious discipline teaching of students has been determined. Certain
generalizations concerningthe peculiarities of discipline teaching of students in women's schools in 19431954 have been made.
Key words: discipline, the ability to maintain discipline, self-discipline, students, segregation, women's
school, forms and methods of education.
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УДК 94:305(477)
Олександр Топоренко
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ВИБОРЧОГО
ПРАВА В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918 – 1939 РР.)
Стаття присвячена розгляду основних аспектів розвитку виборчих прав жіноцтва в Другій
Речі Посполитій (1918-1939 рр.). Зокрема, аналізуються характерні риси розвитку
політичних прав полячок та напрямки посилення ролі жіноцтва в житті польського соціуму.
Звертається увага на статистику представництва жіноцтва в Сеймі та Сенаті, їх участь у
загально-політичних процесах та боротьбі за зрівняння в правах із чоловіками в цивільній та
виборчій сферах. Особлива увага приділяється необхідності теоретичного осмислення і
практичної демонстрації доцільності аналізу польського історичного досвіду і традицій
жіночого виборчого права. Здійснено узагальнення, що стосуються впливу на польських
жінок гендерної асиметрії, закодованої в інформаційному полі польського міжвоєнного
соціуму.
Ключові слова: виборче право, гендер, Друга Річ Посполита, полячки, цивільні права,
рівність.
________________________________________
Протягом
останніх
десятиріч
у
Мета
дослідження
обумовлена
науковому просторі України з’явилася
необхідністю
теоретичного
аналізу
достатня кількість публікацій і розвідок,
виникнення та розвитку виборчого права
які тією чи іншою мірою дотичні до
жіноцтва в Другій Речі Посполитій
актуальної
проблематики
гендерних
сучасною
соціально-політичною,
досліджень. Водночас, попри значне
історичною, гендерологічною науками.
розмаїття розглянутих питань, місце
Метою статті є розкриття сутності
жінки в історичному минулому Польщі
реалізації жіночого виборчого права в
вивчено
недостатньо.
Важливість
Другій Речі Посполитій у міжвоєнний
проведення такої розвідки обумовлена
період (1919-1939 рр.)
перебуванням території Західної України
Об’єктом дослідження в статті стало
перед входженням у склад УРСР під
виборче право жінок у Другій Речі
польською окупацією.
Посполитій.
Тому пропонована стаття порушує
Предметом наукового дослідження є
питання про участь жіноцтва в суспільноісторія розвитку процесів реалізації
політичному
житті
Другої
Речі
соціальних та правових норм у світлі
Посполитої
в
контексті
аналізу
тогочасних
вимог
польського
фундаментальних актів та законів, що
законодавства на базі дослідницьких та
стосуються надання жінкам сукупності
архівних матеріалів, що стосуються
правових норм різних галузей права
надання жінкам виборчого права.
(публічного,
виборчого,
цивільного
Виходячи із зазначеної мети, автор
права) та їхньої практичної реалізації.
даної роботи ставить перед собою
Сучасний аналіз виборчого права
наступні завдання:
жіноцтва в Другій Речі Посполитій
− розглянути теоретико-методологічні
спирається на значну дослідницьку базу
основи виборчого права жінок у
українських (О. Гриценко-Веселовська,
політичній системі Речі Посполитої;
О. Марцеляк) та переважно польських
− розкрити сутність повоєнного
науковців
(М. Пєтшак
(M. Pietrzak),
емансипаційного процесу
діяльності
Л. Хасс
(L. Hass),
Р. Вапіньскі
жіноцтва в польському суспільстві (1919(R. Wapiński), М. Фушара (M. Fuszara)
1939 рр.);
М. Шліва (M. Śliwa) та інші).
© Топоренко Олександр
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− визначити специфіку реалізації
виборчого права жінок в умовах
панування патріархальних стереотипів
щодо жіноцтва;
− дати оцінку стану реалізації
виборчого права жіноцтва в Сенат та
Сейм упродовж існування польської
держави.
Для досягнення мети і вирішення
завдань використовувалися порівняльний
та описовий методи, а також системноструктурний
аналіз.
Дослідження
опираються на наукову літературу та
архівні
джерела,
що
стосуються
порушеного питання.
Зі здобуттям Польщею незалежності у
її правовій системі було чинним
законодавство країн, території яких
входили до складу Польщі. Воно
здебільшого
характеризувалось
недопущенням жіноцтва до виборів у
представницькі
структури
та
неможливістю зайняття ними посад у
державницькому апараті.
Отже, полячки були допущені до
служби лише в якості вчительок, займали
декілька посад у поштових відділеннях та
інших окремих державних установах.
Поза тим, навіть при відсутності
офіційних осіб, що не забороняли б
участь жіноцтва в публічних сферах
життя, існував би обмежений доступ
дівчат до освіти та простежувалися б
практичні труднощі через відсутність у
них
відповідної
кваліфікації,
що
необхідна для призначення на державні
посади [7, с.78].
Емансипація польського жіноцтва ІІ
Речі Посполитої надзвичайно посилилась
в період здобуття Польщею незалежності
в 1918 р. Цей процес приніс радикальні
зміни в становище польського жіноцтва.
Усі основні політичні партії та органи,
що були створені в 1918 і 1919 роках,
одностайно виступали за скасування
законів, що дискримінують жінок.
Практична
реалізація
даної
заяви
створила труднощі, що полягали в

неможливості скасування обмежувальних
прав жіноцтва законодавчих актів, які
були набуті за попередній період. Тому
така тенденція фактично створила
ситуацію поступової заміни положень у
чинному законодавстві.
Відправною точкою для формування
правового
становища
жінок,
що
поставило б їх в один ряд із чоловіками,
стала ухвалена 29 листопада 1918 р.,
Постанова Тимчасового голови держави,
у якій під поняттям «виборець», згідно з
новими поправками, розумілося: «кожен
громадянин країни, незалежно від статі,
який до дати оголошення виборів мав
повний 21 рік» [3].
Цією поправкою скасовувався наявний
на той час гендерний перепис та всі
виборці після 21-річного віку здобули
право бути обраними (зазначено в 7 статті
названого документа) [11, с.46].
Надавши право голосу жіноцтву, ІІ Річ
Посполита приєдналася до невеликої
групи країн Європи, які дозволили
жінкам брати участь у політичному житті
нарівні з чоловіками [5].
Першопрохідцем у цій галузі була
Фінляндія, де жінки отримали право бути
обраними ще в 1906 році, пізніше,
протягом 1913-1915 рр., це повторили
Норвегія та Данія, і вже в 1917 році право
голосу жінкам було надано Радянською
Росією, а в 1918 році і Українською
Народною Республікою (УНР) – статевий
ценз було відмінено статтями 11 і 12
Конституції УНР 1918 року [2] і у березні
1919 р. – Західно-Українською Народною
Республікою (ЗУНР) [1].
Цьому є логічне пояснення: окрім
емансипації як наслідку Першої Світової
війни, у польському соціумі в більшості
регіонах
жінки-виборці
кількісно
переважали чоловіків через високу їх
смертність на військових фронтах [5, с.74].
Культурні зміни в Польщі, що виникли
як результат Першої світової війни,
сприяли підвищенню активності жінок у
громадсько-політичному житті, однак, як
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і в інших країнах, цей факт не був радісно
сприйнятий
польською
політичною
елітою, в якій панували стереотипи щодо
жінок, що виконують переважно хатню
роботу, приписуючи їм традиційну роль
матері та дружини. Найбільш ревним
противником участі жіноцтва в будь-якій
сфері
громадського,
особливо,
політичного життя, був польський
політичний
діяч
та
українофоб
Р. Дмовський (R. Dmowski). Він не
схвалював право жіноцтва на вищу освіту
та оплачувану роботу, аргументуючи тим,
що, на його думку, менталітет жінок
«повністю відрізняється від менталітету
людини» [10].
Так,
під
час
розмови
із
І. Лютостанською (I. Lutostańską), однією
із головних організаторок польської
Національної Організації Жіноцтва, він
висловився: «Як ми почнемо їх
інтегрувати в політику, то це будуть
причуди,
відьми,
які
ніколи
не
одружуватимуться» [14, с.32]. З іншого
боку, Ю. Пілсудський (J. Piłsudski) не
ставив під сумнів необхідність уведення
принципу рівноправності жінок, але
висловлював стурбованість тим, чи
полячки будуть у змозі розумно
скористатися правами, які їм будуть
надані. Можливість для перевірки
прийняття громадськістю нової ролі
жіноцтва
–
учасниць
громадськополітичного життя – стали заплановані на
кінець січня 1919 року під час виборів у
Законодавчий Сейм.
Запроваджений
принцип
рівності
виборчих прав обох статей було
підтверджено в прийнятій Конституції від
17 березня 1921 р. [12], яка гарантувала
жінкам право голосувати і виставляти
свою кандидатуру на виборах у Сейм і
Сенат.
Таким чином, у світлі положень
правове
становище
жіноцтва
не
відрізнялося від позиції чоловіка.
Затверджена під час авторитарного
правління політичного табору «санації»
(1926-1939 рр.) квітнева Конституція [10]
заявила про відверту відкритість та

рівність перед законом, визнавши повні
цивільні права жіноцтва, які зустрічалися
із
майже
загальним
схваленням
суспільства [6].
Остаточному визнанню таких прав
передували протягом 20-х років заходи
щодо їх поступового впровадження. Так,
Законом від 1 липня 1921 року були
також
змінені
деякі
положення
цивільного права, що діяли ще з часів
колишнього Королівства Польського
(1825-1915 рр.), до реалій суспільнополітичного життя країни. Змінами
скасовано
обов’язок
спільного
проживання подружжя; дружина, в разі
утрати чоловіка без обмежень, брала на
себе управління всією власністю; жінка
отримала можливість поставати перед
судом без відповідного дозволу, що
надавався
до
того
чоловіком.
Положенням надавалося право жінкам,
без отримання дозволу від чоловіка,
завіряти та укладати всі види договорів
про спільну власність, а за умови не
надання чоловіком належних умов життя
для сім'ї дружина мала гарантоване
законом право звернення в суд за своїми
правами, і навіть наполягати на розподілі
частини спільного майна[11, с.1073-1074].
Остаточна ліквідація обов’язкової сили
дискримінаторських законів відносно
жінок відбулася прийняттям у 1933 році
т. зв. зводу законів у рамках реформи
місцевого самоврядування [13].
Найпізніше, однак, надані цивільні
права та, зокрема й виборчі права, дійшли
до Західної України та Західної Білорусі.
Аналіз індивідуальної участі жіноцтва
під час виборчих кампаній свідчить, що
частка жінок, серед загального числа
кандидатів, не перевищувала 10 %, а це є
наслідком домінування у виборчих
списках чоловіків. Крім того, аналіз
списків із партій свідчить, що прізвища
жінок займали останні місця в листах,
тим самим натякаючи на їхню майбутню
поразку та отримання невеликої кількості
частини місць в органах місцевого
самоврядування. Виняток становили
великі міста, де показник жінок із
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середньою та вищою освітою був
більшим, прихильність із боку населення
та наявність досвіду. Природно, що до
таких міст належав Львів, а також
Варшава.
Після отримання політичних прав
жінки досить активно виявили високу
активність на наступних парламентських
виборах. Так, ще під час перших
парламентських виборів, що були
проведені в 1919 році, жіночий електорат
чисельно перевищував чоловічий, через
участь чоловіків у військових діях. Так, у
Варшаві цей показник становив 58%, у
Лодзі – 56%, у Кракові – 57 % [9].
Однак у подальші роки, під час виборів
у Сейм 1921 р. і 1928 р., кількість жінок
значно зменшилася, причиною чого стала
відсутність стабільності в перших
польських парламентах, часті зміни
урядів, і головне, поступові повернення
позицій
патріархальної
системи
з
наступним
нівелюванням
здобутків
емансипації Першої світової війни. Так, у
1922 і 1928 рр. явка чоловіків суттєво

збільшилась і водночас посилилась
тенденція до зниження явки жінок [5,
с.98-99].
Початкова ейфорія із використанням
жінками права голосу, у більшості
випадків, не поширилася на надані права
щодо участі у виборчій кампанії.
Політична
активність
жіноцтва
в
міжвоєнній Польщі була відносно
низькою, про що свідчить кількість
накопичених депутатських мандатів –
так, згідно з М. Фушарою (M. Fuszara), в
загальному, 41 місце в парламенті і 20
сенаторських місць [4, С. 86-88].
Однак, як вказує М. Шліва (M. Śliwa),
представництво жінок насправді складало
32 парламентські і 18 сенаторських місць,
при цьому деякі з жінок неодноразово
суміщали місця в обох парламентах [9].
Загалом, кількість жіноцтва в усіх
парламентах ІІ Речі Посполитої становила
не більше 2 4 % від загальної кількості
депутатів та сенаторів, про що детально
розповідається в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.

Стан представництва жіноцтва в Сеймі та Сенаті різних каденцій
№

Каденція

_____

Органи

1919-1922

6

1,38 %

9

2,02%

4

3,60%

1922–1927

Sejm Ustawodawczy
Законодавчий Сейм
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
далі - Сейм
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
далі - Сенат

1928–1930
1928–1930
1930–1935
1930–1935

Сейм
Сенат
Сейм
Сенат

8
4
15
4

1,80%
3,60%
3,37%
3,60%

1935 – 1938

Сейм

2

0,97%

1935 – 1938
1938 – 1939
1938 – 1939

Сенат
Сейм
Сенат

5
1
4

5,20%
0,48%
4,16%

I kadencja

3
4

1922–1927
далі І
каденція
II
каденція
IІI
каденція

5

IV
каденція

6

V
каденція

% жіночих
мандатів
від
загальної
кількості
депутатів

Роки
рр.

1
2

Кількість
мандатів для
жінок

Джерела: [4],[9],[14].
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Пропонована таблиця демонструє
доволі низький відсоток участі жіноцтва в
парламентських органах протягом усього
міжвоєнного періоду. Причинами такої
динаміки, на нашу думку, є:
1. відсутність
достатніх
умов
політичної активності жіноцтва (а це
полячки), які не змогли повною мірою
скористатися наданими політичними
правами;
2. загальна
пасивна
поведінка
жіноцтва до реалій політичного життя,
що полягала в нерозумінні ваги та
особливої важливості виборчих прав, які,
однак, належать до найважливіших
цивільних обов'язків;
3. недостатня
підтримка
жіноккандидатів на виборах самими жінками,
через нерозуміння ролі, яку відіграє
гендерна рівність, і боротьбу жіноцтва за
рівність
у
тогочасній
політичній
кон'юнктурі;
4. патріархальне мислення більшості
польських політиків та необізнаність, а
також і неготовність польського соціуму
до подібного роду змін;
5. небажання політиків-чоловіків (в
основному представників правих партій)
до жіночої політичної активності,
намагання підтримувати власні високі
пости з одного боку та розраховування на
підтримку жінок-виборців на виборах, з
іншого;
6. репрезентування польськими ЗМІ
образу жінки-політика як неприйнятного
для польського соціуму.
Важливо відмітити, що на тлі чоловіків
жінки
в
парламентських
органах
вирізнялися
високим
походженням,
соціальною,
освітньою,
професійною
репутацією. Майже всі міжвоєнні жінкипарламентарії
були
вихідцями
з
інтелігентних сімей або сімей великих
землевласників,
причому
абсолютна
більшість із них мала вищу освіту, четверть
із яких мала докторські ступені. Єдина
жінка, за свідченням М. Подковського
(M. Podkowski), яка мала тільки початкову
освіту, – членкиня фракції комуністів під

час третьої каденції Сейму (19301935 рр.) [8, c.163].
Хоча
жінки
мали
скромне
представництво в Сеймі та Сенаті, однак
вони внесли зробили свій внесок у розвиток
законодавства, демократизації системи
освіти, руйнації законодавчих та почасти
повсякденних стереотипів щодо жінок,
поліпшення
їхнього
правового
та
матеріального становища, надання їм
певних цивільних прав, а також проведення
ініціатив та розробки прогресивних законів
щодо усунення дискримінаційних норм
відносно жіноцтва.
Головною перешкодою на шляху до
повної рівності в тогочасному польському
суспільстві стало зафіксоване традиційне
уявлення католицької Польщі про нову
роль жінки, яка могла існувати поза
домашнім господарством та сферою
виховання дітей. Фундаментальні зміни в
масовій свідомості багатонаціональної
Другої Речі Посполитої потребували
набагато більше часу, аніж два міжвоєнні
десятиліття, тому повне досягнення рівних
прав чоловіків і жінок відбулося вже в
повоєнні роки. Здійснення принципу
гендерної рівності вже в Польській
Народній Республіці (1944-1989 рр.) було
успішним, як у законодавчій сфері, так і в
практиці повсякденного життя. Але такий
результат був би неможливий без
законодавчих досягнень Другої Речі
Посполитої в галузі формальної рівності
правового статусу жінок та чоловіків.
Ми залучили до аналізу лише деякі
публікації
та
матеріали
польської
історіографії з виборчого права жінок.
Поряд із цим у науці з’являються нові,
зокрема й архівні нормативно-правові акти
аналізованого періоду, що продовжують
дослідження в напрямі розширення методів
і проблематики. Поряд із тим відзначимо,
що, як в українській, так і в польській
історіографії
сьогодні
переважають
публікації
досліджуваної
тематики
обраного періоду саме з юридичної точки
зору і лише формується напрям гендерних
досліджень.
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Александр Топоренко ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ВО
ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1918-1939 гг.)
Статья посвящена рассмотрению основных аспектов развития избирательных прав женщин во
Второй Речи Посполитой (1918-1939 гг.) В частности, в ней анализируются характерные черты
развития политических прав полек и направления усиления роли женщин в жизни польского
социума. Также в данной статье акцентируется внимание на участии женщин в общественнополитических процессах Второй Речи Посполитой, а именно на статистике их представительства в
Сейме и в Сенате и на их борьбе за уравнение в правах с мужчинами в гражданской и избирательной
сферах. Особое внимание автора направлено на необходимость теоретического осмысления и
практической демонстрации целесообразности анализа польского исторического опыта и традиций
женского избирательного права. Также в процессе исследовательской работы осуществлено
обобщение, касающиеся влияния на польских женщин гендерной асимметрии, закодированной в
информационном поле польского межвоенного социума.
Ключевые слова: избирательное право, гендер, Вторая Речь Посполитая, полячки, гражданские
права, равенство.
Oleksandr Toporenko HISTORY OF WOMEN’S SUFFRAGE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC
(1918 - 1939)
This article discusses the main aspects of the voting rights of women in the Second Polish Republic
(Second Commonwealth) in 1918 – 1939 years. In particular, the characteristics of the development of
women's political rights and directions strengthening the role of women in polish society are under
consideration.The emphasis is laid on the statistics of the representation of women in the Polish Sejm and the
Polish Senate, their participation in the general political process and the fight for equal rights with men in the
civil and electoral areas. The special attention is paid to the necessity of theoretical understanding and
practical demonstration of the appropriateness of the analysis of Polish experience and traditions of women's
suffrage. Some generalizations about the impact of gender asymmetry encoded in the information field of
Polish interwar society on polish women have been made.
Key words:suffrage, gender, Second Commonwealth, polish women, civil rights, equality.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:
ДИТЯЧИЙ САДОК – ШКОЛА – ВНЗ

УДК 378:316.346.2(430)
Анастасія Брильова, Тамара Марценюк
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ ПРІОРИТЕТИЗАЦІЇ У
ВИЩИЙ ОСВІТІ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Охарактеризовано політику гендерної пріоритетизації в Німеччині, важливим аспектом
якої є прийняття відповідного законодавства й призначення відповідальних за його втілення
органів державної влади. Розглянуто особливості вищої освіти в Німеччині. Гендерну
нерівність в університетах проілюстровано відповідними статистичними даними. На
прикладі Європейського університету Віадріна окреслено етапи впровадження політики
гендерної пріоритетизації у вищий навчальний заклад.
Ключові слова: вища освіта, гендерна пріоритетизація (gender mainstreaming), гендерна
нерівність, Німеччина.
________________________________________

Однією з країн, що досягла значних
успіхів у впровадженні принципів
гендерної рівності та сприянні
покращенню становища жінок, є
Німеччина. Ще в 1990-х роках
німецький уряд постановив керуватися
принципом гендерної рівності у
прийнятті рішень на різних рівнях.
Взявши за основу підхід гендерної
пріоритетизації (gender mainstreaming),
було
переглянуто
законодавство,
розроблені директиви для прийняття
гендерно-чутливих рішень, створена
спеціальна комісія з контролю, оцінки
та навчання управлінців питанню
рівних прав і можливостей. У сфері
забезпечення
гендерної
рівності
особлива увага була приділена
принципам рекрутингу, підвищення на
посади, участі в комісіях та делегаціях,
створення
дружнього
до
сім’ї
робочого середовища.
Окрема увага в гендерній політиці
німецького
уряду
приділяється
забезпеченню гендерної рівності в
освіті загалом і у вищій освіті зокрема.

Інституційний механізм забезпечення
гендерної рівності в Німеччині у сфері
вищої освіти має свої особливості, які
доцільно розглянути на прикладі
одного з університетів. Цей досвід
може бути корисним для української
вищої освіти, у якій на формальному
рівні також упроваджується ідея
гендерної рівності. Однак актуальним
залишається питання реальних дій на
рівні конкретних навчальних закладів
стосовно втілення політики гендерної
рівності.
Гендерна тематика в українській освіті
вивчається В. Гайденко, Т. Дороніною,
Т. Ісаєвою, О.Луценко, О.Марущенко,
О.Малаховою,
О. Плахотнік,
І. Предборською, та ін. Однак акцент

робиться передусім на шкільній освіті.
Натомість вища освіта потребує
ретельнішої уваги, адже університети
доцільно вважати як ринком праці, так
і середовищем соціалізації, яке
відтворює
нерівності.
Гендерну
нерівність у вищій освіті досліджують
І. Когут, О. Власова, К. Карпенко,
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М. Сіверчук та ін. Однак бракує
вивчення
міжнародного
досвіду
запровадження політики рівних прав і
можливостей
та
окремих
його
прикладів у вищу освіту.
Мета статті – охарактеризувати
досвід Німеччини із застосування
політики гендерної пріоритетизації в
запровадженні гендерної рівності у
вищій
освіті
(на
прикладі
Європейського університету Віадріна).
Поняття гендерної пріоритетизації
(gender mainstreaming)1 як провідного
підходу для забезпечення гендерної
рівності сформувалося у 1995 році на
Четвертій міжнародній конференції із
питань жінок у Пекіні. Гендерна
пріоритетизація
передбачає
(ре)організацію,
вдосконалення,

формування та оцінку політичних
процесів у такий спосіб, щоб учасники
та учасниці процесу прийняття рішень
використовували гендерно чутливий
підхід в усіх галузях політики і на всіх
етапах. Наявні відмінності між
чоловіками та жінками враховуються
для визначення негативних наслідків, а
не підтримки нерівностей чи ієрархій, які
склалися в суспільстві [1, с.11].

Першочерговим завданням політики
гендерної
пріоритетизації
є
переосмислення політичних рішень на
всіх рівнях з урахуванням гендерної
компоненти. Пріоритетом для цієї
політики є досягнення гендерної
рівності, рівного доступу до благ та
більшого залучення жінок до процесу
прийняття рішень.
Результативність
упровадження
політики гендерної пріоритетизації
може стати проблематичною з точки
1

зору
зацікавленості
самого
суспільства. Одним із головних
чинників у необхідності гендерної
пріоритетизації постає реформування
гендерно стереотипних уявлень, що
призводять до дискримінації. Наявні
гендерні стереотипи щодо ролей жінок
і чоловіків у суспільстві можуть
істотно гальмувати впровадження
підходу. Без агентності з боку
суспільства та, в першу чергу, жінок
зміни вважаються малоймовірними.
Політика гендерної пріоритетизації в
Німеччині. Гендерна пріоритетизація –

основоположна політика німецького
уряду для подолання гендерної
нерівності в усіх сферах. На
державному рівні у ФРН принцип
рівності між чоловіками та жінками
прописаний
в
конституції
(Grundgesetz) і сформульований як
фактичне рівне ставлення (tatsächlicher
Gleisstellung). Загалом у Німеччині
заборонена законодавством будь-яка
дискримінація. У статті 3 («Рівність
перед
законом»)
Конституції
наголошено, що рівність перед
законом є найвищою цінністю, а
дискримінація є грубим порушенням
цієї цінності. Йдеться про те, що
чоловіки і жінки повинні мати рівні
права.
Держава
буде
сприяти
фактичному впровадженню рівних
прав для жінок і чоловіків та вживати
заходів щодо усунення недоліків, які
зараз існують [2].
Федеральний уряд у 1999р. вирішив,
що
самої
заборони
гендерної
дискримінації
є
недостатньо,
і
постановив керуватися принципом
гендерної рівності у прийнятті рішень.
Було встановлено просування цінності
гендерної рівності на основі принципів
політики гендерної пріоритетизації.

Термін
«mainstreaming»
перекладено
як
«пріоритетизація»
відповідно
до:
Англофранцузько-німецько-український
словник
термінології Європейського Союзу. – К.: К.І.С.,
2007. – С. 105.
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З метою забезпечення успішного
впровадження цієї політики вже в 2000
році при Міністерстві у справах сім’ї,
літніх громадян, жінок та молоді була
створена Робоча група з питань
гендерної пріоритетизації. Її основним
завданням
стало
доопрацювання
чинних законів та договорів згідно з
цілями гендерної пріоритетизації і
відповідне переформулювання цілей
департаментів уряду, що виявилося
першим кроком у втіленні стратегії в
життя на державному рівні.
У результаті принципи гендерної
рівності
та
ідеї
гендерної
пріоритетизації не лише закріпилися в
низці поправок до законів та вимог до
органів управління, а й призвели до
досягнення
більш
ефективного
адміністрування. Про це свідчить звіт
програми «Сучасна держава – сучасне
адміністрування» за 2002 рік. Загалом
ця програма була затверджена урядом
у 1999 році і покликана реформувати
управління відповідно до вимог
сучасності. Вона включала три
компоненти – сучасне управління
(modern administrative management),
скорочення бюрократії та електронне
управління, а провідною ідеєю
програми
була
імплементація
гендерної
пріоритетизації.
У
підсумковому звіті про гендерну
пріоритетизацію зазначено як про
важливу
складову
успішного
реформування,
адже
«ефективне
управління, що орієнтовано на
потреби та сервіс, не може собі
дозволити ставити в невигідне
становище жінок або чоловіків» [4].
Реформування відповідно до вимог
гендерної
пріоритетизації
уряд
розпочав із ревізії власних органів та
впровадження законів, які стали
основою для втілення цього підходу. У
2001 році набув чинності закон ФРН

стосовно Рівного ставлення до жінок і
чоловіків у Федеральній адміністрації
та
Федеративних
судах,
чи
Федеральний закон рівного ставлення
(Bundesgleichstellungsgesetz). Частина
2 цього закону зобов’язує всіх зайнятих в
адміністрації Федеративного уряду,
особливо менеджерів просувати рівне
ставлення до жінок і чоловіків і
керуватися
цим
принципом
у
завданнях свого відділу [5].
Окремі
процедури
щодо
впровадження гендерної компоненти в
прийняття рішень та залучення
більшої кількості жінок на посади
були розроблені робочою групою і
для міністерств. Відповідальність за
контроль над виконанням політики
рівності статей лягла на Міністерство
сім’ї, літніх громадян, жінок та молоді.
Завданням міністерства є як контроль
над виконанням політики гендерної
пріоритетизації на міністерському
рівні, так і перевірка того, чи прийняті
закони не виявляють дискримінацію
як побічний ефект.
На рівень місцевого управління
(федеральних земель) розповсюджується

зобов’язання дотримуватись політики
рівного ставлення, що є прописаним в
усіх конституціях федеральних земель.
Кожна з федеральних земель прийняла
закони, що впроваджують рівне
ставлення. Першою землею, що
представила гендерну пріоритетизацію
і провела тренінг для місцевих
урядовців стала Нижня Саксонія в
1998 році. Від цього часу в усіх інших
федеральних
землях
почала
впроваджуватися політика гендерної
пріоритетизації. Оскільки конституції
земель є автономними, місцеві уряди
впроваджують заходи
досягнення
рівності статей та підтримувальні дії
на власний розсуд.
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Характеристики
вищої
освіти
Німеччини. Система освіти в Німеччині
являє собою класичну триступінчасту
структуру: початкова, середня та вища
освіта. Вища освіта в Німеччині
представлена
декількома
типами
навчальних
закладів,
основу
яких
складають університети. Популярністю
користуються й вищі школи прикладних
наук (Fachhochschulen), де студенти
мають можливість отримати ступінь

бакалавра чи магістра в прикладних
професіях, але не мають змогу після
закінчення
такої
вищої
школи
отримувати подальші наукові ступені.
Ще одним типом вищого навчального
закладу в Німеччині є професійна
академія
(Berufsakademien),
де
навчання поєднується з практикою, а
по завершенні видають диплом, що
прирівнюється до бакалавра. Існують
також
і
спеціальні
інститути
(медичний, педагогічний), а також
академії мистецтв.
Подальшу академічну кар’єру мають
можливість
зробити
випускники
університетів. Після здобуття ступеня
магістра
бажаючі
можуть
стати
науковими співробітниками, докторами

наук.

Найвищою

позицією

в

академічному середовищі є професор,
який має свою кафедру та співробітників,
а отже, отримує більше фінансування.

Одним із засадничих пунктів
програми розвитку німецької вищої
освіти є дотримання принципів
рівності та відсутності дискримінації
за будь-якою ознакою, підтримані
відповідними законами. У межах
кожної землі заклади вищої освіти
підпорядковуються місцевим органам
влади, що самостійно адаптують
утверджену на державному рівні
політику гендерної пріоритетизації.
Зокрема, у землі Бранденбург з метою
подолати нерівність у вищій освіті

було розроблено дві стратегії –
«Політику
рівного
ставлення»
(стосується гендерної нерівності) та
«Політику різноманіття» (стосується
дискримінації за іншими ознаками,
наприклад, етнічним походженням,
станом
здоров’я,
сексуальною
орієнтацією тощо). Метою цих
стратегій є встановлення реальної
рівності можливостей для жінок і
чоловіків та залучення до сфери вищої
освіти недопредставлених груп.
Наприклад,
відповідно
до
Бранденбурзького закону про вищу
освіту, політика рівного ставлення є
завданням усіх підрозділів вищої
освіти. Відповідальним органом за
впровадження цієї політики виступає
місцеве
Міністерство
науки,
досліджень та культури. Закон
заохочує не лише подолання гендерної
дискримінації на роботі та у навчанні,
а й усунення недоліків, пов’язаних із
недостатністю умов для поєднання
родини та робочого середовища.
Політика гендерної пріоритетизації
на
рівні
університетів:
досвід
Європейського університету Віадріана.
Що
стосується
механізмів
упровадження гендерної пріоритетизації,

то вони різняться не лише залежно від
землі,
а
й
від
університету.
Європейський університет Віадріна
(ЄУВ), що у Франкфурті-на-Одері, у
2011 році прийняв документ щодо
політики різноманіття (Diversitypolitik), у
якому прописано «фактичне рівне
ставлення до жінок і чоловіків» та
«дотримання всіх завдань закладу
вищої освіти для ліквідації наявних
недоліків та забезпечення умов для
поєднання роботи, навчання та
родини» [3]. У 2013 році було
ухвалено
концепцію
рівного
ставлення, у якій визначено роботу з
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жінками і чоловіками для ліквідації
гендерних нерівностей, прописано
механізм гендерної пріоритетизації на
2014-2017 роки, етапи впровадження
політики із часовими рамками та
фінансуванням.
Першими кроками для розробки
інструментів для втілення стратегії в
ЄУВ
стало
вивчення
роботи
університету та збір статистики, що
включає гендерну компоненту. Таким
чином були виявлені існуючі недоліки
та
сфери,
у
яких
гендерна

пріоритетизація
є
необхідною.
Найбільш гострими проблемами в
університеті
стали
вертикальна
гендерна сегрегація та існування
скляної
стелі
для
жінок
в
академічному середовищі. Подібні
проблеми актуальні й для країни в
цілому. На Рисунку 1 зображено
частки жінок на різних рівнях
освітньо-кваліфікаційної підготовки та
наукових ступенях в Німеччині
загалом та в ЄУВ зокрема за 2012 рік.

Рис. 1. Відсоток жінок у навчальному і академічному
середовищах у ФРН та в ЄУВ [3].
Як видно з Рисунка 1, ЄУВ
характеризується більшим рівним
фемінізації освіти, ніж Німеччина
загалом. Таку особливість доцільно
пояснити фактом того, що навчальний
заклад
є
радше
гуманітарним.
Стереотипно
саме
гуманітарні
спеціальності вважаються традиційно
«жіночими». Жінки мають більше
можливостей для просування саме в
гуманітарних сферах, ніж технічних
спеціальностях. Тому в ЄУВ частка
жінок майже удвічі більша (47%)
серед докторів наук, ніж у Німеччині
загалом (27%). Однак жінок серед
професорів лише 20%. Так само менше

20% жінок серед професорського
складу
найпрестижнішого
рівня
(С4W3).
В існуванні скляної стелі для жінок
та явищі вертикальної гендерної
сегрегації в ЄУВ можна переконатися,
поглянувши на дані Рисунка 2. Зі
зростанням кваліфікаційного рівня
частка жінок суттєво знижується, на
відміну від чоловіків. З рисунка можна
переконатися в тому, що за 10 років
якщо й твідбулися позитивні, однак
доволі повільні зрушення в бік
скорочення розриву між кількістю
жінок та чоловіків на високих посадах.
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Рис. 2. Частка жінок і чоловіків на різних
науково-кваліфікаційних ступенях в ЄУВ за 2000 та 2010 роки [3].
Хоча
вертикальна
гендерна
сегрегація є найбільш показовою
ознакою гендерної нерівності в
університеті, спостерігається також і
горизонтальна сегрегація серед трьох
факультетів університету. Наразі ЄУВ
проводить
освітньо-кваліфікаційну
підготовку з трьох напрямків –
юриспруденція,
економіка
та
культурознавство.
Серед
трьох
факультетів найбільша частка жінок
станом на 2012 рік навчалась на
факультеті культурознавства (84%). На
юридичному відсоток жінок становив
63%, а на економічному – 55%. Тобто
тенденція до горизонтальної гендерної
сегрегації існує, хоча загалом відсоток
жінок, що здобувають освіту за цими
напрямками, є досить високим.

Виявивши
нагальні
проблеми,
університет поставив перед собою
чіткі цілі, що декларують утілення
комплексних заходів для якомога
ширшого
охоплення
всіх
університетських підрозділів. Першою
з таких цілей стала інституціоналізація
політики гендерної пріоритетизації.
Для
впровадження
політики
гендерної пріоритетизації в структуру

університету
першочергово
був
прийнятий
плановий
документ
(«Концепт рівного ставлення»). Він
був затверджений на рівні місцевого
управління (землею Бранденбург) та
держави в 2013 році. Період втілення
цього плану охоплює 2014-2017 роки.
З метою запровадження цієї політики
комплексно, з урахуванням усіх рівнів
освіти та напрямків діяльності, в ЄУВ
було запроваджено окремий орган –
Раду
рівних
можливостей,
що
займається
виключно
питанням
гендерної нерівності. Завдання цієї
структурної
одиниці
стосуються
запровадження,
планування
та
розробки заходів, що сприяють
становленню гендерної рівності в
університеті; моніторингу та оцінки
результатів; проведення тренінгів та
навчання працівників і працівниць
університету.
Цей відділ є куратором розмаїтих
гендерних ініціатив і заходів, що
впроваджуються в університеті в
рамках
політики
гендерної
пріоритетизації. Наприклад, станом на
2014 рік в ЄУВ функціонували:
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1) менторські програми: жінки на
вищих рівнях академічних посад
курують
жінками
на
нижчих
академічних посадах. Ця програма
впроваджена на трьох різних рівнях:
студентки,
докторантки
і
постодокторантки та дослідниці. У
рамках
програми
розроблені
спеціальні майстер класи для тих, хто
бажає стати менторкою, надається
інформаційна та ресурсна підтримка
від університету.
2) Тренінги для студентства всіх
спеціальностей. Одним із центральних
тренінгів
є
майстер-клас
щодо
використання
гендернонейтральної
лексики студентів, які не вивчають
соціальні науки. Також факультет
культурознавства пропонує гендерні
навчальні предмети, які може обирати
студентство
різних
напрямків
навчання.
3) Проведення фестивалів та
конференцій на гендерну тематику.
4) Окремі консультаційні центри
щодо освіти без бар’єрів і відповідно
до ідеї рівних можливостей. В
університеті існує більше десятка

органів різного профілю, куди можна
звернутися за порадою. Це як і
університетські структури, так і
органи студентського самоврядування.
Наприклад,
в
університеті
консультують стосовно навчання без
кордонів, існує відділ по роботі з
сім’ями, штаб, що відповідає за
включеність та різноманіття, відділ
працевлаштування, менторингу, центр
академічного письма та інші.
5) Жіночі спортивні клуби (карате
для жінок, самооборона і тайський
бокс для жінок, жінки в футболі).
6) Окреме представництво, що
займається
адаптацією
простору
університету для працівників і
працівниць та студентства з родиною.
Втілення
політики
гендерної
пріоритетизації в ЄУВ зображено на
Рисунку 3. Успішність виконання
програми
забезпечується
чітким
механізмом дій, плідною взаємодією
низових ініціатив з вищими органами
управління і, як видно зі схеми,
охоплює не лише науковців, а й весь
персонал університету.

Рада рівних можливостей
Представник
президіуму

Представник у
справах сім’ї

Децентралізовані
уповноважені
Факультети

Централізовані
уповноважені
(Відділ рівних можливостей)
Рада
фінансування

Адміністрація

Гуманітарний

Сенат

Президентська

Юридичний

Дослідницький
відділ

Економічний

План виконання політики
рівних можливостей

Відділ
кадрів

Концепція рівних
можливостей

Рис. 3. Структура роботи ЄУВ згідно із політикою гендерної пріоритетизації.
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Комплексний
підхід
дозволив
університету не лише чітко окреслити
проблемні сфери стосовно забезпечення
рівних прав і можливостей, а й фахово
відреагувати на недоліки, що існували в
гендерній політиці закладу. Чотири
основні
складові
гендерного

мейнстримінгу
–
планування,
імплементація, моніторинг та оцінка
результатів – були впроваджені в
гендерну
політику
університету
загальним уповноваженим органом –
Радою рівних можливостей. Цей орган
є координуючою ланкою в системі
впровадження політики гендерної
пріоритетизації,
об’єднуючи
та
координуючи гендерні ініціативи у
всіх структурних одиницях.
Останні умовно доцільно розділити на
централізовані вповноважені (управління)
та
децентралізовані
вповноважені

(представники

факультетів).

Управління, представники факультетів,
президіум разом із відділом у справах
сім’ї
складають
Раду
рівних
можливостей. Рада збирається двічі на
семестр, аби оцінити роботу, що була
проведена за певний відрізок часу,
оцінити успіхи, підвести підсумки та на
основі викладених результатів затвердити
план на наступний період.
До сфери зобов’язань центральних
уповноважених органів входить розробка
широкої програми дій, що враховує
часові, трудові та фінансові можливості
університету та з урахуванням цих
можливостей надає директиви щодо
впровадження
політики
гендерної
пріоритетизації в університетські органи.
На основі цієї програми дій, що
називається
«Концепція
рівних
можливостей» розробляється план (план
виконання політики рівного ставлення),
що має менші, більш чіткі цілі, виконання
яких покладається на децентралізованих
повноважених
(факультетів
та
адміністрацію).

Така складна організаційна модель
дозволяє розподіляти обов’язки по
впровадженню гендерних підходів на
різні структурні одиниці університету,
тим самим покладаючи на кожну з них
певну відповідальність за втілення
концепції
рівних
можливостей.
Систематична
робота
в
межах
університету проводиться у таких
напрямках:
 координація
персоналу
(призначення на посади, рівна оплата
праці,
підвищення
кваліфікації,
покращення умов праці);
 розвиток досліджень і наукових
розробок (стипендії та можливості для
науковців);
 консультації
(студентські
консультації, психологічні консультації,
персональні консультації, міжнародний
відділ, студентська спілка, штаб по
забезпеченню різноманіття, відділ по
роботі з родинами);
 центр
кар’єри
(ключові
компетенції в гендерній політиці та
політиці різноманіття);
 педагогіка вищої школи (тренінги
для викладачів щодо гендерної політики
та політики різноманіття);
 преса та зв’язки з громадськістю;
 університетська
бібліотека
(забезпечення літературою гендерної
тематики);
 факультети
та
деканати
(організація заходів та планування);
 відділ
обліку
(систематичний
аудит, збір статистики, оцінка).
У межах університету політика
гендерної пріоритетизації впроваджується
завдяки підтримці адміністрації ЄУВ,
місцевих органів освіти та державній
підтримці. Зважаючи на досвід ЄУВ, для
успішного впровадження такої політики,
насамперед необхідно зібрати дані по
університету, які в обов’язковому
порядку містять гендерно дизагреговану
інформацію. Збір статистики дозволяє
виділити наявні гендерні нерівності в

~ 85 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

структурі університету та окреслити
основні проблеми, які потребують
розв’язання.
Це
є
основою
для
постановки
цілей
та
формування
комплексного плану щодо утвердження
гендерної
рівності
та
запобігання
дискримінації в університеті. Після
аналізу та постановки довгострокових
цілей для уповноважених органів на рівні
адміністрації
університету,
за
погодженням із місцевим управлінням
освіти, затверджується загальна програма
та план її виконання. План містить чіткі
цілі, часові та фінансові рамки та список
уповноважених для виконання поточних

завдань.
Графічне
представлення
механізму можна побачити на рисунку 4.
Представлена схема досить загальна,
адже університет може мати власну
організаційну структуру, до якої слід її
адаптувати та розробити власні заходи,
що відповідають актуальним проблемам
того чи іншого університету. Для
забезпечення успіху підходу в часі на
регулярній основі має відбуватися
звітність, моніторинг та оцінка засобів
упровадження
гендерних
підходів,
тренінги та обмін досвідом з іншими
закладами вищої освіти.

Рис. 4. Механізм упровадження політики гендерної пріоритетизації в заклад
вищої освіти.
Гендерна
пріоритетизація
–
основоположна політика подолання
гендерної нерівності в Німеччині.
Німецький уряд проводить активну
роботу щодо поширення принципів
гендерної рівності на етапі прийняття
рішень з 1999 року. Результатом
утвердження
політики
гендерної
пріоритетизації
як
центральної
стратегії федерального уряду стала
реформа
прийняття
рішень
у
державному
секторі.
Створення

уповноважених органів, у компетенції
яких входить дослідження, планування
та аудит, стало запорукою регулярної
роботи уряду над дотриманням
принципів рівності та подолання
дискримінації.
Федеральні землі в Німеччині є
незалежними в тому, як саме вони
застосовуватимуть політику гендерної
пріоритетизації. Це надає можливість
місцевим органам освіти самостійно
встановлювати порядок виконання
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державних директив та оперативно
реагувати на виклики. На прикладі
Європейського університету Віадріна
було
розглянуто
впровадження
політики гендерної пріоритетизації в
структуру
вищого
навчального
закладу. Відправною точкою став збір
даних, на основі аналізу яких були
визначені
сфери,
де
гендерна
нерівність
потребує
найбільшого
втручання. В ЄУВ це – горизонтальна
та вертикальна сегрегації та скляна
стеля для жінок при просуванні на
вищі академічні посади. Всі отримані
дані
обов’язково мусять бути
диференційовані за гендером, аби на
етапі оцінки результатів можна було
простежити вплив політики на стан
гендерної нерівності в організації.
Наступним кроком була побудова
загальної стратегії, що містить чіткий
план щодо впровадження гендерної
пріоритетизації
в
організацію.
Реалізація цього плану інтегрована в

структуру університету і, відповідно
до компетенцій кожного органу, їм
надаються
завдання,
покликані
скоротити гендерну нерівність. План
затверджується
адміністрацією
університету й погоджується з
місцевим
органом
освіти.
Обов’язковим кроком у впровадженні
політики гендерної пріоритетизації
була подальша підзвітність та оцінка
результатів.
Українські вищі навчальні заклади,
з одного боку, теж прагнуть певної
автономії. З іншого боку, Міністерство
освіти та науки України впроваджує
цінність
гендерної
рівності
та
розмаїття на рівні певних програм.
Тому
доцільно
було
б,
аби
університети взяли до уваги досвід
ЄУВ в розробці та виконанні політики
гендерної пріоритетизації, яка також є
складовою
гендерної
політики
України.
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Охарактеризовано политику гендерной приоритетизации в Германии, важным аспектом которой
является принятие соответствующего законодательства и назначение ответственных за его
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воплощение органов государственной власти. Рассмотрены особенности высшего образования в
Германии. Гендерное неравенство в университетах проиллюстрировано соответствующими
статистическими данными. На примере Европейского университета Виадрина обозначены этапы
внедрения политики гендерной приоритетизации в высшее учебное заведение.
Ключевые слова: высшее образование, гендерная приоритетизация (gender mainstreaming),
гендерное неравенство, Германия.
Anastasiya Brylova, Tamara Martsenyuk PECULIARITIES OF GENDER MAINSTREAMING
IN HIGHER EDUCATION: GERMAN EXPERIENCE FOR UKRAINE
Gender mainstreaming policy in Germany has been analyzed, an important aspect of which is the
adoption of the appropriate legislation and the appointment of public authorities responsible for its
implementation. The peculiarities of higher education in Germany have been characterized. Gender
inequality in the universities has been illustrated with relevant statistical data. The stages of the
implementation of the policy of gender mainstreaming into the institutions of higher education have been
explained by the example of European University Viadrina.
Key words: higher education, gender mainstreaming, gender inequality, Germany.

УДК 373.5.016:51(07)
Наталія Генсіцька-Антонюк
ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ ІЗ МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН ДЛЯ 5–9 КЛАСІВ
У статті визначена роль математики у формуванні позитивних якостей особистості, рис
характеру, емоційно-вольової сфери школярів та ін. На основі здійсненого гендерного
аналізу підручників з математичних дисциплін для 5-9 класів, а саме порівняльного аналізу
частоти зображень обох статей, представлення їх у певних видах діяльності та у виконанні
різних соціальних ролей, виділено три групи стереотипів: першу групу становлять
стереотипи фемінності/маскулінності, другу – стереотипи стосовно соціальних ролей, і
третю – стереотипи, пов’язані з відмінностями в змісті праці. Результати дослідження
підтвердили домінування чоловічої статі як у частоті зображення, так і в представлені
гендеру.
Ключові слова: гендерний аналіз, шкільний підручник, гендерні стереотипи.
________________________________________

Шкільні підручники, поряд із сім’єю,
вчителями, ровесниками, є головними
агентами
гендерної
соціалізації
в
загальноосвітній школі: уявлення про
соціальні ролі чоловіків і жінок, про
якості та здібності школярів і школярок,
які містяться в змісті шкільних
підручників, здійснюють значний вплив
на світогляд учнів, на формування їх
гендерних особливостей. Гендерні моделі
поведінки, зразки «чоловічої» і «жіночої»
поведінки, які транслюються через зміст
навчальних підручників і посібників, на
основі
механізмів
ідентифікації
засвоюються дитячою і підліткової
свідомістю,
визначаючи
гендерні

орієнтації особистості та її реальну
поведінку [4].
Проблема гендерної рівності та
гендерних стереотипів у шкільній освіті
досліджена
в
працях
Т. Говорун,
О. Кікінежді,
проблема
гендерної
соціалізації висвітлена в науковому
доробку В. Кравця, О. Петренко. Наукові
розвідки
В. Гайденко,
Г. Жирської,
П. Фролова
присвячені
гендерному
аналізу навчальної літератури. Гендерний
вимір окремих підручників із математики
здійснено
С. Вихор,
Н. Городновою,
О. Кікінежді.
Однак гендерний аналіз підручників з
математичних дисциплін для 5-9 класів
© Генсіцька-Антонюк Наталія
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ще не був предметом окремого
дослідження, відтак предметом нашої
наукової розвідки є гендерний аналіз
підручників з математичних дисциплін
середньої школи.
Таким чином, на основі здійсненого
гендерного аналізу ми можемо визначити
гендерний
вимір
підручників
із
математики, що є основним завданням
статті.
При здійсненні гендерного аналізу
підручників методом контент-аналізу з
математичних дисциплін ми спиралися на
твердження про те, що математика є
«опорним предметом при вивченні
суміжних дисциплін», «культурологічною
системою» [5, с. 7], а «формуючий аспект
предмета математики» дає широкі
можливості
для
інтелектуального
розвитку особистості учня. «Йдеться,
насамперед, про розвиток логічного
мислення, просторових уявлень та уяви,
пам’яті,
уваги,
алгоритмічної
та
інформаційної
культури,
вмінь
встановлювати
причинно-наслідкові
зв’язки
між
окремими
фактами,
обґрунтовувати
твердження,
математизувати реальні ситуації [5, с. 7].
Вивчення
учнями
математичних
дисциплін
сприяє
«світопізнанню,
розумінню ними діалектичного зв’язку
математики з дійсністю, уявлення про
математичне моделювання, розвитку їх
наукового світогляду. Використання
фактів історії математичної науки формує
в учнів уявлення про математику як
невід’ємну частину загальнолюдської
культури» [5, с. 7]
На сьогодні також загальновизнана
«роль
математики
у
формуванні
позитивних якостей особистості, рис
характеру,
емоційно-вольової
сфери
школярів,
розумової
активності,
пізнавальної самостійності, чесності,
правдивості, продуктивного і творчого
мислення, інтелектуальної витриманості,
саморегуляції
та
наполегливості.
Використання в математиці, поряд із

природною, кількох математичних мов,
дає можливість розвинути в учнів
точність
суджень,
економність,
інформативність
мовлення,
вміння
використовувати для цього найбільш
придатні
мовні
засоби,
зокрема
символічні та графічні» [5, с. 7].
Вивчення
математики
сприяє
«моральному, трудовому, естетичному,
економічному, екологічному, правовому,
патріотичному вихованню, утвердженню
принципів загально-людської моралі» [5,
с. 7].
На думку більшості дослідників, саме
змістове навантаження та кількісна
непропорційність сюжетів закладають
майбутнє обмеження у виборі професії,
особливості гендерних взаємин. Істотне
місце у вивченні курсу математики
займають задачі, основними функціями
яких
є:
пізнавальна,
дидактична,
розвивальна,
виховна
[7].
Задачі
сприяють розвитку логічного мислення
учнів та практичного застосування
математичних
знань.
Зокрема,
у
Пояснювальній записці до програми з
математики для початкової школи (2012)
наголошується на «особливо значущій
ролі» змістової ліній «Сюжетні задачі»:
«Сюжетні задачі постають важливим
засобом ілюстрації і конкретизації
навчального
матеріалу;
розвитку
пізнавальних
процесів,
оволодіння
прийомами
розумової
діяльності;
виховання вольових якостей, естетичних
почуттів; розвитку вміння будувати
судження, робити висновки; формування
в учнів мотивації їхньої навчальної
діяльності, інтересу та здатності до цієї
діяльності. Сюжетні задачі, особливо
практично зорієнтовані, забезпечують
зв’язок математики із реальним життям
дитини …» [6, с. 141].
Проведений
гендерний
аналіз
підтвердив
результати
домінування
чоловічої статі як у частоті зображення,
так і в представлені гендеру.
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Усі проаналізовані підручники для 5 і 6
класу чітко розмежовують чоловічі та
жіночі види діяльності. Сім’я та
господарство закріплені за особами
жіночої статі, виробництво та проведення
вільного часу – за особами чоловічої.
Здійснений нами аналіз довів, що
зображення
хлопчиків
і
чоловіків
найчастіше пов’язувалися зі сферою
дозвілля, а дівчаток і жінок – зі сферою
родини. Дівчатка набагато рідше, чим
хлопчики, зображуються в ігрових
ситуаціях, зате частіше представлені в
ситуаціях домашнього побуту. Нами
доведено, що особи чоловічої статі
зображені
в
різноманітних
видах
діяльності й ситуаціях.
Гендерні стереотипи можна поділити
на три групи: першу групу становлять
стереотипи фемінності/ маскулінності,
другу – стереотипи стосовно соціальних
ролей, і третю – стереотипи, пов’язані з
відмінностями
в
змісті
праці [3].
Проведений аналіз продемонстрував
наявність усіх трьох груп гендерних
стереотипів у досліджуваних нами
підручниках. Якщо розглядати виявлені
гендерні стереотипи окремо в межах
кожної групи, можна відзначити таке.
Щодо
стереотипів
фемінності/маскулінності, то відзначаємо
загальну тенденцію до приписування
персонажам чоловічої статі значно
більшого переліку особистісних якостей.
Вони
часто
наділяються
такими
характеристиками, як фізична сила,
доброта,
сміливість,
розум,
цілеспрямованість,
спритність,
винахідливість, хоробрість. А жіночим
персонажам
частіше
приписуються
акуратність, посидючість, і рідше –
уважність та самостійність.
Стосовно другої групи стереотипів
(стереотипів
соціальних
ролей),
виявлених
у
підручниках,
можна
відзначити таке. Жіночим персонажам
відводяться,
в
основному,
ролі
домогосподарок, матерів, сестер, що
виконують хатню роботу (прибирання,
прання, готування їжі, турбота про дітей),

і обмежений набір професійних ролей,
серед яких переважає роль учительки.
Чоловічі
персонажі
при
цьому
представлені як у сімейних ролях (батько,
брат,
глава
родини),
так
і
в
різноманітному переліку професійних
ролей. Винятково чоловічими є ролі,
пов’язані із виконанням важкої фізичної
праці, а також з такими заняттями, як
полювання, риболовля та ін. У числі суто
жіночих ролей можна відзначити ті, які
пов’язані з шиттям, вишиванням і т.ін.,
тобто
традиційними
«жіночими»
заняттями. Були виявлені також моделі
нормативної
поведінки,
чітко
приписувані певній статі. Наприклад,
здоровий спосіб життя (дотримання
режиму дня, зарядка) – ті моделі
поведінки, які реалізуються чоловічими
персонажами, а надання медичної
допомоги й турбота про дітей –
жіночими. Цікаво, що деякі, на наш
погляд, нейтральні стосовно статі ролі й
дії також мали гендерне забарвлення. Так,
у два рази частіше заняття спортом, гра
на музичних інструментах, їзда на
велосипеді, рухливі ігри, читання газет і
перегляд ТВ й ін. приписувалися
чоловічим персонажам, ніж жіночим.
У цілому проведений аналіз показав,
що
персонажам
чоловічої
статі
приписується виконання ролей в усіх
сферах діяльності – праці, навчанні,
спорті, дозвіллі, культурі, сім’ї та ін. При
цьому для жіночих персонажів діапазон
соціальних ролей значно звужений і
стосується переважно сфери сім’ї,
навчання й культури. Крім того, у ході
дослідження була простежена явна
тенденція приписування традиційних
ролей тій або іншій статі. Як ми вже
відзначали,
чоловічі
персонажі
зображуються відповідно до видів
«чоловічої»
активності
(виконання
фізичної роботи, полювання, риболовля
та ін.), а зображення персонажів жіночої
статі обмежене рамками виконання
домашніх
обов’язків
(прибирання,
готування їжі), а також турботою про
дітей і допомогою старшим у сім’ї.
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Очевидно, що соціально схвалюваним
зразком жіночої поведінки є робота по
домогосподарству, й інших варіантів для
суто жіночих ролей практично не
пропонується.
Щодо
третьої
групи
гендерних
стереотипів, пов’язаної з відмінностями у
змісті виконуваної праці, то проведене
нами
дослідження
виявило
такі
закономірності. Були проаналізовані всі
професії, які згадувалися у вивчених
підручниках у зв’язку з персонажами
чоловічої й жіночої статі (про це мова
вже йшла вище). З-поміж мистецьких
спеціальностей особам чоловічої статі
надаються такі переваги: художник, поет,
композитор, диригент, артист, музикант,
співак, а жіночої – танцівниці й
бібліотекарі.
Отримана
картина
підтверджує стереотипні описи чоловічої
праці, що має творчий і продуктивний
характер, і жіночої – допоміжної й
обслуговуючої.
Навчальна програма з математики
передбачає вивчення у 7–9 класах двох
математичних курсів – алгебри та
геометрії.
Програми курсів з алгебри і геометрії є
переважно гендерно нейтральними, однак
мають деякі ознаки гендерної чутливості
та гендерних стереотипів. Важливо
зазначити, що мета програм як із алгебри,
так і з геометрії передбачає «створення
умов для розвитку кожної особистості
учня з урахуванням його можливостей і
потреб та вікових особливостей» [1,
с. 11].
Позитивним є те, що в програмі
зазначається: «для успішної участі в
сучасному суспільному житті особистість
повинна володіти певними прийомами
математичної діяльності та навичками їх
застосувань до розв’язання практичних
задач. Певної математичної підготовки і
готовності її застосовувати вимагає і
вивчення багатьох навчальних предметів
загальноосвітньої школи» [1]. Це повною
мірою відображає гендерний підхід до

навчально-виховного процесу. Передусім
програма
передбачає
«оволодіння
загальною математичною культурою,
вироблення так званого математичного
стилю
мислення,
тобто
вміння
класифікувати
об’єкти,
вміння
встановлювати закономірності, виявляти
зв’язки між різними явищами, вміння
приймати рішення тощо», що сприяє
самореалізації кожної особистості [1].
Таким чином, гендерний аналіз
підручників із алгебри для 7–9 класів
засвідчив зменшення презентації жіночих
гендерних ролей у текстах задач.
Отже, підручники з алгебри для 7–9
класів відтворюють наявну гендерну
асиметрію,
непрямо
підтверджують
гендерні стереотипи, сприяють їх фіксації
у свідомості учнів.
Перш ніж здійснити гендерний аналіз
підручників із геометрії, попередньо було
розглянуто особливості самого предмета,
відповідних програм, специфіки їх
сприймання дівчатами і хлопцями
підліткового віку.
Труднощі, які виникають у вчителя й
учнів при вивченні геометрії, пов’язані з
віковими та гендерними особливостями
дівчат і хлопців, які навчаються в 7–9
класах. Вивчення математики в 5–6
класах спирається на практичний досвід
(робота з числами, життєві задачі) та
елементарне алгоритмічне мислення
(робота за нескладними вивченими
схемами). Вивчення ж геометрії потребує
доведення тверджень, тобто оволодіння
логікою висловлювань, абстрактними
поняттями.
Гендерні
особливості
особистості впливають на засвоєння
навчального матеріалу [2, с. 16], а зміст
навчальних підручників з геометрії
впливає на формування як особистості в
цілому, так і її окремих психічних
функцій та особистісних якостей. Саме
завдяки вивченню геометрії в хлопців, і
особливо
у
дівчат,
активізується
формування абстрактного та логічного
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мислення, розширюється коло інтересів
школярів.
Основне в геометрії – математичні
моделі, які стосуються просторових форм
і їх кількісних характеристик. Тому
зрозуміло, що геометрія є пасивним
транслятором гендерних ролей, проте
вони все ж закріплені в підручниках із
геометрії.
Отже, аналіз шкільних підручників із
математичних дисциплін з 7 по 9 клас дає
підстави стверджувати, що кількість
матеріалу
(як
змістового,
так
і
ілюстративного) із зображенням жінок
зменшується,
зменшується
і
їх
представленість
у
світі
професій,
натомість особи чоловічої статі беруть
участь у виконанні понад 150 видів
роботи.
Проведений
аналіз
шкільних
підручників із математичних дисциплін
для 7–9 класів дає підстави стверджувати,
що
ілюстративний
матеріал
цих
підручників
відтворює
гендерні
стереотипи та культурні норми, що
відображають
гендерну
матрицю
суспільства. Очевидним є те, що гендерні
стереотипи відтворюють панівний у
суспільстві тип соціальної взаємодії
чоловіків і жінок; характер їхньої
репрезентації в суспільній та приватній
сферах;
суспільні
стандартизовані
уявлення про моделі поведінки (ролі)
чоловіка / жінки в суспільстві.
Наслідками
такої
неадекватної
репрезентації жінок і чоловіків у
підручниках із математичних дисциплін
із точки зору «прихованого» навчального
плану є: «по-перше, те, що учні можуть
непомітно для самих себе дійти висновку,
що саме чоловіки є стандартом і саме
вони відіграють найбільш значущу роль у

суспільстві і культурі; по-друге, тим
самим обмежуються знання учнів про те,
який внесок зробили жінки в культуру, а
також про ті сфери нашого життя, які
традиційно вважаються жіночими; потретє,
на
індивідуальному
рівні
стереотипи, які містяться в підручниках,
більшою мірою заохочують до досягнень
чоловіків, тоді як жінки засвоюють
моделі поведінки, які меншою мірою
співвідносяться
з
лідерством
і
управлінням» [8, с. 107].
Необхідно також зазначити, що
здійснене дослідження дає підстави
стверджувати: у підручниках для 5–9
класів
підкреслюється
ієрархія
маскулінного і фемінінного.
Оцінюючи роль шкільних підручників
із
математичних
дисциплін
щодо
відображення гендерних особливостей
особистості, необхідно констатувати, що
вони
(підручники)
демонструють
гендерну нерівність між представниками
статей і відображають реальну гендерну
картину суспільства. Будучи важливим
агентом гендерної соціалізації, засобом
гендерної освіти й виховання, шкільні
підручники з математичних дисциплін не
повною мірою виконують свої функції,
оскільки містять приховану гендерну
асиметрію, що актуалізує не лише
проблему
проведення
гендерної
експертизи всіх навчально-методичних
матеріалів, але й необхідність побудови
нового змісту навчально-методичної
літератури на основі гендерного підходу,
який
передбачає
орієнтацію
на
становлення
чоловічої
й
жіночої
індивідуальності, гармонійні відносини
між статями, поважне ставлення до
представників власного й іншого гендеру,
формування етичних норм поведінки.
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Наталья Генсицкая-Антонюк ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКОВ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ
В статье определена роль математики в формировании положительных качеств личности, черт
характера, эмоционально-волевой сферы школьников и др. На основе проведенного гендерного
анализа учебников по математическим дисциплинам для 5-9 классов, а именно сравнительного
анализа частоты изображений обоих полов, представление их в определенных видах деятельности и в
выполнении различных социальных ролей, выделено три группы стереотипов: первую группу
составляют стереотипы феминности / маскулинности, вторую - стереотипы относительно социальных
ролей, и третью - стереотипы, связанные с различиями в содержании труда. Результаты исследования
подтвердили доминирование мужского пола как в частоте изображения, так и в представлении
гендера.
Ключевые слова: гендерный анализ, школьный учебник, гендерные стереотипы.
Natalia Hensitska-Antonyuk THE GENDER DIMENSION OF THE CONTENT OF
TEXTBOOKS ON MATH SUBJECTS FOR GRADES 5-9
The role of mathematics in the formation of positive qualities, character traits, emotional and volitional
sphere of students and others has been defined in the article. According to the gender analysis of textbooks
on math subjects for Grades 5-9, in particular, a comparative analysis of the frequency of the presence of
illustrations of both sexes, the way they are represented performing different activities and various social
roles, three groups of stereotypes have been distinguished: the first group consists of the stereotypes of
femininity / masculinity, the second group includes stereotypes with reference to social roles, and the third
one implies the stereotypes associated with the differences in the content of work. The results of the study
confirmed the dominance of males both in the frequency of illustrations and gender representation.
Key words: gender analysis, school textbook, gender stereotypes.

УДК 37.043+373.5.091.12.005.963.2–051
Наталія Зеленкова
РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
В ГЕНДЕРНІЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСТВА
У статті висвітлено основні аспекти організації роботи класного керівника в гендерній
соціалізації учнівства. Автором розкрито визначення окремої соціальної статі – гендера як
соціального статуса, фундаментального виміру соціальних відносин; здійснено аналіз
факторів, які впливають на систему ролей та поведінку особистості в сучасному світі.
Ключові слова: стать, гендер, гендерна соціалізація, класний керівник, гендерна рівність.
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Розбудова
української
держави,
перехід до європейського і світового
співтовариства
неможливі
без
гармонізації суспільних відносин на
засадах гендерної соціалізації. Сучасні
дослідники
підкреслюють,
що
на
сучасному етапі розвитку освіти стає
нагальним
формування
гендерної
культури особистості як невід'ємної
частини гендерної соціалізації школярів.
Вирішення цих завдань можливе завдяки
роботі класного керівника, який є для
підростаючого
покоління
духовним
посередником,
зацікавленим
організатором,
небайдужим
спостерігачем, творцем сприятливого
мікросередовища,
консультантом,
помічником та координатором зусиль
педагогів, сім’ї, соціуму.
Зорієнтованість державної політики
України вимагає перебудови всієї
системи державного функціонування на
нових,
демократичних
принципах,
вільних
від
будь-якої
форми
дискримінації. Проблема гендерної освіти
та виховання є відносно новою і багато її
аспектів ще й сьогодні залишаються
малодослідженими
і
потребують
подальшого
переосмислення
та
ґрунтовного вивчення. Не випадково в
останні роки гендерна тематика в
психолого-педагогічній науці набуває все
більшої актуальності.
Аналіз наукової літератури свідчить,
що
окремі
аспекти
досліджуваної
проблеми знайшли відображення в
працях,
присвячених
гендерній
проблематиці, Т. Дороніної, В. Кравця,
О. Куліш, М. Левківського, І. Мунтян,
О. Рідкоус, О. Цокур та ін. Зацікавлення в
плані розв’язання обраної проблеми
викликають наукові праці С.Вихор,
Т.Говорун, О.Кікінеджі, В. Москаленко,
присвячені
особливостям
гендерної
соціалізації.
Однак аналіз стану досліджуваної
проблеми в педагогічній теорії та
практиці доводить, що відсутність у
сучасній педагогічній науці повноцінного
гендерного виховання і гендерної

просвіти не лише призводять до
відхилень у формуванні особистості,
виникнення
труднощів
у
процесі
соціалізації, але інколи є наслідком
виникнення
серйозних
психічних
розладів. Тому актуальність дослідження
зумовлена для вирішення проблеми
кардинальні переорієнтації наукових
досліджень, під час яких відбувається
поворот
до
особистості,
коли
враховуються не лише потреби і
здібності, а й якісна своєрідність як
представника певної статі.
Мета статті – з’ясувати зміст роботи
класного
керівника
у
гендерній
соціалізації учнівства.
Сьогодні
гендерні
проблеми
обговорюються багатьма науковцями, які
намагаються об’єднати свої зусилля в
пошуках
шляхів
розв’язання
цієї
проблеми. Вагомим в оцінюванні рівня
цивілізованості суспільства є те, що
аналіз психолого-педагогічної літератури
щодо порушеної проблеми вказує, що
педагогічна думка знаходиться на такому
етапі свого розвитку, коли з’являються
нові фактори, які впливають на систему
ролей та поведінку особистості в
сучасному світі. Серед різних факторів є
фактор статі, що отримала людина від
природи. Очевидним є те, що стать
відіграє не тільки біологічну, а й
соціальну роль. Закономірно з’являється
визначення окремої соціальної статі –
гендера, що є вираженням поняття систем
ролей та відносин між чоловіками й
жінками в суспільстві як соціальними
об’єктами [9, с.14].
Дослідження
останніх
років
дозволяють стверджувати про те, що
практика
випереджає
теорію.
Спираючись на ці дослідження, можемо
виокремити головні положення, що
потребують врахування у практичній
діяльності красного керівника: зміцнення
особистості хлопчиків і дівчаток та
одночасне розширення їхніх гендерних
позицій; формування вмінь свідомого та
вільного вибору життєвих стратегій.
Особливі та специфічні риси виховання
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хлопчиків і дівчаток завжди були в центрі
уваги психолого-педагогічної теорії та
практики,
оскільки
уявлення
про
«жіноче» і «чоловіче» в сім’ї і суспільстві
опосередковує ментальність кожного
народу.
На
цьому
наголошує
Л. Столярчук при впровадженні концепції
гендерного виховання в школі, а саме:
«розходження в поведінці та сприйнятті
чоловіків і жінок визначається не стільки
їхніми фізіологічними особливостями,
скільки вихованням і розповсюдженими
в кожній культурі уявлення про сутність
чоловічого і жіночого початків»[5].
У зв’язку з цим Л. Столярчук
підкреслює,
що
«гендерна
освіта
спрямована
на
гармонізацію
взаємостосунків між статями, розкриття
особистісного потенціалу, самореалізацію
жіночої і чоловічої індивідуальності,
розвиток партнерських взаємовідносин
педагогів та учнів чоловічої та жіночої
статі» [5].
Школа для дітей – це простір життя, де
вони повноцінно живуть, і тому сучасний
класний керівник повинен плануватися
роботу таким чином, щоб сприяти
становленню
соціально
зрілої
особистості.
Готовність
класного
керівника до гендерного виховання має
комплексний характер та визначається
такими
критеріями:
усвідомлення
класним керівником свого власного
потенціалу; наявність достатнього рівня
знань в напрямку гендерного виховання
школярів; наявність комунікативних,
психологічних, організаторських умінь
щодо здійснення різних форм гендерного
виховання;
готовність
до
творчої
співпраці, відкритість до всього нового,
вивчення портрету класу та вплив
особистості класного керівника на
характер взаємодії з вихованцями.
Сьогодні перед нами клас школярів, а в
майбутньому
– дорослі чоловіки та
жінки. На розумінні цього і ґрунтується
гендерна модель виховання. Метою
гендерного виховання є таке формування

особистості хлопчиків і дівчаток, щоб
вони були вільними від гендерних
стереотипів; відповідальними за свою
поведінку й міжособистісні взаємини;
рівними у самовираженні в усіх сферах
життя; незалежними від традиційних
поглядів на роль і місце жінок і чоловіків
в сучасному суспільстві. Гендерне
виховання має такі завдання: формування
умінь школярів для рівноправної участі в
суспільному
житті;
сприяння
становленню активної життєвої позиції;
формування
громадської
позиції.
Базується
гендерне
виховання
на
принципах гуманізму, демократичності,
наступності,
етнокультурності
та
плюралізму.
Школа повинна формувати сьогодні
нову систему знань, умінь і навичок, а
також сучасні ключові компетентності.
Соціальна компетентність визначена
Радою Європи однією з ключових
компетенцій, і головне те, що вона
поєднує в собі аспекти всіх інших
компетентностей.
Перед
класним
керівником
стоять
такі
завдання:
виховати компетентну особистість, яка
успішно самореалізується в соціумі як
громадянин,
сім’янин,
професіонал;
залучати учнівство до систематичної
життєдіяльності
класного
та
загальношкільного
колективу;
здійснювати
спостереження
за
індивідуальним розвитком та створення
оптимальних умов для формування
кожної
особистості,
що сприяють
вільному та повному розкриттю всіх її
здібностей, створення класного колективу
як виховного середовища, що забезпечує
соціалізацію
кожного
школяра.
Соціалізувати учнівство – це насамперед
навчити їх жити в злагоді із собою та
навколишнім світом. Мудрий педагог В.
Сухомлинський розумів, що досягнути
цього можна, лише крок за кроком
вводячи дитину у світ різноманітних
людських стосунків і спонукаючи її до
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більшої
самостійності
та
відповідальності.
Цілком
справедливо
стверджував
К. Ушинський: «У вихованні все повинно
базуватися на особі вихователя, тому що
виховна сила виливається тільки з живого
джерела людської особистості. Ніякі
статути і програми, ніякий штучний
організм закладу, хоч би як хитро він був
придуманий,
не
може
замінити
особистості в справі виховання» [6,
c.123]. Тільки особистість може діяти на
розвиток, тільки характером можна
сформувати характер. Отже, в кожному
наставнику
важливі:
характер,
моральність, переконання.
Гендерна соціалізація – це процес
засвоєння людиною соціальної ролі,
визначеної для неї суспільством від
народження. Цей підхід передбачає
створення навчальних ситуацій щодо
гендерної рівності, що є умовою
рівноправності перед законом, рівні
можливості в усіх сферах життя,
незалежно
від
статі
людини.
Загальновідомо,
що
соціалізація
особистості відбувається під впливом як
стихійних сил, соціального середовища,
так і цілеспрямованих із боку спеціально
створених державних і суспільних
інститутів. Залежно від віку, одні
чинники стають більш вагомими, інші
відсуваються на задній план, треті мають
постійний фоновий вплив.
Ці завдання успішно реалізуються
класним керівником при індивідуальній
роботі з вихованцями за таким змістом
роботи: вивчення особливостей розвитку
кожної особистості; вивчення та аналіз
стану й умов сімейного виховання
кожного школяра; аналіз та оцінка рівня

вихованості школярів; вивчення виховних
впливів оточуючого середовища на
школярів класу, аналіз виховної цінності
проведеної справи. При організації
колективних творчих заходів вихователю
бажано провести діагностику рівня
сформованості гендерних стереотипів у
шкільному колективі. Залежно від її
результатів вибираються форми та
методи гендерного виховання.
Стати справжнім учителем, духовним
наставником своїх вихованців, чудовим
класним керівником дуже нелегко.
Діяльність
класного
керівника
як
організатора
учнівського
колективу
багатогранна, коло обов’язків дуже
широке, прикрощів і невдач набагато
більше, ніж радощів і перемог. Але
водночас це радість спілкування, це
бажання бути потрібним кожному своєму
вихованцю й досягнення маленьких чи
великих перемог у навчанні та вихованні.
Кожен намагається відшукати свої шляхи
вирішення, здавалося б, одних і тих же
завдань. І чим вища майстерність
учителя, тим результативнішим є процес
навчання і виховання: менше конфліктів,
більше доброти і взаєморозуміння у
відносинах між педагогом та його
учнями. Завдання, які постають перед
освітніми закладами, це залучення
учнівства до різнобічної діяльності та
спілкування,
надання
можливості
навчитися «бути в дорослому житті», не
залишаючи стін навчального закладу.
Саме це і є головним завданням
соціалізації.
Перспективу подальших досліджень
убачаємо у визначанні педагогічних умов
соціокультурної проблеми виховання.
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Наталья Зеленкова РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В
ГЕНДЕРНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
В статье освещены основные аспекты организации работы классного руководителя в ґендерной
социализации учащихся. Автором раскрыто определение социального пола – гендера, как
соціального статуса, фундаментального измерения социальных отношений, осуществлен анализ
факторов, которые влияют на систему ролей и поведение личности в современном мире.
Ключевые слова: пол, ґендер, ґендерная социализация, классный руководитель, ґендерное
равенство.
Natalia Zelenkova ROLE OF CLASS MASTER INGENDER SOCIALIZATION OF
SCHOOLCHILDREN
The article highlights the basic aspects of activity management of class master in terms of gender
socialization of schoolchildren. The author determines a distinct kind of social sex – gender as social status
and fundamental dimension of social relations. The conditions influencing the system of roles and personal
behavior in the contemporary world have been analyzed in this article.
Key words: sex, gender, gender socialization, class master, gender equality.
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Ольга Костюк
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ
СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КАНАДИ
Проаналізовано канадський досвід врахування гендерних аспектів у профорієнтаційній
роботі зі школярами. Розкрито сутність гендерно справедливого професійного спрямування в
канадській середній школі. Висвітлено напрями профорієнтаційної роботи та відображення
гендерної складової у них. З’ясовано риси та навички, які формують канадські педагоги у
своїх вихованцях для їх успішного працевлаштування та виконання майбутніх професійних
соціальних ролей. Окреслено основні форми роботи з молоддю для розширення її уявлень
про можливі траєкторії трудової діяльності. Охарактеризовано програми, метою яких є
заохочення учениць до вибору нетрадиційних для їх статі професій, обґрунтовано принципи
таких програм.
Ключові слова: гендер, гендерна рівність, гендерні стереотипи, гендерна педагогіка,
професійна орієнтація, Канада, середня школа.
________________________________________
Потреба враховувати гендерні аспекти
між:
1) необхідністю
розвитку
у профорієнтаційній роботі з учнівством
індивідуальних природних здібностей для
обґрунтовується низкою суперечностей,
успішної професійної самореалізації та
які склалися сьогодні в українському
обмеженням розвитку особистісного
суспільстві. Зокрема, суперечностями
потенціалу
шляхом
орієнтування
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учнів/учениць на «традиційні» їх статі
професії;
2) принципом
гендерної
педагогіки, який передбачає відсутність
статево-відповідних видів діяльності [1, с.
98] та стереотипним поділом на «жіночі»
і
«чоловічі»
професії,
який
віддзеркалений у сучасній картині
трудової зайнятості населення України та
в суспільній свідомості наших громадян;
3) задекларованою рівністю прав та
можливостей жінок і чоловіків в
українському суспільстві, з одного боку, а
з іншого – існуванням гендерної кадрової
асиметрії як свідченням прихованої
дискримінації жінок та чоловіків у
«нетипових» для їх статі професіях;
4) нагальною
потребою
у
висококваліфікованих
працівниках
природничо-математичних,
технічних,
інформаційно-комунікаційних
галузей
для економічного розвитку країни та
низькою представленістю жінок у цих
сферах, що є проявом нераціонального
використання людського ресурсу.
До вирішення суголосних гендерних
проблем Канада звернулася у 1970-х рр.,
висунувши загальноосвітнім закладам
вимогу
дотримуватися
принципів
гендерної справедливості у професійному
спрямуванні підростаючого покоління.
Сьогодні Канада має значні досягнення в
цьому напрямку, які є цінними для
подолання
викликів
сьогодення
в
українському суспільстві.
Гендерну
складову
шкільної
профорієнтаційної роботи висвітлювали у
дисертаційних
дослідженнях
Л.Ковальчук,
Л.Лушпай;
профорієнтаційна робота вчителя в
гендерному зрізі стала предметом
наукового
аналізу
Т. Дороніної;
дослідженню гендерних відмінностей у
формуванні
життєвих
перспектив
старшокласників
присвячені
праці
О. Петренко, О. Задорожної; студентства
ВНЗ – Н. Мартинової, Т. Морозової.
Гендерні стереотипи у професійних
намірах та очікування учнів з’ясовували
канадські
науковці
В. МакНалті
(W. McNulty),
К. Пурвіс
(C. Purvis).

Питання заохочення дівчат до вивчення
нетрадиційних для їх статі дисциплін
відображено в дослідженнях численних
канадських
дослідників:
С.Акер
(S.Acker),
Е.Вінджиліс
(E.Vingilis),
Л. Вінджиліс-Яремко
(L.VingilisJaremko),
К. Оатлі
(K. Oatley),
К. Стеффорд
(K. Stafford),
Дж. Холл
(J. Hall), Г. Чен (G. Chen) та ін.
Метою нашої статі є розкриття
гендерних аспектів профорієнтаційної
роботи з учнями середніх навчальних
закладів Канади.
У Канаді гарантом рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків у сфері
праці є Канадська Хартія прав та свобод
(1982р.), Закон «Про громадянські права»
(1985 р.), провінційне законодавство.
Суттєвим для досягнення рівноваги у
співвідношенні жінок і чоловіків у різних
галузях
трудової
діяльності
було
прийняття Федерального Закону «Про
справедливе
працевлаштування»
(1986 р.), у якому жінки визначені однією
з вразливіших категорій населення, яка
потребує
компенсаторних,
попереджувальних дій на свою користь у
видах
зайнятості,
де
вони
є
малопредставленими.
Попри
наявність
законодавчого
підґрунтя, яке дозволяє жінкам та
чоловікам обирати будь-яку професію,
статистичні дані щодо працевлаштування
в Канаді продовжували фіксувати
наявність гендерної кадрової асиметрії.
Оскільки професійне самовизначення
відбувається в шкільні роки, канадські
науковці дійшли висновку, що корінь
проблеми криється саме в школі. На їхню
думку, однієюіз визначальних причин,
яка спрямовує хлопців та дівчат у типові
їхній статі трудові траєкторії, є гендерностереотипні
уявлення
учнів,
їхніх
учителів та батьків про професії [7, c.1,
2]. Іншим обмежуючим фактором, на
переконання канадських освітян, є
недостатнє ознайомлення молодих людей
з
усім
розмаїттям
професійних
можливостей [7, c.16]. Саме від цих
положень відштовхуються канадські
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педагоги
в
організації
гендерно
справедливої профорієнтаційної роботи.
Гендерно справедливе професійне
спрямування в канадських школах
полягає в наданні всім учням, незалежно
від
статі,
якісної
допомоги
у
професійному самовизначенні й розвитку
професійно-зорієнтованих навичок та
якостей;
забезпеченні
школярів
додатковою
гендерно-чутливою
допомогою і мотивацією до вибору
професій, які є нехарактерними для їх
статі (підтримці дівчат у вивченні точних
наук,
хлопців
–
в
опануванні
гуманітарних наук, сфер обслуговування).
Зокрема, у шкільній Політиці з гендерної
рівності Саскачевану вказана вимога до
педагогічних працівників допомагати
дівчатам і хлопцям вибирати шкільні
предмети і, зрештою, майбутню професію
на основі індивідуальних інтересів і
здібностей, а не традиційних суспільних
уявлень про «жіночі» та «чоловічі»
професії. Інша вимога полягає в
ознайомленні школярства з жінками та
чоловіками,
які
працюють
у
різноманітних сферах діяльності, в тому
числі й невластивих їхній статі. У
документі також наголошується на
важливості підготовки дівчат та хлопців
до поєднання майбутніх професійних та
домашніх обов’язків для їхньої успішної
життєдіяльності в сучасному суспільстві
[9, с. 14].
Гендерне
виховання
в
ході
профорієнтаційної роботи в канадській
школі зводиться до виховання в учнів
обох статей подібних якостей, із
урахуванням їхніх індивідуальних потреб.
Зокрема,
звертається
увага
на
формування рис та навичок, які є
необхідними
усім
канадським
громадянам
для
вдалого
працевлаштування. Цей набір значущих
компетентностей і якостей визначили
Рада Конференцій Освіти Канади та
представники бізнесу в 1992 р. [11, c. 1].
Їх класифіковано в три групи: навички

навчання
(спілкуватися;
критично
мислити; вчитися впродовж життя),
навички
саморегуляції
(шаноблива
поведінка і позитивне ставлення до
оточуючих,
їхніх
індивідуальних
відмінностей; гнучкість; ініціативність;
творчість; відповідальність; навички
планування, ефективного досягнення
поставлених цілей), навички роботи в
команді
(здатність
до
співпраці,
лідерства) [11, c. 2].
Принцип
гендерної
рівності
та
справедливості
в
шкільній
профорієнтаційній роботі реалізовується
завдяки
охопленню
всіх
учнів
різноманітними
формами
профорієнтаційної діяльності: введенню у
шкільний
курикулум
обов’язкового
предмета
«Кар’єра» / «Професійний
розвиток»;
дослідженню
учнями
професійних можливостей у галузях усіх
навчальних дисциплін; участі учнів за
бажанням у кооперативних навчальних
програмах;
здійсненню
професійної
орієнтації під час великої кількості
позакласних та позашкільних заходів,
програм тощо спільно з партнерами
школи; консультування учнів та їхніх
батьків радниками з професійного
спрямування.
Різноманітними є й компенсаційні,
гендерно чутливі заходи в рамках
профорієнтаційної роботи, націленої на
стимулювання
інтересу
учнів
до
професій, нетипових для їх статі. Слід
вказати, що більшість із них розраховані
на дівчат, оскільки незважаючи на те, що
стереотипи мають негативний вплив на
працевлаштування обох статей, гендерні
упередження є більшою перешкодою у
професійній самореалізації саме для
жінок [7, c.8]. Із цією метою
застосовується широкий спектр форм
роботи, щоб задовольнити навчальні
стилі та потреби кожної особистості. Крім
того,
вчителі
гендерно-сензитивних
предметів
адаптовують
методику
навчання для того, щоб мотивувати

~ 99 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

хлопців та дівчат до високих навчальних
досягнень.
Розглянемо детальніше, як гендерна
проблематика
враховується
у
профорієнтаційній
діяльності
загальноосвітніх шкіл Канади. Багатий
потенціал у роботі за цим напрямком має
предмет «Кар’єра», який є обов’язковим
для вивчення в середній школі. Він має на
меті сформувати у дівчат та хлопців
ціннісне ставлення до праці [2, с. 128];
допомогти молодим людям обох статей
самовизначитися
з
майбутньою
професією на основі індивідуальних
психофізичних
якостей,
здібностей,
інтересів та навчальних стилів; з’ясувати,
які навички та риси їм потрібні, щоб
відповідати тій чи іншій професії;
планувати досягнення професійних цілей.
Уході вивчення курсу учні/учениці
ознайомлюються з широким колом
питань: багатим спектром професій
(традиційними
для
їх
статі
та
нетрадиційними),
їх
перевагами,
труднощами,
вимогами;
зміною
«гендерного обличчя» ринку праці в
Канаді та світі; гендерними проблемами у
трудовій сфері та шляхами їх подолання
[6, с. 28]. Як хлопці, так і дівчата
опановують навички пошуку роботи,
складання
потрібних
документів,
дотримання ділового етикету [2, c. 146];
навички вміло поєднувати професійне та
особисте життя; вміння співпрацювати з
людьми обох гендерів, різних культур,
рас, фізичної дієздатності тощо [2, с. 128];
навичками фінансової грамотності (які
вважаються особливо цінними для
розвитку фінансової незалежності і
самостійності дівчат, оскільки канадські
жінки є більш економічно вразливими,
ніж чоловіки).
Учителі заохочують школярів обох
статей
нестереотипно
та
творчо
підходити
до
визначення
власних
прагнень і життєвих перспектив. [2, с. 25].
Важливим для зламу стереотипних
професійних траєкторій дівчат та хлопців
є усвідомлення ними наявності великої
кількості різноманітних професій. Учні

досліджують їхню специфіку, вимоги,
заробітну
плату,
можливості
працевлаштування, навчальні заклади для
здобуття відповідної кваліфікації.
Щоб отримати достовірну інформацію
про особливості різних професій, школярі
працюють із великою кількістю ресурсів:
довідниками,
Інтернет-джерелами,
брошурами,
відео,
кооперативними
інтерактивними програмами дослідження
професій (на зразок «The Real Game»),
мобільними
додатками
віртуального
планування
майбутнього
життєвого
шляху («Build a Career») тощо. Особливо
ефективним є спілкування учнів із
місцевими роботодавцями, керівниками
підприємств
та
організацій,
представниками кар’єрних центрів при
університетах, випускниками школи, які
приходять до учнів на уроки, Дні кар’єри,
беруть участь у ярмарках професій,
ярмарках
вищої
освіти.
Вони
розповідають молодим людям про свою
та інші професії, які зміни в них
відбуваються, окреслюють перспективи
працевлаштування та дають слушні
поради.
Поширеною
практикою
є
відвідування
учнями
підприємств,
університетів у Дні відкритих дверей,
організацій із працевлаштування (Бюро
розвитку людських ресурсів (Human
Resources Development Office), Бюро
трудових навичок людських ресурсів
(Human Resources Labour Skills Office).
Викликає
зацікавлення
практика
відвідування школярами робочих місць
(jobshadowing / take our kids to work day /
job twinning), коли учень стає «тінню»
працівника
на
півдня
–
день
(максимально на 3 дні). Дівчата та хлопці
поглиблюють свої знання, розвінчують
хибні уявлення про сутність тієї чи іншої
професії, підвищують впевненість у своїх
силах. Школяр/школярка прикріплюється
до працівника/працівниці (job shadowing)
або до учня/учениці кооперативної
освітньої програми і відвідує призначене
робоче місце (job twinning). Власні
міркування, цікаву інформацію учні
занотовують у щоденнику рефлексій.
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Кількість
таких
спостережень
є
необмеженою, що дозволяє ознайомитися
із численними видами трудової діяльності
[4, c.6].
У ході дослідження професій велика
увага звертається на усвідомлення учнями
того, що їх стать не може бути
обмежуючим чинником у можливостях
вибору професії. Важливе значення
надається
формуванню
позитивного
ставлення
молоді
до
вибору
нетрадиційних спеціальностей, розвитку
навичок протидії сексизму в нетипових
для їх статі сферах праці. Тому
простежуються плідна робота канадських
педагогів над ознайомленням учнівської
молоді
з
проблемою
гендерних
стереотипів; статевої дискримінації у
сфері
праці,
антидискримінаційним
законодавством; нетиповими професіями
(чоловічими:
медбрат,
учитель
початкових класів, секретар, асистент;
жіночими: інженер, пожежник тощо) та
позитивними рольовими моделями в них.
Для
підтримки
працівників
нетрадиційних
спеціальностей
учні
створюють постери з фактами, слоганами,
картинками; щоб навчитися належним
чином реагувати на випадки сексизму на
робочому місці, розігрують рольові ігри
[3, с.58-59].
Дослідивши ту чи іншу професію,
дівчата та хлопці зіставляють вимоги до
неї з індивідуальними навичками,
інтересами, досвідом, психофізичними
якостями. Це дозволяє їм не лише обрати
професію на основі особистісних нахилів
та вподобань, а й належним чином
готуватися до неї: розвивати якості та
навички
професійної
спрямованості,
шукати
можливість
отримання
відповідного досвіду. Таким чином,
зростає мотивація дівчат та хлопців
краще навчатися, бути активнішими у
шкільному житті та волонтерській
діяльності.
Для
усвідомлення
канадською
молоддю
значущості
особистої

активності, відповідальності за творення
власного життя,
дієвим є метод
портфоліо «Зв’язок із майбутнім», яке
учні заповнюють упродовж навчання в
середній школі. Воно є свідченням
особистісного розвитку та стимулом до
саморефлексії. По суті, це колекція
інформації про інтереси школяра/
школярки,
навчальні
стилі,
цілі,
досягнення,
дослідження
професій,
проекти, сертифікати / дипломи / листи,
які засвідчують участь у спорті,
кооперативній
освіті,
відвідуванні
робочих місць, волонтерській або
громадській діяльності, досвід роботи,
навички роботи за комп’ютером тощо [6,
с.11].
Поглиблення знань канадських юнаків
та дівчат із професіознавства відбувається
не лише на уроках «Кар’єри», а й у
процесі
вивчення
всіх
шкільних
дисциплін. Наприклад, у ході навчальних
занять із «Театрального мистецтва» вони
з’ясовують кар’єрні можливості в театрі,
із «Здоров’я» – у сфері медичного
обслуговування,
на
уроках
із
«Дослідження сім’ї» – у сферах догляду
за дітьми, людьми похилого віку,
інтер’єру, житла тощо.
Зробити правильний вибір майбутньої
професії,
заохотити
учнів
до
нетрадиційних спеціальностей допомагає
грамотно спланована підтримка школярів
у процесі вибору профілю навчання
старшої школи. У 8 класі канадські учні
визначаються із курсами, які вони
вивчатимуть у старшій середній школі.
Цей вибір безпосередньо впливає на їхнє
подальше навчання та працевлаштування.
Тому в центрі уваги знаходиться
інформування учнів та їхніх батьків про
різні предмети, визначення вподобань та
нахилів школяра шляхом численних
анкет і тестувань. У період з жовтня по
січень учні та їхні батьки отримують
інформацію про предмети старшої
середньої
школи,
відвідують
інформативні вечори або дні відкритих
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дверей. У разі необхідності вони можуть
звернутися за порадою до шкільного
консультанта
з
професійного
спрямування або відшукати необхідну
інформацію на сайтах шкіл.
Значними
можливостями
для
розширення професійного вибору дівчат і
хлопців
володіють
програми,
які
дозволяють їм здійснити професійні
проби:
кооперативне
навчання
(cooperative education), «перехід від
школи до роботи» (school-work transition
program),
підмайстрівство.
Зокрема,
кооперативні програми розраховані на
рік/семестр і передбачають інтеграцію
теоретичних аспектів певного предмета,
вивчених у класі, та практичного досвіду,
пов’язаного
з
цією
дисципліною,
отриманого на робочому місці [4, c. 8].
Одним
із
завдань
кооперативних
навчальних програм є сприяти усуненню
гендерних стереотипів молоді стосовно
професій.
Наголошується,
що
обов’язковою вимогою до вчителів, які
готують учнів до вибору місця роботи, є
чутливість до потреб школярів обох
статей. Канадські науковці відзначають
позитивний вплив такої форми навчання
на залучення дівчат та хлопців до
невластивих їх статі професій. Зокрема,
згідно з дослідженням в Університеті
Квінз,
34
%
чоловіків-студентів
спеціальності медична справа та 33%
чоловіків-студентів
педагогічних
факультетів навчалися за кооперативними
програмами у сфері охорони здоров’я та
освіти, відповідно, у старшій середній
школі [10].
У канадських середніх навчальних
закладах великою мірою застосовується
потенціал позакласної та позашкільної
роботи для заохочення учнів до
нетрадиційних
професій.
Особливо
поширеними є ініціативи, метою яких є
пробудження
інтересу
школярів,
здебільшого дівчат, до вивчення точних
наук. Канадські дослідники встановили,
що
ключовими
причинами,
які
відсторонюють представниць жіночої
статі від цих галузей, є їхнє негативне

ставлення до означених сфер діяльності,
недостатня обізнаність із сутті цих
професій та нестача взірців для
наслідування, які б надихнули їх на
працевлаштування
у
вказаних
спеціальностях
[13,
c. 70].
Тому
профорієнтація дівчат проводиться за
цими пріоритетними напрямками.
Поширеною
формою
роботи
із
спонукання учениць до вибору професій,
у яких жінки є малопредставленими, є
Дні дівчат. Наприклад, організація
Microsoft проводить «День цифрових
дівчат» (DigiGirlz Day) для школярок 7-12
класів,
яким
передбачено
низку
майстерень, спілкування з працівниками
компанії,
випускниками
ІТ
спеціальностей тощо [12]. Популярними
в Канаді є спеціальні програми, які
поглиблюють знання учнів із точних
дисциплін. Вони можуть спеціалізуватися
на проведенні навчання для зацікавлених
школярів/школярок у формі засідань
клубу на вихідних чи після уроків, літніх
або
денних
таборів.
Навчання
відбувається в «живому», інтерактивному
форматі: за допомогою практичних видів
діяльності, демонстрацій, бесід, питаньвідповідей.
У
рамках
деяких
спеціалізованих таборів проводяться
тематичні
тижні,
місцеві
ярмарки
природничих наук. Певні програми
передбачають організацію майстерень для
всіх учнів у школах, щоб розширити їхні
знання, показати, як проходять літні
табори, та розвінчати стереотип, що в
таборах можуть брати участь лише
«винятково розумні» школярі [8, c. 9].
Програми, які покликані зацікавлювати
дівчат до вивчення точних наук,
ґрунтуються на принципі одержання
школярами позитивного практичного
навчального
досвіду
та
принципі
наставництва.
Перший
принцип
передбачає
навчання
учнів
через
виконання практичної діяльності, активну
участь в обговореннях, роботу в
спеціально облаштованому середовищі.
Наприклад, навчання може відбуватися
на робочому місці науковця або
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працівника,
що
дозволяє
учням
«зазирнути
за
куліси
професії»,
поспостерігати
за
роботою,
використовувати реальні інструменти та
обладнання; на базі університету, що
уможливлює роботу в лабораторіях,
ознайомлює з особливостями навчання у
вищому навчальному закладі. Окрім того,
дівчата в таких програмах (наприклад, у
Канадській Асоціації для дівчат з
природничих наук (Canadian Association
for Girls in Science)) пишуть новини,
розповіді до інформаційного бюлетеню та
колонки
наукового
журналу,
допомагають організовувати проекти.
Такий
комплекс
заходів
сприяє
зростанню активності та ініціативності
представниць жіночої статі [6, c.9;
14, c.3]. Другий принцип – принцип
наставництва – полягає у тому, що
заняття проводять успішні жінки, які
працюють
у
відповідних
сферах,
студентки або викладачки, дослідниці
університетів
природничих,
математичних
та
технічних
спеціальностей. Вони слугують для дівчат
взірцями для наслідування [13, c.67].
Прикладами вищеокреслених програм
є Канадська Асоціація для дівчат з
Природничих Наук (Canadian Association
for Girls in Science), яка має свої
відгалуження в різних частинах Канади,
програми Жінки в Науці та Техніці
(Women in Science and Engineering WISE), Манітоба Гідро (Manitoba Hydro),
Операція Мінерва (Operation Minerva).
Дослідження свідчать про позитивний
вплив цих програм на школярок.
Високоефективною
є
національна
програма Actua, заснована ще в 1988 році.
Її членами є 33 ВНЗ Канади. Навчання
відбувається у формі денних таборів на
базі університетів та коледжів. Також
проводяться майстерні протягом усього
року, організовуються клуби, ярмарки

природничих наук. У програмі взяло
участь більше 225 000 молодих людей
(дівчата, учні корінного походження,
сільської місцевості, Північних територій
Канади, «групи ризику»), даючи про неї
схвальні відгуки: 66% її учасників
констатували підвищення самооцінки
після табору; 64% почали надавати
більшого
значення
вивченню
природознавства; 83%, ймовірно, оберуть
природничі
предмети
з
розряду
вибіркових у школі; 78% почали
розглядати
можливість
вивчення
природничих/технічних предметів у ВНЗ
[13, c.70].
Проаналізований досвід профорієнтації
учнів середніх навчальних закладів
Канади засвідчує широку представленість
гендерного компонента в цій роботі.
Встановлено, що основними рушійними
силами,
які
обумовили
потребу
враховувати гендерні аспекти в процесі
професійного
самовизначення
канадського учнівства, стали законодавча
закріпленість рівних можливостей жінок
та
чоловіків
щодо
професійної
самореалізації, а також особливості ринку
праці. З’ясовано, що профорієнтація
канадських дівчат та хлопців передбачає,
з одного боку, формування в них
подібних рис та навичок, які сьогодні є
життєво необхідними для успішної
професійної самореалізації; а з іншого
боку
–
розвиток
індивідуальних
природних задатків, не обмежуючи їх при
цьому гендерними стереотипами і,
навпаки,
заохочуючи
до
вибору
нетрадиційних для їхньої статі професій.
Перспективи подальших досліджень
вбачаємо в детальному вивченні практики
кооперативного навчання учнівської
молоді Канади для її зацікавлення в
нетрадиційних
сферах
трудової
діяльності.
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Ольга Костюк ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С
УЧАЩИМИСЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАНАДЫ
Проанализирован опыт Канады во внедрении гендерных аспектов в профориентацию школьников.
Раскрыто сущность гендерно-справедливой профориентационной работы в канадской средней школе.
Показаны направления профориентационной деятельности и отображение гендерной составляющей в
них. Выяснены качества и навыки, которые формируют канадские педагоги в своих воспитанниках
для их успешного трудоустройства и исполнения будущих профессиональных, социальных ролей.
Очерчены основные формы работы с молодежью для расширения их представлений о возможных
траекториях трудовой деятельности. Охарактеризованы программы, целью которых является
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поощрение школьниц к выбору нетрадиционных их стати профессий, обоснованы принципы таких
программ.
Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, гендерные стереотипы, гендерная педагогика,
профессиональная ориентация, Канада, средняя школа.
Olga Kostiuk GENDER ASPECTS OF CAREER GUIDANCE OF STUDENTS OF CANADIAN
SECONDARY SCHOOLS
The Canadian experience of taking into account gender aspects in the career guidance of students has
been analyzed. The essence of gender-equitable professional development in Canadian schools has been
illustrated. The main directions of career development and gender inclusion in these spheres have been
determined. Personal qualities and skills which are formed and developed in students by Canadian teachers
for their effective employment and performance of future professional and social roles have been outlined.
The main forms of work with youth in order to expand their consciousness of career paths have been defined.
The programs aimed at girls’ encouragement to choose nontraditional careers for their sex have been
characterized. The principles of these programs have been justified.
Key words: gender, gender equity, gender stereotypes, gender and education, career guidance, Canada,
secondary school.

УДК 378
Ірина Макаренко
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗНЗ:
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто та проаналізовано проблему врахування гендерного підходу в освіті.
Зокрема, виокремлено та охарактеризовано умови його реалізації в управлінні навчальновиховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі. Окрім цього, наголошено на
важливості дотримання певних вимог під час врахування гендерних особливостей учнів у
процесі навчання.
Ключові слова: гендер, гендерний підхід, гендерна асиметрія, гендерна діяльність
педагога, гендерний підхід в управлінні освітніми процесами.

________________________________________
Нині гендерна проблематика стала
невід’ємною
частиною
психологопедагогічного напряму досліджень. Не є
винятком
і
проблема
врахування
гендерного
підходу
в
управлінні
навчально-виховним
процесом
у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Питання введення гендерної складової
в освіту досліджували такі вчені, як
Т. Говорун,
О. Кікінеджі,
О.ЯрськаСмирнова та ін. Методологічні проблеми
гендерної педагогіки висвітлені в працях
В. Гайденко,
Т.Дороніної,
В.Кравця,
Л.Штильової
У спектрі трансформаційних процесів
у сучасній українській системі освіти
яскраво
виокремлюється
питання
викорінення
статево-рольових

стереотипів, що зберігаються й досі у
патріархальних
усталених традиціях
управління
навчально-виховним
процесом загальноосвітніх навчальних
закладів.
Для більшої ґрунтовності розуміння
сутності поняття «гендерний підхід», й
зокрема «гендерний підхід в освіті» слід
проаналізувати
категорії,
що
характеризують його.
Загальновідомими
основними
гендерними
характеристиками
особистості
є
маскулінність,
фемінінність, гендерна ідентичність,
гендерна роль, гендерні настанови і
стереотипи, що, в свою чергу, є
складовими Я-концепції особистості.
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Маскулінність
(фемінінність)
–
нормативні уявлення про соматичні,
психологічні й поведінкові властивості,
які є характерними для чоловіків (жінок).
Водночас нині багато дослідників
дотримуються
думки,
що
цілісну
особистість
характеризує
не
маскулінність
або
фемінінність,
а
андрогінія (від грецьк. андрос –
чоловічий, гінес – жіночий). Людина, яка
є маскулінною за одними показниками,
може бути фемінінною за іншими.
Штучний поділ якостей на чоловічі і
жіночі
призводить
до
накладання
безглуздих обмежень на обидві статі і
сприяє
розвиткові
гендерного
конфлікту[1, с. 5].
Говорячи
про
таку
гендерну
характеристику особистості, як гендерна
ідентичність, слід зазначити, що це ніщо
інше,
як
аспект
самосвідомості
особистості,
що
пов'язаний
із
усвідомленням і сприйняттям людиною
себе як представника певної статі.
Гендерна ідентичність виявляється в
гендерній ролі, яка є чітко визначеною
соціальною роллю особистості, що
обумовлена диференціацією людей у
суспільстві залежно від статі.
Акцентуючи
увагу
на
понятті
«гендерні стереотипи», слід відмітити, що
вони являють собою стійкі уявлення
особистості про типові для осіб певної
статі моделі поведінки і риси характеру. З
іншого боку, якими б факторами не були
обумовлені відмінні риси між чоловічою і
жіночою статтю, слід прагнути до
здорової гендерної реалізації, тобто
усвідомлювати ті чи інші власні переваги
незалежно від статі, реалізовувати їх, не
маючи на меті здобуття схвалення або
догодити оточуючим згідно їх гендерних
стереотипів [1, с.8].
Постає питання щодо важливості
врахування
всіх
вищенаведених
гендерних характеристик особистості під
час
управління
навчально-виховним
процесом
у
загальноосвітньому
навчальному закладі, адже саме заклади
освіти
сприяють
становленню,

формуванню і розвитку особистості
дитини й відіграють значну роль у
подоланні негативних проявів гендерних
настанов і стереотипів.
Усе більшої актуальності набуває так
званий гендерний підхід до освітнього
процесу. І. Кльоцина визначає гендерний
підхід в освіті як «засіб пізнання
дійсності, де протидія та нерівність
чоловічих і жіночих рис особистості й
мислення,
особливості
поведінки
закріплюють зв'язок між біологічною
статтю й досягненнями в соціальному
житті» [2]. Саме він орієнтує на
уникнення протиставлення і «очевидної»
нерівноцінності чоловічих і жіночих рис
особистості, їх стилю поведінки.
За твердженням О. Квас, розробка
гендерної освіти та виховання має такі
напрямки: дослідження педагогічних
аспектів процесу гендерної соціалізації
дівчаток і хлопчиків як суб’єктів
шкільного виховання, визначення впливу
батьків, однолітків, педагогів, навчальної
літератури на формування гендерної
ідентичності індивідів обох статей;
виявлення закономірностей педагогічного
впливу вчителів на гендерну ідентичність
учнів
для
створення
відповідного
середовища
для
самореалізації
індивідуальних
можливостей
учнів [3, с.9].
Водночас,
як
свідчать
реалії
сьогодення, як батьки, так і педагоги
продовжують свідомо формувати в учнів
уявлення про стереотипні статеві ролі.
Так,
для
дівчаток
прийнятними,
«правильними»
вважаються
конформність, дисциплінованість, і не
заохочується, як правило, схильність до
ризику, прояви незалежності. Водночас
хлопчиків орієнтують на подолання
труднощів, на прагнення досягати
поставленої мети й високих результатів.
Вже традицією стало виховання дівчаток
жіночними, фемінінними, а хлопчиків –
мужніми, маскулінними.
В управлінні процесом навчання
педагог здебільшого виявляє стереотипні
тенденції, а саме:
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1) залежність досягнення успіху з
певної шкільної дисципліни від статевої
належності (хлопчики мають низькі
результати через недостатні зусилля, а
дівчата, як правило, через відсутність
здібностей);
2) розподіл часової реакції на відповіді
учнів (слабше підкріплення когнітивних
досягнень учениць, ніж учнів; надання
хлопчикам більше часу на відповідь із
місця);
3) орієнтація
дівчаток
на
міжособистісні стосунки з іншими;
4) схвалення у хлопців ініціативи й
активності [5].
Така сучасна «гендерна традиційність»
під час управління навчально-виховним
процесом передбачає в майбутньому
переважну більшість чоловіків серед
управлінського персоналу, адже в
розвитку лідерських якостей із дитинства
приділяється
більше
уваги
саме
хлопчикам.
Особливої уваги заслуговує також
аналіз навчальних програм на предмет
наявності гендерних стереотипів. Так,
наприклад, під людиною здебільшого
розуміється
громадянин,
а
під
суспільством – активні у суспільній галузі
громадяни, і в першому, і в другому
випадку – чоловічої статі. Тобто
присутність гендерної асиметрії в
навчальних програмах є реалією сучасної
школи.

Водночас та сама проблема гендерної
асиметрії постає й у навчальних
підручниках, і в повсякденній взаємодії з
учнями.
У
наукових
дослідженнях,
що
стосуються
врахування
гендерних
особливостей учнів у процесі навчання,
наголошується
на
необхідності
дотримання
певних
вимог
(за
К. Федуріною):
 виокремлювати
особливості
гендерного засвоєння знань;
 оптимально добирати форми,
методи і засоби навчання з урахуванням
різниці пізнавальних інтересів хлопців та
дівчат;
 визначати склад групи учнів, стиль
навчальної діяльності яких не збігається з
усередненим
стилем
навчальної
діяльності інших;
 визначати стиль викладання й
встановлювати
відповідність
чи
невідповідність
стилям
навчальної
діяльності учнів;
 визначати відповідність стилю
викладання
навчального
матеріалу
(підручників, посібників тощо) й стилю
навчання учнів [6].
Проаналізувавши
особливості
гендерного підходу в освіті, виокремимо
та охарактеризуємо умови реалізації його
в
управлінні
навчально-виховним
процесом
у
загальноосвітньому
навчальному закладі (див. рис. 1).
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНОВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗНЗ

1. Організація досвіду
рівноправного
співробітництва хлопчиків та
дівчаток

2. Доповнення зон
самореалізації дітей

4. Вироблення рекомендацій щодо підготовки
програм, підручників та навчальних
посібників, вільних від гендерних стереотипів

3. Організація професійних
заходів щодо подолання
психологічних проблем
гендерної природи

5. Підготовка педагогів та тренерів-викладачів
до реалізації гендерного підходу в управлінні
навчально-виховним процесом

Рис. 1. Умови реалізації гендерного підходу в управлінні навчально-виховним
процесом у ЗНЗ
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1. Слід заохочувати різні види
діяльності, які відповідають інтересам
дитини, а не гендерним стереотипам
щодо статі. Окрім цього, гендерний
підхід
може
реалізовуватися
в
різноманітних формах навчальної роботи.
Так, наприклад, може проводитися
тренінгова робота (робота в малих групах
над проектами з гендерної тематики);
різноманітні дискусії та обговорення;
ситуативно-рольові
ігри
(ситуації
гендерної взаємодії) тощо.
2. Необхідно спрямовувати учнів на
розширення зон їх самореалізації, через
залучення до видів діяльності, які
традиційно вважалися характерними для
осіб протилежної статі.
3. Потрібно допомагати учням долати
емоційні бар’єри щодо «страху неуспіху»,
ученицям
–
створювати
умови
самозаохочення
й
підвищення
їх
самооцінки [1].
4. Оскільки
загальноосвітній
навчальний заклад відіграє важливу роль
у процесі гендерної соціалізації учнів, то
виникає нагальна потреба у відповідній
зміні змісту навчального матеріалу, з
орієнтацією на відсутність проявів
гендерної
дискримінації.
Водночас,
спілкування між учнями та вчителем
повинно бути побудовано в напрямку
поступової трансформації з традиційної
до гендерно чутливої системи організації
світосприйняття
хлопчиками
й
дівчатками розвитку їхньої гендерної
свідомості.

5. Враховуючи специфіку гендерного
напрямку,
педагогові
слід
мати
сформовану професійну готовність до
гендерної
діяльності,
професійну
компетентність,
професіоналізм,
педагогічну культуру.
Педагог, що оволодів гендернопсихологічними ідеями, з розвиненою
гендерною самосвідомістю – це людина,
що усвідомлює свої індивідуальні,
соціальні та особистісні якості, які
розкриваються
в
приватній
та
професійній
діяльності,
володіє
позитивною
відкритістю
до
нової
інформації,
вміє
рефлексувати
неконструктивні
стереотипи,
долати
егоцентричні настанови.
Отже, актуальність проблеми реалізації
гендерного
підходу
в
управлінні
навчально-виховним
процесом
у
загальноосвітньому навчальному закладі
не викликає жодних сумнівів. Однак,
відсутність
твердого
академічного
статусу для гендерної педагогіки є наразі
одним із головних перешкоджаючих
факторів.
Окрім цього, можна констатувати, що,
незважаючи
на
складність
та
дискусійність процесу впровадження
гендерних знань в освітній простір,
необхідно пам’ятати, що перед сучасною
школою ставиться важлива вимога –
формування нової особистості учня,
вільної від будь-яких стереотипних
уявлень та переконань.
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Ирина Макаренко УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассмотрена и проанализирована проблема гендерного подхода в образовании. В
частности, выделены и охарактеризованы условия его реализации в управлении учебновоспитательным процессом в общеобразовательном учебном заведении. Кроме этого, акцентировано
внимание на важности выполнения требований во время учета гендерных особенностей учеников в
процессе обучения.
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, гендерная ассиметрия, гендерная деятельность
педагога, гендерный подход в управлении образовательными процессами.
Iryna Makarenko MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: GENDER ASPECT
The issue of the gender perspective in education has been illustrated and analyzed in the article. In
particular, the conditions for its implementation in the management of the educational process in secondary
schools have been characterized. In addition, the importance of compliance with the requirements while
taking into account gender peculiarities of students in the process of education has been emphasized.
Key words: gender, gender mainstreaming, gender asymmetry, gender activities of teachers, gender
approach in the management of educational processes.

УДК 378.013.42
Наталія Максимовська
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИСТВА
СТУДЕНТСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ МОЛОДІ
В статті аналізується гендерний аспект формування культури материнства студентської
жіночої молоді, визначаються провідні чинники соціального становища сучасних жінок,
досліджується взаємозв’язок формування їх материнської поведінки та гендерної
самосвідомості, виявляється специфіка розвитку свідомого материнства студенток, що
вкладається в продуктивні моделі гендерного виміру соціальних відносин. Доводиться, що
на формування культури материнства впливають сучасні суспільні трансформації, зміна ролі
жінки в соціумі в бік пріоритету професіональної самореалізації, отже, актуалізується
потреба в підготовці студентської жіночої молоді до виконання материнського призначення
водночас із запровадженням гендерної просвіти.
Ключові слова: гендерний підхід, культура, материнство, студентство, жіноча молодь,
формування культури материнства.
________________________________________

Перспективний
розвиток
України
залежить
від
призупинення
депопуляційних процесів та підвищення
якості
виховання
нової
генерації.
Остаточне рішення про народження
дитини належить жінці, вона ж є й
першою вихователькою майбутнього
громадянина країни, отже від соціального

розвитку жіноцтва, від рівня культури
материнства залежить благополуччя самої
жінки, її дитини та суспільства. Водночас
у нашій країні поширюються прояви
педагогічної занедбаності дітей, не
зменшується кількість соціальних сиріт,
частими стають прояви жорсткості в
сім’ях. За таких умов зростає потреба
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активізації підготовки жіночої молоді до
виконання
свого
материнського
призначення та використання з цією
метою виховного потенціалу різних
державних та суспільних установ. Жіноча
молодь, яка здобуває вищу освіту, має
необхідний для виховання нової генерації
рівень загальної культури, який надають
професійна
підготовка
та
певний
соціальний досвід. Проте молоді жінки,
які засвоюють якнайбільше цінностей
культури завдяки вищій освіті та
потенційно можуть стати соціально
зрілими матерями, на жаль, жертвують
особистісним
(у
нашому
випадку
дітонародженням) заради кар’єри та
самореалізації, що є згубним для
гармонійного розвитку як жіночої
особистості, так і суспільства. Це
актуалізує
використання
потенціалу
вищих
освітніх
закладів
щодо
транслювання ними духовної культури, в
межах чого необхідно акцентувати увагу
на гендерному підґрунті культури
материнства. Засвоєна на рівні вищої
освіти культура материнства визначатиме
перехід від інстинктивного материнства
до материнства як соціокультурної
цінності на рівні соціуму й на рівні
кожної молодої жінки.
Специфіку соціалізації жіночої молоді
як
окремої
статево-вікової
групи
досліджують Т.Голованова, Г.Лактіонова,
Л. Харченко та інші. Різні аспекти
соціально-виховної роботи з жіночою
молоддю
аналізують
І. Братусь,
О.Васильченко,
Т.Голованова,
К. Левченко,
К. Шалаєва
та
ін.
Філософсько-культурологічні, історичні,
етнографічні аспекти материнства як
соціокультурного
явища
вивчають
фахівці:
В. Кравець,
Н. Пушкарьова,
В. Раміх та ін. Теоретичні та практичні
проблеми
девіантного
материнства,
психологічне
підґрунтя
аномальної
материнської поведінки досліджували
І. Братусь, В. Брутман, А. Варга, Т. Гурко,
О. Ісупова, С. Єніклопов, М. Панкратова,
М. Радіонова. Активізація гендерного
підходу в різних проявах соціального

життя зумовлює поглиблене вивчення
відповідних аспектів соціалізації, зокрема
жіночої молоді, впровадження гендерної
освіти в навчально-виховний процес
вищого
навчального
закладу.
Це
дослідження
Т. Говорун,
О. Здравомислової,
О. Кікінежді,
І. Кльоциної, К. Левченко, Л. Міщик,
О. Невмержицького,
Л. Харченко,
С. Хрисанової та інших. Такий підхід
дозволяє акцентувати увагу на значному
впливі соціостатевих стосунків під час
формування
культури
материнства.
Соціалізацію та соціальне виховання
студентської молоді, які безпосередньо
пов’язані із формуванням гендерних
моделей
взаємодії,
досліджували:
С. Савченко, Ж. Баб’як, О. Васильєва,
Ю. Загородній,
Н. Романова,
С. Шашенко, В. Штифурак та ін.
Проблемна ситуація зумовлена тим, що
в умовах становлення інформаційного
суспільства
поступово
зменшується
соціальний
тиск
на
жіноцтво
й
розширюються
можливості
ширшої
соціальної реалізації, пов’язані не лише з
родиною та вихованням дітей. За
обставин посилення конкуренції щодо
отримання престижних робочих місць
сучасна жіноча молодь прагне здобути
якісну
вищу
освіту,
стати
професіоналами. Але в умовах зниження
народжуваності взагалі вибір на користь
професійної самореалізації може стати на
заваді материнству жінки й загострити
моделювання
міжстатевих
відносин.
Таким чином, метою публікації є аналіз
гендерного аспекту формування культури
материнства студентської жіночої молоді
в
соціально-виховному
середовищі
закладу вищої освіти, завданнями:
визначення
провідних
чинників
соціального становища сучасних жінок,
аналіз взаємозв’язку формування їх
материнської поведінки та гендерної
самосвідомості, виявлення специфіки та
презентація напрямів розвитку свідомого
материнства студенток, що вкладається в
продуктивні моделі гендерного виміру
соціальних відносин.
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Актуальним свого часу було введення
Г. Лактіоновою в соціальну педагогіку
терміна ―жіноча молодь‖, який охоплює
дівчат та молодих жінок від 12 до 28
років. «Виокремлення жіночої молоді в
спеціальну соціально-демографічну групу
зумовлено не тільки кількісними, але й
якісними
ознаками,
насамперед
соціальними ролями, які відіграє ця
молодіжна
підгрупа
сьогодні
та
відіграватиме в майбутньому, а також її
соціальним статусом, особливостями
процесів інтеграції в суспільство»
[6, с.29]. Зауважимо, що використання
терміна ―жіноча молодь‖ конкретизує
вікову групу, дозволяється зосередитися
на гендерних аспектах її соціалізації,
визначитися із особливостями утворення
гендерних моделей поведінки, зокрема й
материнства як однієї з важливіших
соціальних ролей.
Поглиблює
гендерний
вимір
формування культури материнства аналіз
наукових робіт, що стосуються аналізу
становища
жінки
в
суспільстві
(М. Богачевська-Хомяк,
Е. Друзь,
Л. Смоляр, Н. Лавріненко), і тих, що
пропонують практичні кроки стосовно
підвищення відповідальності соціуму за
соціальний розвиток жінок, поліпшення
кризових
ситуацій
(О. Васильченко,
К. Левченко,
О. Надьон,
Л. Попова,
Е. Стрельник,
К. Шалаєва).
Узагальнюючи
надбання
згаданих
дослідників, можна зауважити, що:
«ступінь
демократичності
та
цивілізованості суспільства визначається
багатьма критеріями, зокрема ставленням
суспільства до жінок та їхніх прав» [5,
с.3]. При цьому материнська функція
жінок має бути стимулом для розвитку
особистості жінки, а не бар’єром між
самореалізацією (зокрема завдяки вищій
освіті,
професійному
вибору)
та
репродукцією. Соціальне становище
жінки в суспільстві пов’язане з виховною
спроможністю; перебуваючи у джерел
життя, жінка могла б здійснити будь-який

цілеспрямований вплив на виховання
наступного
покоління,
але
парадоксальний характер стосунків між
статями відбивається на ставленні жінки
до свого материнства. Україна завдячує
своїм існуванням власній громаді та
громадським організаціям, серед яких
завжди мали право на існування жіночі
суспільні утворення, що підтверджує
прагнення
жінки
до
соціальної
активності, при цьому необхідні певні
соціальні умови для її реалізації.
Поширені явища насильства стосовно
жінок та торгівлі людьми безпосередньо
відбиваються
на
якості
їхнього
соціального існування, і на них слід
зважати при плануванні соціальнопедагогічної роботи щодо жіночої молоді,
тим більше, що «викорінення насильства,
особливо стосовно жінок, можливе лише
за
наявності
об’єктивної,
повної,
доступної для широких верств населення
інформації про причини та соціальнонегативні
наслідки
насильства
як
соціального лиха» [5, с.145]. Таким
чином, утворюються умови для розвитку
саме гендерного підходу як провідного
для
характеристики
соціального
зростання молодої жінки, зокрема й
формування
моделі
материнської
поведінки.
Поглиблюють
розуміння
статеворольової соціалізації та різноманітних
соціальних проблем статей у суспільному
житті гендерні дослідження. Через
призму
соціальної
статі
нині
розглядаються будь-які аспекти життя
соціуму. Оскільки гендер є сукупністю
рольових моделей у взаємовідносинах
між статями як між соціальними
суб’єктами, це поняття окреслює моделі
поведінки, які очікуються від індивіда
відповідно до створених у суспільстві
уявлень щодо жінок і чоловіків. Для
нашого дослідження важливі доробки
таких
учених:
Г. Силласте,
О. Здравомислової,
Т. Говорун,
А. Гулевської-Черниш,
О. Кікінежді,
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В. Кравця,
Н. Лавриненко,
Н.Лучанінова,Л.Малес, О.Невмержицького,
О. Стрельник, С. Хрисанової, та ін.
Аналіз зазначених досліджень з огляду на
соціальне становлення молодих жінок
допоміг дійти висновків:
 зростання
самосвідомості
українського жіноцтва сприяє розвиткові
їхнього
соціального
потенціалу,
реалізація якого стане кроком до
зміцнення
різноманітних
проявів
соціальної
життєдіяльності,
що
трансформує гендерне моделювання і
впливає на культуру материнства;
 актуальним
є
формування
гендерної культури в суспільстві, що
виявляється,
зокрема,
в
«знанні
соціально-психологічних
механізмів
становлення особистості жінки і чоловіка
як різних біологічних, проте рівних
соціальних істот» [3, с.27];
 формування гендерної культури
відбувається в тісному взаємозв’язку з
набуттям усвідомленого батьківства та
материнства,
що
відбивається
на
виконанні ролі матері під час набуття
гендерної ідентичності;
 доцільною є побудова відносин
між статями на базі егалітарної концепції,
згідно з якою чоловік та жінка рівні як
особистості і тому повинні мати рівні
можливості для свого розвитку [5, с. 40],
що, безумовно, сприятиме формуванню
високого рівня батьківства загалом,
культури материнства зокрема;
 серед сучасних моделей сімейної
взаємодії, що впливають на розвиток
особистостей чоловіка та жінки в родині,
існує модель, яка передбачає: роль того,
хто годує сім’ю, остаточно закріплена не
лише за чоловіком; материнство є однією
з можливих ідентичностей жінки, але не
тільки материнство визначає її становище
в родині та суспільстві; не існує назавжди
визначеного
гендерного
розподілу
сімейних обов’язків;
 гендерний
вимір
соціальних
відносин актуалізує дослідження з
формування
сучасних
гендерних

стереотипів,
які
підкреслюють
необхідність
застосування
не
традиційного, а новітнього підходу до
аналізу соціального розвитку сучасної
жіночої
молоді,
що
уможливлює
гармонійне поєднання різних аспектів
самореалізації жінки, тобто «кар’єра для
жінки може бути так само важлива, як і
для чоловіка; сімейно-побутові обов’язки
не є долею виключно жінок» [14].
Аналізуючи
гендерний
напрям,
підкреслимо, що на результатах цих
досліджень та практичних розробок
ґрунтується
інтеграція
відповідного
підходу в сучасну освіту і науку
(О. Васильєва, Т. Голованова, І. Калько,
Л. Міщик та ін.). Так, Л. Міщик зазначає,
що «освітні заклади, поряд із іншими
агентами соціалізації, визначають наші
ідентичності, а також можливості, які у
нас
є,
особистого,
громадського,
професійного вибору. Освітні заклади
подають впливові уроки гендерних
стосунків» [9, с.118].
Звертаючись до вікових та соціальнопсихологічних характеристик студентства,
можна зауважити, що вік 18-20 років – це
період
найактивнішого
розвитку
моральних та естетичних відчуттів,
становлення та стабілізації характеру та,
що особливо важливо, опанування
повного комплексу соціальних ролей
дорослої
людини:
громадянських,
професійно-трудових та інших. Із цим
періодом
пов’язаний
початок
―економічної активності‖, під якою
демографи розуміють включення людини
в самостійну виробничу діяльність,
початок трудової біографії та створення
власної сім’ї. Трансформація мотивації,
усієї системи ціннісних орієнтацій, з
одного боку, інтенсивне формування
спеціальних здатностей у зв’язку з
професіоналізацією
–
з
іншого,
характеризують цей вік як центральний
період
становлення
характеру
та
інтелекту [10, с.333]. Характерною
ознакою морального розвитку в цьому
віці є посилення свідомих мотивів
поведінки, що сприяє зміцненню тих
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якостей, яких бракувало в старших класах
–
цілеспрямованості,
рішучості,
наполегливості, самостійності, ініціативи,
вміння володіти собою. Посилюється
інтерес до моральних проблем (мети,
сенсу життя, обов’язку, кохання, вірності
та інше) [10, с.334], що вказує на
необхідність визначення особистості з
майбутніми ціннісними орієнтирами
життя.
Гендерні відмінності цього віку в
психофізіологічних характеристиках між
представниками чоловічої та жіночої
молоді. У дівчат та жінок відзначається
дещо нижча самооцінка, необхідність
певних соціальних стимулів щодо жінок
для підвищення мотивації (пов’язаних з
прийняттям їх групою), а особливо те, що
в молодому віці два види мотивації –
досягнення та афілітації (намагання
здобути схвалення та уникнути докорів) –
можуть спричинити в жінок рольовий
конфлікт залежно від умов, зокрема
культури, в яких вони формуються [1].
Особливо акцентуємо увагу на тому, що
цей
конфлікт
відбувається
між
соціальними ролями, які пов’язані з
кар’єрою та сім’єю. Це актуалізує
необхідність
створення
умов
для
реалізації
соціально-педагогічної
діяльності з жіночою молоддю в цьому
віці, зокрема у вищих навчальних
закладах, оскільки студентська молодь
взагалі, і жіноча її частина зокрема,
перебувають на межі вибору між
кар’єрним та професійним зростанням,
ефективним включенням до соціального
простору та створенням власної сім’ї,
народженням та вихованням дітей. Це
завдання може бути результативнішим,
якщо відбуватиметься в умовах, коли не
має
безальтернативності,
чіткого
протиставлення цих ролей, а є тенденція
до їх гармонійного поєднання.
На
нашу
думку,
поглиблюють
гендерний підхід до аналізу культури
материнства студентської жіночої молоді
перш за все філософсько-культурологічні

дослідження
(В. Кравець,
В. Раміх,
Н. Пушкарьова, Ю. Ткачова та ін.).
«Материнство – складний феномен, що
ґрунтується на фізіологічних механізмах,
еволюційній історії, культурних та
індивідуальних особливостях» [4, с.34],
підкреслює В.Кравець. Ми підтримуємо
його думку про те, що «материнство –
одна із соціальних ролей, тому, навіть
якщо потреба бути матір’ю і закладена в
жіночій природі, суспільні норми і
цінності чинять визначальний вплив на
прояв материнського ставлення» [4, с.40].
Таке
твердження
відображає
взаємозв’язок гендерної моделі взаємодії
та формування культури материнства.
Це доводить і наукова позиція
В. Раміх: «Особливості материнства як
унікального механізму соціалізації...є у
тому, що, на відміну від інших соціальних
інститутів, воно формує не тільки
соціально затребувані якості (соціальний
запит),
але
насамперед
закладає
фундамент культури, базових цінностей,
формує
обов’язковий,
необхідний,
життєво важливий культурний мінімум,
без якого індивід не може стати
повноцінною особистістю. У цьому сенсі
материнство є унікальним за своєю
сутністю механізмом соціокультуризації»
[11, с.101]. Ми підтримуємо її думку
стосовно того, що «...материнство являє
собою самостійну екзистенційну цінність
і тому задовольняє таку важливу
соціальну
потребу,
як
прагнення
особистості до самореалізації, втілення
себе в потомстві, залишення після себе
життя» [11, с.114]. У цьому вислові
відбивається не тільки наступність між
материнською культурою та вихованням
нової генерації, а й гендерний аспект
материнського призначення сучасної
жінки, яка має реалізувати цю соціальну
роль.
Зважаючи на попередні зауваження, в
нашому
дослідженні
материнство
визначається як біосоціальний феномен
відтворення людини та соціуму, який
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ґрунтується на соціально позитивних
цінностях суспільства й зумовлює їх
збереження та трансляцію через постійне
підвищення рівня соціального розвитку
матері та включення її до соціуму. При
цьому необхідно зважати на те, що
культура
символізує
перехід
від
тваринного існування до свідомого
людського
буття.
Тому
культура
материнства відбиває сходинку, на якій
стоїть жінка під час руху від
інстинктивного
до
свідомого
материнства, від самоусвідомлення до
гендерної культури. Чим вища сходинка,
тим
вищий
і
рівень
соціальної
самосвідомості
молодої
жінки
як
показника
розвитку
зрілості
її
особистості, що відбиває засвоєння
певної системи цінностей і виявлення їх у
відповідній діяльності.
Культура материнства в загальному
розумінні – це ціннісно-діяльнісна
складова загальної культури як на
індивідуальному, так і на суспільному
рівнях.
Культура
материнства
на
індивідуальному рівні є компонентом
загальної культури жінки, який відбиває
ступінь усвідомлення материнського
призначення в її соціальному існуванні та
прояви цього в конкретній діяльності
виконання материнського призначення,
що зумовлює передавання духовних
цінностей суспільства через дітей, сприяє
підвищенню
ролі
прогресивних
соціальних цінностей для подальшого
розвитку дитини та включення її в соціум
як суб’єкта соціального розвитку. На
нашу думку, культура материнства
студентської жіночої молоді не в останню
чергу залежить від загального рівня
гендерної культури соціуму.
Формування культури материнства
студенток
у
соціально-виховному
середовищі вищого навчального закладу
базується на таких підходах: виховання
соціально розвинутої особистості в
загальному виховному просторі залежить
від функціонування соціально-виховного
середовища, зокрема закладу вищої
освіти, для якого соціалізаційна функція є

однією з провідних; створення єдиного
соціально-виховного простору в межах
суспільства
зумовлює
необхідність
налагодження зв’язків соціуму та вищого
навчального закладу, що інтенсифікує
соціальний
розвиток
студентства;
ефективне
соціальне
виховання
студентської жіночої молоді в соціальновиховному
середовищі
сприяє
формуванню культури материнства у
взаємозв’язку із розвитком гендерної
самосвідомості, створення умов для
формування
культури
материнства
підвищує рівень соціальності жінок.
На нашу думку, через активізацію
соціального
розвитку
студентської
жіночої молоді, який включає гендерний
аспект, можна створити сприятливі умови
для формування культури материнства,
що виявляється в прийнятті материнства
як цінності водночас із усвідомленням
соціальної позиції в суспільстві, що
презентує паритетний гендерний вимін
соціальних
відносин.
Можемо
виокремити такі завдання виховання в
соціально-виховному середовищі вищого
навчального закладу: формувати стійкі
позитивні ціннісні орієнтації студентської
жіночої молоді щодо материнства
водночас із засвоєнням інших соціальних
ролей;
популяризувати
цінності
материнського та родинного виховання;
формувати повагу до жінки-матері в
суспільній свідомості та соціальних
відносинах; формувати ставлення до
материнського призначення як до
відповідального соціального завдання,
стимулювати соціальну активність та
відповідальність;
ознайомлювати
з
міжнародною
та
вітчизняною
законодавчою базою захисту прав жінок,
з документами, що сприяють захисту
материнства та дитинства в Україні;
інформувати про заходи щодо соціальної
підтримки материнства в соціумі та
можливі наслідки девіантних проявів
материнства; відтворювати досвід кращих
українських народних традицій щодо
виховання жінок узагалі і майбутніх
матерів зокрема; сприяти профілактиці
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раннього
соціального
сирітства,
небайдужого ставлення до всіх дітей у
соціумі; формувати настанови в напрямі
гендерної паритетної рівноваги та
партнерства між жінками і чоловіками в
усіх сферах життя; сприяти гуманізації
відносин у студентському середовищі.
Отже, дослідження гендерного аспекту
формування
культури
материнства
студентської жіночої молоді дозволяє
дійти висновків: на цей процес впливають
сучасні суспільні трансформації, зміна
ролі жінки в соціумі в бік пріоритету
професіональної
самореалізації;

актуалізується потреба в підготовці
студентської
жіночої
молоді
до
виконання материнського призначення
водночас із запровадженням гендерної
просвіти, що зумовить продуктивність
паритетного гендерного моделювання
соціальних
відносин.
Перспектива
подальшого дослідження полягає в
дослідженні гендерних аспектів культури
батьківства юнаків, розроблення та
реалізація спеціальних програм із метою
гармонізації гендерної взаємодії в
напрямі позитивної життєдіяльності та
виконання батьківської місії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие / Т.В.Бендас. – СПб. : Питер, 2005. –
431 с.
2. Калько І.В. Гендерна освіта і виховання студентської молоді як психолого-педагогічна
проблема / І.В.Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. - ғ2. – С. 42-46.
3. Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи / О.Кікінеджі
// Шлях освіти. – 2004. – ғ 1. – С.27-29.
4. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого
батьківства / В.П.Кравець. – К. : Академія, 2001. – 244 с.
5. Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе : (Гендерный аспект) /
Н.В.Лавриненко. – К.: ВИПОЛ, 1999. – 171 с.
6. Лактионова Г.М. Теоретико-методические основы социально-педагогической работы с
женской молодежью в условиях крупного города: дис. …доктора пед. наук: 13.00.05 /
Г.М.Лактионова. – Киев, 1999. – 419 с.
7. Лучанінова Н.В. Материнство як складова гендерного функціонування сучасної жінки /
Н.В.Лучанінова // Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». – 2013.
- ғ 1046. – С. 110-112.
8. Малес Л.В. Гендерна та інтерсекційна дискримінація в материнстві / Л.В.Малес // Актуальні
проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2015. - ғ 2 (27). – С. 17-26.
9. Міщик Л.І. Актуальність гендерного підходу в освіті / Л.І.Міщик // Проблеми освіти :
науково-методична збірка. – К. : Наук.-метод. Центр вищої освіти, 2002. – Вип.27. – С.118-127.
10. Педагогика и психология высшей школы / [под ред. В.Е.Столяренко]. – Р-н/Дону : Феникс,
2002. – 543с.
11. Рамих В.А. Материнство и культура (Философско-культурологический аналіз) / В.А.Рамих. –
Ростов-на-Дону : Издательский центр ДГТУ, 1997. – 145 с.
12. Стрельник О. Хорошие матери, хорошие отцы…Гендерная асимметрия социокультурных
представлений об ответственном родительстве / О. Стрельник // Методологія, теорія та практика
соціологічного аналізу сучасного українського суспільства : Збірник наукових праць.
Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Вип. 19. – 2013. – С. 367-370.
13. Ткачова Ю.Г. Материнство в системі життєвих орієнтацій сучасної молоді / Ю.Г.Ткачова //
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. - ғ 15 (250). Ч.І. – С.215-224.
14. Харченко Л.Г. Соціально-педагогічні умови формування сучасних ґендерних стереотипів у
процесі соціалізації жіночої молоді: дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Л.Г.Харченко. –
Луганськ, 2006. – 198 с.

~ 115 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

15. Хрисанова С.Ф. Современное гендерное движение в Украине как социальный феномен :
автореф. дис. докт. ...филос. наук : Киев. межд. кадр. акад., Межрег. акад. упр. перс., Межд. откр.
ун-т. – К.,2002. – 35с.

__________________________________________________________________________
Наталья Максимовская ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
МАТЕРИНСТВА СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье анализируется гендерный аспект формирования культуры материнства студенческой
женской молодежи, определяются основные факторы социального положения современных женщин,
исследуется взаимосвязь формирования их материнского поведения и гендерного самосознания,
выявляется специфика развития осознанного материнства студенток, которая составляет
продуктивные модели гендерного измерения социальных отношений. Доказывается, что на
формирование культуры материнства влияют современные общественные трансформации, изменение
роли женщины в социуме в сторону приоритета профессиональной самореализации, что
актуализирует потребность в подготовке студенческой женской молодежи к исполнению
материнского предназначения одновременно с внедрением гендерного просвещения.
Ключевые слова: гендерный подход, культура, материнство, студенчество, женская молодежь,
формирование культуры материнства.
Natalia Maksymovska GENDER-RELATED ASPECT OF FORMING MOTHERHOOD
CULTURE OF FEMALE STUDENTS
The article analyzes the gender-related aspect of forming motherhood culture of female student youth,
defines the leading factors of modern women’s social position, explores the interconnection of forming their
motherly behavior and gender self-consciousness, reveals specifics of developing female students’ conscious
motherhood, which is laid into productive models of gender dimension of social relations. It has been
defined that the formation of motherhood culture is influenced by contemporary social transformations and
by change of women’s role in society towards professional self-realization, thus rises the importance of
preparing female student youth for fulfilling their mother purpose while implementing gender education.
Key words: gender-oriented approach, culture, motherhood, students, female youth, forming motherhood
culture.

УДК 373.2.091:305
Тетяна Побоча
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ
У статті представлено результати гендерного аналізу декількох чинних Програм розвитку
дітей дошкільного віку, що дозволяє встановити наявність стійкої тенденції гендерно
стереотипізованого виховання у визначеній галузі. Виявлено, що в Програмах значну увагу
приділено статево-рольовому вихованню дівчат та хлопців дошкільного віку, що повністю
суперечить гендерному підходу. Встановлено, що пропоновані концептуальні підходи
відтворюють «традиційні гендерні взаємини», а отже, не відповідають новим
соціокультурним умовам, що може сприяти виникненню особистісних (у внутрішньому та
зовнішньому вимірі) конфліктів у подальшому розвитку дитини.
Ключові слова: програма розвитку, дошкільний вік, дитина, гендерні стереотипи, статеворольовий підхід, статеве виховання, статева ідентифікація.
________________________________________

Гендерні нововведення в освітній
галузі все ще залишаються сферою
наукових дискусій, які відбуваються
переважно в теоретичній площині.

Пропагуючи необхідність встановлення
гендерного паритету в освіті, педагоги
звертаються
до
практичного
боку
проблеми в пошуках підтвердження чи
© Побоча Тетяна
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спростування власних висновків. Разом із
тим, вважаємо, що вивчення стану
гендерної збалансованості освітнього
процесу
повинно
починатися
від
«початку» – з дошкільного віку. У
подальшому
учнівському
житті
розвиваються
закладені
змалечку
уявлення, ідеали, норми (можливо, на
позасвідомому рівні). Саме у цей час в
виховній системі дошкільного закладу
відбувається формування основних засад
особистості, які ще мають розвинутися.
Зміст та напрям виховної роботи
дошкільних
навчальних
закладів
регламентується програмами розвитку
дітей дошкільного віку, які привернули
нашу увагу з позицій гендерного аналізу.
Метою
роботи
стало
виявлення
гендерного складника серед виховних
напрямів чинних програм розвитку дітей
дошкільного віку.
Насамперед слід зазначити, що
напередодні кожного навчального року
МОН України видає інструктивнометодичні рекомендації «Про організацію
освітньої
роботи
в
дошкільних
навчальних закладах» на наступний
навчальний рік. Цим документом з-поміж
іншого
(визначення
пріоритетних
змістових напрямів освітнього процесу,
засобів освітнього впливу на дитячу
особистість,
окреслення
векторів
взаємодії
дошкільного
навчального
закладу з батьками тощо), визначається
перелік навчальних програм, якими
регламентується діяльність дошкільних
навчальних закладів. Нашу увагу було
зосереджено на Інструктивному листі
МОН
України
(ғ1/9-315
від
16.06.2016 р.),
який
унормовував
діяльність дошкільних закладів у 20162017 н.р.
Звернення до тексту документа
свідчить про:
1) повну
відсутність
гендерного
складника, який таким чином визнається
неактуальним (у листі підкреслено:
«пріоритетні
змістові
напрямки

освітнього процесу … визначаються з
урахуванням потреб сьогодення»);
2) відсутність єдиного системного
підходу
щодо
виховання
дітей
дошкільного віку через наявність значної
кількості різноманітних програм (10 –
комплексних; 22 – парціальних; 17 – для
роботи з дітьми, які мають особливі
освітні потреби).
Для аналізу було обрано програми,
якими користуються в дошкільних
закладах Дніпропетровської області, що
було встановлено шляхом бесід із
вихователями, що підвищували свою
кваліфікацію
в
Дніпропетровському
обласному інституту післядипломної
педагогічної освіти в 2016 р. Серед
визначених програм було виокремлено
три («Соняшник», Тернопіль, 2014);
«Українське дошкілля», Тернопіль, 2014);
«Світ дитинства», Тернопіль, 2015), у
яких
визначена
нами
проблема
представлена найбільш розгорнуто.
У змісті програм було виокремлено
такі аспекти: питання статевого (статеворольового)
виховання,
наявність
гендерних стереотипів, що обмежують
розвиток дітей.
Щодо першого аспекту, слід зазначити,
що в програмах обов’язково йдеться про
статеве виховання дитини.Однак, це
виховання розуміється переважно як
формування в неї системи моральних
настанов, що обумовлені статтю.
Зокрема, в програмі «Соняшник»
(дошкільний вік) статеве виховання
відокремлено від «морального», у межах
якого розглядається статеве виховання в
переважній
частині
педагогічних
публікацій. Наприклад, О. Кузнєцова
(стаття
«Статеве
виховання
як
педагогічна проблема») наголошує, що
статеве виховання – «це особлива частина
морального
виховання,
яке
має
соціальний,
психологічний,
філософський, медичний та інші аспекти.
Його специфічний предмет – виховання
ставлення людини однієї статі до іншої
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статі й пов’язаних із цим складних і
найтонших
навичок
поведінки
і
самоконтролю» [3, с.68]. Відповідно до
викладеного, у статевому вихованні варто
зосередитися на моральному аспекті
взаємовідносин хлопчиків та дівчаток,
натомість у аналізованих програмах
пропонується навчати дітей співвідносити
себе з певною статтю (хлопчик –
дівчинка)
[1,
с.28];
закріплювати
уявлення та сприймання дитиною себе з
позиції статі (хлопчик-дівчинка) [1, с.67];
привчати дітей визначати стать (хлопчик
– дівчинка), співвідносити себе з певною
статтю [1, с.111].
Звернення до тексту програм, які
аналізуються
демонструє
спрощене
розуміння
укладачами
питання
формування статевої само-ідентифікації
дитини. Натомість пропонується звертати
увагу лише на зовнішні ознаки (які, до
речі, сьогодні не є стабільними).
Наприклад, у програмі «Світ дитинства»
пропонується
«розвивати
вміння
диференціювати
стать
людини
за
зовнішніми ознаками (жіночий або
чоловічий одяг; зачіска тощо)» [4, c.30].
У програмі «Українське дошкілля»
також неодноразово підкреслюються
зовнішні відмінності чоловіків та жінок
[5, c.103], однак ці ознаки визначаються
«випадковими» (для дітей 4 років) та
стверджується, що «стать не залежить від
зачіски, вибору іграшок та діяльності»
(для дітей 6 років) [5, c.244]. Можемо
припустити, що врахування вікових
відповідностей
змушує
вихователів
дотримуватися
прямо
протилежних
поглядів у роботі з дітьми різного віку.
Виникає питання: наскільки це доцільно?
Тим більше, що для дітей 4 та 5 років
показником сформованої компетентності
дитини визначено прямо протилежне:
«вирізняє себе та навколишніх людей за
одягом, зачіскою; вибирає іграшки для
гри, що відповідають статі» [5, c.169].
Вірогідно, програми були написані
різними авторами (про що свідчить
бібліографічний опис книги), тому у
визначенні таких складних питань автори

демонструють протилежні та суперечливі
думки.
Сумнівним
(програма
«Світ
дитинства») видається згадування серед
показників сформованості самосвідомості
дитини наступного: «виявляє характерні
для власної статі моральні якості, розуміє,
що деякі дії, вчинки є характерними
тільки для дівчаток або хлопчиків;
використовує
займенники,
що
позначають стать (він, вона)» [4, с.31];
вміння «оцінювати власні моральні якості
відповідно до особливостей чоловічої та
жіночої статі» [4, с.128]. Переконані, що
«мораль» не має статі (як і вчинок).
Інакше змалечку навіюється поняття
«подвійних
стандартів»,
оскільки
імпліцитно
стверджується
наявність
«жіночої» та «чоловічої» моралі, що може
виправдати (чи засудити) відповідні
вчинки.
Щодо
гендерних
стереотипів
у
програмах, то слід зазначити наявність
значної кількості статевих упереджень,
що, безумовно, впливатимуть на розвиток
дитини, оскільки мають нормативний
характер.
Зокрема, у програмі «Соняшник» у
вихованні дітей різної статі пропонується
використання
диференційованого
підходу, яким і формується система
гендерних стереотипів, який тлумачиться
як «виховання хлопчиків і дівчаток з
позицій їхніх майбутніх соціальних
ролей» [1, с.67; с.111] та «формування
начал мужності і жіночності» [1, с.67].
Докладно
описують
диференційований підхід із великою кількістю
гендерних стереотипів укладачі програми
«Українське дошкілля»: різні «ролі» (в
іграх відповідно до статі гравців [5,
с.103]); різна поведінка (хлопчики
починають
проявляти
ініціативу,
активність, змагальність [5, с.103]); різні
цінності дітей (формуються інтереси й
цінності орієнтованості, переваги певних
видів способів поведінки, характерних
для хлопчиків і дівчаток [5, с.103]); різні
риси характеру (характерні чоловічі риси
(відважність, відповідальність, витримку,
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готовність прийти на допомогу) та жіночі
риси (мудрість, ніжність, терплячість,
милосердя, любов до дітей) [5, с.103]);
якості (формувати у хлопчиків якості,
притаманні мужчинам, у дівчаток –
притаманні жінкам [5, с.103]); жіночі та
чоловічі професійні якості та вміння [5,
с.168]).
Саме в цій програмі («Українське
дошкілля») простежуємо свідоме та
систематичне закріплення гендерних
стереотипів стосовно майбутніх життєвих
маршрутів (і ти, і тих). Уже в трирічному
віці
рекомендовано
«заохочувати
хлопчиків
до
конструкторської
діяльності, а дівчаток до створення
затишку у домі» [5, с.51]. Щодо
п’ятирічного віку констатовано: «Ігри
дівчаток відбуваються в обмеженому
просторі, хлопчики освоюють усю
територію» [5, с.168].
Отже, коли змалечку існують такі
обмеження, то закономірним стає
висновок, який роблять автори: «Ігри
хлопчиків – це невпинний рух: вони
бігають один за одним; кидають предмети
в ціль, використовують увесь можливий
простір. Вони краще реагують на нові
іграшки або на рухомі предмети. Дівчатка
здебільшого граються в приміщенні в
замкнутому
просторі.
На
вулиці
намагаються обмежити простір гри,
будують різні схованки. Серед іграшок
дівчатка віддають перевагу лялькам,
візочкам, коробочкам, предметам, у які
можна щось покласти. У діяльності їм
притаманна більша впорядкованість,
послідовність, ніж хлопчикам. Дівчаткам
більше
подобається
сам
процес
виховання, ніж його результат. Дівчатка є
соціально відповідальніші, на відміну від
хлопчиків» [5, с.244]. Переконані, що
такий висновок – це результат попередніх
дій
вихователів
щодо
свідомого
обмеження дівчат та надання більшої
свободи для хлопців. Рухлива активність
дітей не може бути регламентована її
статтю. Однак укладачі наполегливо

пропонують саме такий підхід, а
результати його застосування пояснюють
статевими ознаками, а не своїми діями.
Поширене в програмах ствердження
наявності «статево-рольових стандартів»,
«норми статевої поведінки», «соціальних
ролей, відповідних статі» тощо. Зокрема,
у програмі «Світ дитинства» серед умінь,
що пропоновано розвивати «вміння
орієнтуватися
в
статево-рольових
стандартах, адекватно поводитися з
людьми різної статевої належності,
соціальних ролей» [4, с.78].
Власне «стандарти» – це стереотипи,
проте ще більш недоречним уважаємо
твердження про поведінку з людьми
різної статі, оскільки, вірогідно, укладачі
програми вважають, що ця поведінка
повинна бути різною (?). Достатньо
обмеженим уважаємо й коло соціальних
ролей, про які в дітей повинно бути
складено уявлення – «чоловік-жінка»;
«брат-сестра»; «батько-мати» [4, с.128],
оскільки
ці
ролі
подаються
як
дихотомічні. Отже, у дитини, в оточенні
якої один із двох чинників відсутній,
може сформуватися уява про власну
недосконалість.
Заради справедливості слід додати, що
поодинокі згадки про гендерний підхід в
аналізованих
матеріалах
усе
ж
зустрічаються. Утім, його тлумачення
відверто суперечить гендерній теорії, яка
базується на принципі рівності (з
урахуванням індивідуальних, зокрема й
статевих особливостей дитини).
Абсолютно контроверсійним уважаємо
таке твердження: «Останнім часом у
науковій літературі порушують проблему
гендерного виховання, що переважно
ґрунтується на рівноправності чоловіка і
жінки.
Виходячи
з
особливостей
дошкільного
віку,
молодшим
дошкільникам доцільно знати про стать і
розрізняти за статтю «хлопчик-дівчинка».
У старшому віці в процесі сюжетнорольових ігор варто формувати на основі
традиційних уявлень про соціальні ролі
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жінки (берегиня дому, добра господиня,
яка вміє все робити, якій притаманна
ласка, ніжність, любов до дітей і всієї
родини, турбота, охайність) та чоловіка
(господар дому, голова родини, який
багато працює, щоб забезпечити сім’ю
необхідним, якому притаманні такі риси,
як мужність, сила, справедливість,
доброта, ніжність, турбота та ін.)
(курсив наш. – Т.П.), риси характеру та
навички
поведінки
відповідно
до
соціальних
ролей,
які
вони
виконуватимуть у майбутньому. Тобто
змалечку
дівчинку
виховувати
як
шляхетну панянку, а хлопчика – як юного
джентльмена» [2, с.65-66]. Виділене
курсивом – відвертий перелік гендерних
стереотипів, які цілеспрямовано (!)
формуються в дошкільному віці під
«гендерним» маркуванням. Безумовно,
відверто
суперечливим
часу
та
неприйнятним уважаємо
намагання
виховувати не громадянку/громадянина,
проте «панянку» та «джентльмена».
Взагалі неприйнятним є твердження
авторів програми «Українське довкілля»,
що дітей слід виховувати на національних
традиціях гендерних взаємин. Оскільки
сучасні
етнографічні
дослідження
доводять патриархатність традиційної
культури, тобто відсутність у ній будьяких проявів паритетних стосунків, а
отже, неможливість означати ці стосунки
гендерними (тобто рівноправними).
Проведене
дослідження
дозволяє
стверджувати наявність у Програмах
розвитку
дітей
дошкільного
віку
достатньо чіткої та відпрацьованої

роками системи гендерних упереджень,
стереотипних
суджень,
які
не
відповідають сучасності та закладають
зародки майбутніх конфліктів особистості
з собою та з оточенням. Звісно, проведена
робота не може вважатися повноцінним
гендерним аналізом програм дошкільного
розвитку, вона лише актуалізує проблему.
Із переліку аналізованих програм нами
спеціально було упущено програму для
дошкільних навчальних закладів, що
працюють за вальдорфською педагогікою
«Стежина». Вважаємо за необхідне її
розгляд з урахуванням теоретикометодологічних
засад
визначеного
напряму та в комплексі з «Програмами
для вальфдорських шкіл України (для 1-9
та 10-11 класів)», що плануємо здійснити
в подальшій науковій роботі.
Окрім того, вважаємо за необхідне
відзначити таке. На початку статті було
констатовано наявність значної кількості
програм для роботи з дітьми дошкільного
віку, серед яких є програми для дітей із
«особливими освітніми потребами». Саме
таку загальну назву мають ці програми в
переліку (Інструктивний лист МОН
України), проте назви окремих програм
вражають своєю некоректністю, оскільки
йдеться про дітей із «розумовою
відсталістю»,
«недорозвитком»,
«затримкою». Із загального переліку (17),
лише 6 програм не містять таких
визначень.
Отже,
перспективи
подальших
досліджень
вбачаємо
в
більш
розгорнутому
аналізі
програм
із
антидискримінаційних позицій.
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Татьяна Побочая ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНОГО АНАЛИЗА

ДЕТЕЙ

В статье предоставлены результаты гендерного анализа нескольких действующих Программ
развития детей дошкольного возраста, что позволяет установить наличие стойкой тенденции
гендерно стереотипизированного воспитания в указанной отрасли. Доказано, что в Программах
значительное внимание уделено поло-ролевому воспитанию девочек и мальчиков дошкольного
возраста, что противоречит гендерному подходу. Установлено, что предлагаемые концептуальные
подходы воспроизводят «традиционные гендерные взимоотношения», а следовательно не отвечают
новым социокультурным условиям, что может способствовать возникновению личностных (во
внутреннем и внешнем измерении) конфликтов в дальнейшем развитии ребѐнка.
Ключевые слова: программа развития, дошкольный возраст, ребѐнок, гендерные стереотипы, полоролевой подход, половое воспитание половая идентификация.
Tetiana Pobocha THE SUPPLIED PROGRAMS OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN THROUGH THE GENDER ANALYSIS
The article presents the results of gender analysis of several existing Programs of preschoolers`
development that permit to establish the existence of stable trend of gender stereotyped education in the
specified field. It is found that in the Programs the considerable attention is focused on the sex-role education
of boys and girls of preschool age that contradicts completely to the gender approach. It is established that
the proposed conceptual approaches reflect the "traditional gender relationships" and therefore do not meet
the new social and cultural conditions and that may contribute to appearance of personality (in the internal
and external dimension) conflicts in the future child`s development.
Keywords: development program, preschool age, child, gender stereotypes, sex-role approach, sex
education, sex identification.
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Світлана Пономаренко
ВИЯВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Розглянуто проблему гендерних стереотипів у дітей молодшого шкільного віку на
матеріалі літературно-художніх видань. Визначено пріоритетні напрямки роботи щодо
впровадження гендерного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи.
Ключові слова: освіта та виховання, гендерний підхід, початкова школа.

Дитяча література безпосередньо
пов’язана з теорією та практикою
виховання, становленням юних читачів і
читачок як особистостей, національно
свідомих громадян та громадянок із
правильно сформованими уявленнями
про суспільні гендерні ролі, гендерні
стереотипи та гендерну ідентичність.

Дитяча література є одним із засобів
гендерної соціалізації, що й зумовлює
актуальність цієї розвідки.
У статті досліджується роль гендерних
стереотипів на матеріалі літературнохудожніх видань для дітей молодшого
шкільного віку.
© Пономаренко Світлана
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Учні та учениці початкової школи
осмислюють свій внутрішній світ,
своєрідність власної індивідуальності,
самостверджуються як представники
певної статті [1, с.33]. Таким чином, саме
школа відіграє одну з провідних ролей у
становленні
гендерної
ідентичності
особистості.
Пасивна та обслуговуюча роль та
визначення ролі жінок як другорядної, що
простежується
у
змісті
шкільних
підручників, глибоко укорінюється у
свідомості і впливає на подальший
розвиток особистості, що призводить до
невпевненості у своїх можливостях,
нерішучості в діях, підпорядкуванні
«більш сильному» і врешті-решт до
неповної реалізації власних уподобань та
прагнень дівчаток у суспільстві. Це чітко
видно з ілюстрацій у підручниках та
дитячій літературі, де хлопчики глузують
з дівчаток, або ж дівчатка (жінки)
виконують лише другорядні ролі чи роль
домогосподарки. Український психолог
П. Фролов вважає підручник тезаурусом
гендерних
моделей
особистості,
«театром»
гендерних
стосунків
і
гендерних стратегій і підкреслює, що
автори повинні чітко усвідомлювати, які

зрушення у способах сприйняття об’єктів
може зумовити пропонований текст і до
яких способів взаємодії з оточуючим
світом підштовхують розставлені в
підручнику акценти [2].
Учительками
початкової
школи
творчої
групи
Панютинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ1
був
здійснений
аналіз
гендерного
сприйняття дітьми молодшого шкільного
віку поезії Г. Чубач «Я беру своє відерце»
із підручника «Літературне читання» для
2 класу загальноосвітнього навчального
закладу (див. дод. ғ1).
В експерименті були задіяні діти
початкової школи: 108 дівчаток та 115
хлопчиків, віком від 6 до 10 років. У
результаті
проведеного дослідження
проаналізовано сприйняття дітьми вірша
Г. Чубач «Я беру своє відерце».
Дівчаткам та хлопчикам необхідно було
намалювати ілюстрацію до змісту
запропонованого вірша без попереднього
ознайомлення з малюнком до нього (див.
додатки).
Отримані результати були опрацьовані
та систематизовані. Було виявлено
гендерні стереотипи у вихованні дітей
молодшого шкільного віку.

Відсотковий аналіз створених малюнків
Клас
1-А

1-Б

2-А

2-Б

2-В

Стать
дітей

Кількість

Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики

16
14
30
18
12
30
10
11
21
14
8
22
9
7

Зображення осіб
жін. ст.
23%
27%
50%
45%
10%
55%
33%
12%
45%
8%
10%
18%
44%
6%

Зображення осіб
чол. ст.
14%
36%
50%
10%
35%
45%
17%
17%
34%
10%
8%
18%
0%
19%
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Зображення обох
статей
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
5%
9%
6%
6%

Пейзажне
зображення
(без людей)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
17%
4%
21%
20%
35%
55%
6%
13%
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3-А

3-Б

4-А

4-Б
1 кл
2 кл
3 кл
4 кл
Усього

Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Дівчата
Хлопчики
Разом
Разом
Разом
Разом
Разом

16
11
18
29
11
10
21
10
15
25
10
19
29
60
59
50
54
223

50%
22%
52%
74%
30%
4%
34%
14%
5%
19%
35%
8%
43%
52%
38%
54%
31%
47%

19%
19%
7%
26%
0%
14%
14%
24%
57%
81%
5%
52%
57%
48%
23%
20%
69%
38%

Відсотковий аналіз зображення на
малюнках дітей особи жіночої статі (47%)
більший, ніж особи чоловічої статі (38%).
Є малюнки, на яких зображена
колективна праця (2%) і 13% мають
пейзажний зміст.
Учительки перших класів (Г.І.Пасюра
та І.Ю. Артюх) прийшли до висновку, що
діти шестирічного віку мають уяву про
хатню роботу та роботу по господарству
зі свого досвіду, набутого вдома, тому на
малюнках зображення жіночої статі
більше, ніж чоловічої, на 5% у 1-Б класі.
Учителька 2-Б класу (Зеркалій Л.А.)
зазначає, що на отримані малюнки
вплинула вивчена напередодні тема з
природознавства
«Рослини»,
тому
більшість дітей її класу намалювали
рослини, які ростуть у саду або на городі.
Учителька 2-В класу (Невтриніс Л.В.)
вважає, що діти малювали себе, бо у
вірші вжито дієслова І особи однини.
На малюнках, які виконали хлопчики
2-А класу (класна керівниця Шапувал
О.С.), зображена спільна праця сім’ї.
Діти 3-Б класу переважно на своїх
малюнках
відтворили
пейзаж
без
людської статі (52%) та малюнки, на яких
зображена працююча мама на городі

12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
0%
0%
2%

19%
0%
0%
0%
22%
30%
52%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
26%
0%
13%

(34%).
Учителька
Івахненко Т. М.
переконана, що гендерне сприйняття
дітей із неповних та повних сімей істотно
відрізняється. Було виявлено, що школярі
та школярки із неповних сімей
змальовують у переважній більшості
працюючих мам, бабусь, сестер. Такої ж
думки вчителька 4-А класу (Негода Л.О.).
Учителька 4-Б класу (Щербина В.О.)
стверджує, що на малюнках дітей
переважають зображення чоловічої статі
(81%), тому що на городах у їхніх сім’ях
працюють чоловіки.
Отже, на гендерне сприйняття дітей
молодшого шкільного віку впливає
домашня атмосфера, розподіл праці в
сім’ї, а також ставлення батьків один до
одного. У свідомості учнів та учениць
стереотипи укорінюються в ранньому віці
та руйнуються з великими зусиллями.
У ході експерименту було визначено
пріоритетні напрямки роботи щодо
впровадження гендерного підходу в
навчально-виховному процесі початкової
школи: сприяти гендерній освіті батьків
через проведення майстер – класів із
гендерного виховання в сім’ї та
руйнування гендерних стереотипів у
вихованні дітей батьками; створення
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гендерно чутливого простору в класах
початкової
школи;
використання
активних методів роботи в навчальній та
позаурочній діяльності для формування
гендерно чутливого світосприйняття.
Отже,
завдяки
здійсненому
експерименту ми підтвердили висновки
науковців про те, що діти молодшого
шкільного
віку
стикаються
з
трансляторами
усталених
гендерних
стереотипів не тільки в сім’ях, з
однолітками, у школі (які доповнюють і
закріплюють
традиційну
дихотомію
статей), а також на малюнках і в змісті
підручників та книжок.
Отже, вся соціальна реальність, з якою
стикаються діти в процесі свого розвитку й
дорослішання, розподілена на «світ жінок» і
«світ чоловіків», і в цих світах панують різні
«правила гри». Різні соціальні інститути
працюють на те, щоб формувати норми

«правильної» чоловічої і жіночої поведінки і
створені на їхній основі життєві сценарії.
Проведене
дослідження
дітей
молодшого
шкільного
віку
щодо
сприйняття ними певних життєвих
(трудових) ситуацій доводять, що діти так
само є носіями гендерних стереотипів.
Такі результати потребують постійної
уваги з боку вчителів, батьків, психологів
та соціальних педагогів, а також розробки
нової ідеології освіти, яка пропагуватиме
саме егалітаризм стосунків представників
обох статей.
Тому
системі
освіти
необхідно
«очиститись» від традиційних гендерних
стереотипів у змісті навчальних програм
та підручників, створити однакові вимоги
та можливості як для хлопчиків, так і для
дівчаток, заохочувати до всіх видів
діяльності, незалежно від статі.

ЛІТЕРАТУРА
1.
Петренко О. Б. Проблема статеворольової соціалізації особистості у педагогічній
спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / О. Б. Петренко. – Рівне : РДГУ, видавець
Олег Зень, 2008. – 191 с.
2.
Фролов П. Гендерна експертиза шкільних підручників / П. Фролов. – К., 2001. – 35 с.
3.
Ярская-Смирнова Е. Неравенство или мультикультурализм / Е. Ярская-Смирнова //
Высшее образование в России. – 2001. – ғ 4. – С. 102–111.
4.
Літературне читання: підруч. для 2 кл. / О.Я.Савченко. – К. : Видавничий дім
«Освіта», 2012. – 160 с.

Додаток №1
(Літературне читання: підруч. для 2 кл. /О.Я.Савченко.К: Видавничий дім «Освіта», 2012.Ғ С. 137).

~ 124 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/3
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4
Светлана Пономаренко ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СПЕТЕОТИПОВ В ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Расмотрено проблему генлерных стереотипов у детей младшего школьного возраста на материале
литературно-художественных изданий.Определены приоритетные направления работы по внедрению
гендерного подхода в навчально-виспитательном процессе начальной школы.
Ключевые слова: образование и воспитание, гендерный подход, начальная школа.
Svitlana Ponomarenko THE IDENTIFICATION OF GENDER STEREOTYPES IN THE
PROCESS OF EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
The issue of gender stereotypes of children of primary school age has been analyzed on account of belleslettres journals. Priority activities with reference to the implementation of gender approach into the process
of education in primary schools have been determined.
Key words: education and training, gender approach, primary school.

УДК 004.5:378.035-057,875
Світлана Тафінцева
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКІВ У ГЕНДЕРНОМУ
ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті здійснено аналіз сутності гендерного виховання студентської молоді та виявлені його
особливості. Визначено, що гендерне виховання в сучасних умовах спрямоване на усвідомлення
молоддю цінності суспільства з рівними можливостями для самореалізації та розвитку
потенціалу як чоловіків, так і жінок. Висвітлено теоретичні аспекти використання інтернетмайданчиків у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. Обґрунтовано
необхідність їх упровадження з метою забезпечення якості гендерного виховання студентів.
Проаналізовано можливості реалізації означеного процесу: гендерно орієнтованих масових
відкритих онлайн-курсів на платформах «Prometheus», Academic Earth, EDX, TED; віртуальної
екскурсії до Gender Museum; віртуальних спільнот у соціальних мережах (Повага. Кампанія
проти сексизму в українських ЗМІ та політиці, Гендерна обсерваторія, «Жінки – це 50% успіху
України», Коаліція з протидії дискримінації в Україні та ін.); використання фотохостингів
(Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera); онлайн-бібліотек тощо.
Використання інтернет-майданчиків у даних напрямах вчить студентів фахово аналізувати
події та суспільні явища з гендерної точки зору, уникати дискримінацій, краще розуміти свої
права і способи їх захисту.
Ключові слова: гендерне виховання, гендерне виховання студентської молоді, інтернетмайданчик.
________________________________________

На
сучасному
етапі
розвитку
суспільства вимоги до підготовки
фахівців
детерміновані
суттєвими
цивілізаційними трансформаціями, які
відбуваються в різноманітних сферах
соціуму. Одним із актуальних напрямів
розвитку вищої освіти є становлення
такої нової галузі знань, як гендерна
педагогіка, яка вивчає особливості
навчання та виховання молоді з позиції
рівних
можливостей
та
процесів
рівноправності жінок та чоловіків. А

впровадження у виховний процес вищого
навчального
закладу
гендерно
орієнтованих
інтернет-майданчиків
сприяє підготовці студентської молоді до
самостійного життя та професійної
діяльності
як
громадян /-ок,
яким
притаманний
високий
ступінь
особистісної зрілості, орієнтація на
гуманістичні цінності у розв’язанні
проблем та гендерних конфліктів, здатних
до критичної оцінки та презентації своїх
можливостей й досягнень.
© Світлана Тафінцева
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Метою
пропонованої
статі
є
визначення
напрямів
використання
інтернет-майданчиків
у
гендерному
вихованні студентів.
Енциклопедія
освіти
тлумачить
гендерне виховання (англ. gender – рід,
найчастіше граматичний) як один із
нових термінів, становлення якого у
вітчизняній педагогіці почалося лише
наприкінці ХХ ст. Саме гендерне
виховання в сучасних умовах спрямоване
на усвідомлення дітьми та молоддю
цінності
суспільства
з
рівними
можливостями для самореалізації та
розвитку творчого потенціалу кожної
особистості, а також на здатність
підростаючого
покоління
сприяти
гармонізації гендерних відносин у
реальному житті [1, с. 128].
О. Каменська
розглядає
гендерне
виховання як цілеспрямовану педагогічну
діяльність, яка орієнтована на контекст
життя особистості, її взаємини з
оточуючими як своєї, так і протилежної
статі [2, с. 38]. Дослідниця вказує на
важливість формування усвідомленого
прагнення особистості до самопізнання,
самореалізації
та
розвитку
своєї
неповторної гендерної індивідуальності.
С. Вихор під гендерним вихованням
розуміє цілеспрямований і систематичний
вплив на свідомість, почуття, поведінку
вихованців з метою формування в них
егалітарних
цінностей,
поваги
до
особистості, незалежно від статі, розвитку
індивідуальних якостей і здібностей задля
їх самореалізації, оволодіння навичками
толерантної поведінки та з метою
побудови громадянського суспільства [3].
Серед завдань гендерного виховання
студентства
дослідники
виділяють
формування:
 соціальної
відповідальності
у
взаєминах між статями;
 усвідомлення
необхідності
рівноправної участі всіх людей у
гендерних перетвореннях;
 активної громадянської позиції
особистості у просуванні ідей і цінностей
гендерної рівності;

 поваги до гендерної особливості
особистості в процесі спільної діяльності;
 необхідних навичок спілкування й
взаєморозуміння у процесі міжстатевої
взаємодії,
культури
взаємовідносин
статей;
 певного
досвіду
позитивного
ставлення як до себе, так і до оточуючих
людей;
 адекватної гендерної поведінки;
 здатності самовираження і вільного
самовизначення
через
розширення
спектра гендерно-рольового репертуару;
 навичок приймати рішення, не
обтяжені
традиційними
гендерними
стереотипами;
 уміння дружити і любити, набуття
досвіду нестатевої любові [4, с.172].
Усвідомлення необхідності здійснення
гендерного виховання у вищій школі
визначає об’єктивну необхідність пошуку
умов, здатних підвищити ефективність
підготовки підростаючого покоління;
вимагає змін у діяльності викладачів як
особливих організаторів соціальної та
міжособистісної взаємодії студентської
молоді на засадах гендерного підходу.
Саме
використання
інтернетможливостей
збільшує
можливості
студентів/ок, розширює можливості їх
розумових здібностей та може сприяти
поліпшенню якості їх життя.
Розглянемо
основні
напрями
використання інтернет-майданчиків у
гендерному
вихованні
майбутнього
фахівця.
1. Використання онлайн-курсів на
освітньо-розвиваючих платформах.
«Prometheus» – громадський проект
масових
відкритих
онлайн-курсів
(МВОК), який відкриває безкоштовний
онлайн-доступ до найкращих навчальних
курсів
університетського
рівня
в
Україні [5].
Платформа «Prometheus» пропонує в
постійному доступі курс «Жінки та
чоловіки: гендер для всіх» (авторка
Тамара Марценюк), розрахований на
широку аудиторію (студенток і студентів,
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активісток та активістів громадянського
суспільства, експерток та експертів
аналітичних
центрів),
яка
прагне
розібратися в гендерних питаннях.
Курс розділено на два рівні:
1)
базовий
(це
можливість
ознайомитись із базовими положеннями
курсу,
моделлю
та
алгоритмом
ефективної взаємодії в повсякденному
житті)
2) експертний – для фахівців у
гендерних питаннях (містить додаткові
лекції).
Цінним є те, що курс «Жінки та
чоловіки: гендер для всіх» передбачає
інноваційні та альтернативні методи
навчання та викладання: перегляд фільмів
та відеофільмів, інтерактивні завдання,
виконання
практичних
завдань,
обговорення дискусійних питань на
форумах,
можливість
поставити
запитання викладачці. Тематика курсу
представлена таким чином:
1. Гендер і гендерна рівність.
2. Виховання та освіта.
3. Гендер і ринок праці.
4. Гендер і політика.
5. Гендерне насильство.
6. Гендерні питання у медіа.
7. Дискримінація,
повага
і
толерантність до розмаїття.
8. Методологія
гендерного
та
антидискримінаційного
аналізу
державних політик.
9. Толерантність і гендерна рівність у
царині релігії.
10. Гендер і чоловіки.
11. Соціальні нерівності, ксенофобія та
дискримінація.
12.
Множинні
нерівності
та
дискримінації.
Завдяки проходженню онлайн-курсу
«Жінки та чоловіки: гендер для всіх»
молодь ближче ознайомлюється
з
теоретичними та емпіричними аспектами
гендерної теорії: що таке гендер та які
ознаки цього поняття; на яких засадах
«стоїть»
гендерна
теорія
та
які

міжнародні звіти відображають існування
у світі гендерної нерівності, базове
гендерне
законодавство,
позитивні
приклади
попередження
гендерної
нерівності тощо.
Academic Earth – освітня інтернетплатформа,
на
якій
розміщено
безкоштовні відео-лекції від провідних
університетів світу [6]. Зокрема, з метою
здійснення
гендерного
виховання
студентської
молоді
доцільно
використовувати матеріали наступних
курсів.
Курс «Те, про що мовчать: раса, етнос,
гендер та ідентифікація» розкриває за
допомогою інтерактивних вправ зміст
понять раса, етнос. Для обговорення
пропонуються питання:
як можна
поліпшити
взаємостосунки
між
чоловіками та жінками? Як розвиваються
стереотипи і чому вони зберігаються? Як
формуються расові, етнічні, гендерні та
сексуальні ідентичності?
Курс «Гендер, сексуальність та
суспільство» професорки Heather Paxson
допомагає зрозуміти те, як люди
відчувають свою стать (що означає бути
чоловіком або жінкою) та сексуальність у
різних
історичних
та
культурних
контекстах. Спікерка курсу розглядає, як
гендер та сексуальність пов’язані з
іншими
категоріями
соціальної
ідентичності та відмінностей, такими як
раса, етнічна належність, економічне та
соціальне становище, тип життя (міський
чи сільський) тощо.
За результатами проходження курсу
молодь вчиться критично оцінювати
уявлення про гендерні ролі й стереотипи
– власні й ті, що відтворюються іншими.
Курс «Ідентифікація та відмінності»
(авторка
JeanJackson)
передбачає
формування уявлення про компоненти
ідентичності, а саме: стать, сексуальна
орієнтація,
гендер,
національність,
релігія, мова, тілесність тощо.
Таким чином, студентство може
сформувати нове бачення людини як
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соціального продукту, що є одночасно
причиною і наслідком суспільства.
EDX інтернет-платформа (заснована в
2012 році Гарвардським університетом та
Масачусетським технологічним інститутом
для підвищення доступу до якісної освіти
слухачів з усього світу) пропонує до
розгляду курс «Психологія політичної
активності: Жінки змінюють світ» [7].
Основною метою курсу є обговорення
психологічних теорії, які та можуть
пояснити
мотивацію
активісток;
дослідження
важливих
теоретичних
основ.
Також
у
змісті
курсу
розкриваються результати емпіричних
досліджень,
методи
дослідження
політичної
психології,
що
сприяє
формуванню у слухачів/ок нового
розуміння
соціального
явища
та
схильність до аналізу.
TED – некомерційна платформа, яка
покликана поширювати ідеї (як правило,
у вигляді коротких мотивуючих роликів
не більше 18 хвилин). Основною місією
інтернет-платформи
є
поширення
соціально орієнтованих меседжів серед
спільнот усього світу [8].
Зокрема, на платформі розміщені
відеоролики за темою «Гендер: Чи можна
говорити про це?» (9 сюжетів) та «Як
розвивається маскулінність» (5 сюжетів),
які спонукають молодь до наукового
аналізу
власних
можливостей
та
потенціалу, подальшого особистісного
самовдосконалення.
2. Використання ресурсів електронної
бібліотека як впорядкованої колекції
різнорідних електронних книг, журналів,
документів тощо.
Наприклад,
Twirpx
забезпечує
підтримку та обмін оригінальною
навчально-методичною та професійною
літературою для студентів та викладачів
технічних, гуманітарних та суспільних
наук [9].
Twirpx
пропонує
до
використання
500
електронних
посібників, книг, збірників статей,
результатів досліджень, які розвінчують
гендерні стереотипні уявлення про ролі
жінок і чоловіків у родині, суспільстві,

сприяють
формуванню
світогляду
студентів,
вільного
від
гендерних
упереджень.
Електронна
цифрова
бібліотека
Europeana
пропонує
доступ
до
відсканованих
сторінок
книг,
які
відображають різні аспекти європейської
культури [10]. З метою здійснення
гендерного
виховання
доцільно
пропонувати студентам для опрацювання
та подальшого обговорення наступні
статті: «Гендер, раса, вік і голосування:
дослідницька записка», «Характер і
поширеність хуліганства серед хлопчиків
і дівчаток у хорватських установах:
описовий аналіз дитячих будинків та
корекційних
будинків»,
«Мультикультуралізм, гендер та «Грай як
Бекхем», «Гендерні закономірності в
розподілі витрат на охорону здоров'я
сім'ї: дослідження Південної Африки» та
ін. Наприклад, сербська стаття «Дитина
як проект: гендерний розподіл по догляду
за дітьми» спонукає до обговорення та
порівняння
специфіки
розподілу
домашньої праці та догляду за дітьми у
Сербії та Україні.
3. Віртуальна екскурсія до Gender
Museum.
З 2009 року в Україні працює
інтерактивний музей – Музей історії
жіноцтва, історії жіночого та гендерного
руху. Gender Museum – це перший в
Україні
гендерний
музей,
метою
інформаційно-просвітницької діяльності
якого є привернення уваги широких кіл
громадськості до жіночої/чоловічої та
гендерної
проблематики;
сприяння
укріпленню культурних зв’язків між
Україною та іншими країнами[11].
Студенти мають можливість відчути на
собі,
як
відбувається
гендерне
конструювання
в
українському
суспільстві завдяки експозиціям музею,
які складаються із секцій: створимо музей
про себе (про історію створення та
діяльність Музею історії жіноцтва, історії
жіночого та гендерного руху); жінки
підтримують жінок; дещо про гендер;
стоп сексизм; жінки в науці; зупинимо
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насильство; правда про 8 березня;
проблеми чоловіків; крізь скляну стелю;
жіночі сторінки історії; жінки у бізнесі,
армії та політиці; жінки у спорті.
Відвідавши експозиції за допомогою
віртуальної екскурсії, студентська молодь
має можливість позбутися різноманітних
упереджень щодо відносин жінок та
чоловіків у суспільній та приватній
сферах.
4. Уподобання інтернет-сторінок у
соціальних мережах.
Більшість
прогресивних
гендерно
орієнтованих
спільнот
сьогодні
створюють
публічні
сторінки
в
соціальних мережах, наповнюють їх
різною
науковою,
побутовою,
альтернативною інформацією про події,
новини або явища, проводять з
допомогою цих сторінок опитування,
вікторини серед користувачів.
Зокрема,
у
соціальній
мережі
www.facebook.com
студенти
можуть
отримати
гендерно
орієнтовану
інформацію із сторінок [12]:
 «Повага. Кампанія проти сексизму
в українських ЗМІ та політиці», де можна
повідомити про випадки сексизму в медіа
чи політичному житті України; також там
містяться статті журналістів та колонки
експертів, а також різноманітна довідкова
інформація гендерного спрямування;
 «Гендерна обсерваторія» сприяє
реалізації системних дій, спрямованих на
подолання будь-яких форм дискримінації
та насильства, утвердженню гендерної
рівності та справедливості в усіх сферах
життя на основі аналізу гендерних
стратегічних інтересів та практичних
потреб людини й суспільства;
 «Жінки – це 50% успіху України» –
це соціальний проект, спрямований на
активізацію та підтримку жінок у
громадському та політичному житті,
врівноваження представництва жінок та
чоловіків на ключових позиціях заради
пришвидшення
створення
справді
європейської моделі суспільства;

 «Коаліція з протидії дискримінації
в Україні» – це об’єднання організацій
громадянського
суспільства
та
незалежних експертів, яке солідарно
працює в інтересах дискримінованих в
Україні груп для досягнення дійсної
рівності;
 «Кампанія «Один із п’яти» має на
меті захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального розбещення
та підвищення рівня знань дітей, їх
батьків (опікунів), членів суспільства про
проблему сексуального насильства над
дітьми та шляхи її попередження.
5. Опрацювання
матеріалів
фотохостингів.
Фотохостинг – це веб-сайт, де людина
розміщує, зберігає та показує іншим будьякі зображення (наприклад, цифрові
фотографії). Студенти використовують
зображення для візуалізації доповіді,
постановки
проблемних
запитань,
збагачення мультимедійних презентацій
додатковим матеріалом тощо. Таким
чином, знання не просто засвоюються
інформаційно,
а переживаються
і набувають особистісного характеру,
формується логічне та аналітичне
мислення.
Поширеними
серед
студентської молоді є фотохостинги
Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest,
Furiouscamera, які діють за подібними
правилами.
Наприклад, Pinterest – це всесвітній
каталог ідей [13]. Тут можна збирати
тематичні цікаві колекції, ідеї, гістограми
та діаграми результатів гендерних
досліджень тощо. Наприклад, студенти
збирають та зберігають демотиватори з
гендерної тематики на одній дошці, а
інформаційні плакати – на іншій.
Активне
використання
інтернетмайданчиків у гендерному вихованні
студентської молоді перетворює її в
ініціативних,
енергійних
учасників
навчально-виховного процесу; орієнтує
на егалітарний тип міжстатевих відносин,
що базується на рівноцінності жіночих та
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чоловічих ролей, їх взаємозамінності.
Отже, впровадження запропонованих
напрямів інтернет-майданчиків вчить
студентів/-ок фахово аналізувати події та

суспільні явища, прийняті в суспільстві, з
гендерної
точки
зору,
уникати
дискримінацій, краще розуміти свої права
і способи їх захисту.
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1.

Светлана Тафинцева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК В ГЕНДЕРНОМ
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье проведен анализ сути гендерного воспитания студенческой молодежи и выявлены его
особенности. Определено, что гендерное воспитание в современных условиях направлено на
осознание молодежью ценности общества с равными возможностями для самореализации и развития
потенциала как мужчин, так и женщин. Освещены теоретические аспекты использования интернетплощадок в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведениях. Использование интернетплощадок в данных направлениях учит студентов профессионально анализировать события и
общественные явления с гендерной точки зрения, избегать дискриминации, лучше понимать свои
права и способы их защиты.
Ключевые слова:гендерное воспитание, гендерное воспитание студенческой молодежи, интернетплощадка.
Tafintseva Svitlana THE USE OF INTERNET-PLATFORMS IN THE PROCESS OF GENDER
EDUCATION OF STUDENTS
In the article the analysis of essence of gender education of student youth has carried out and found out its
features. The gender education in modern term sis directed on the awareness of value of society youth with
equal possible it is for self-realization and development of potential of both men and women has defined.
The theoretical aspect soft the use of internet-ground sin to educational-educative process of higher
educational establishments were reflected. Then ecessity of the irintroduction with the purpose of providing
of quality of gender education ot students has been grounded. The using of internet-ground sin the
sedirections teaches students professionally to analyze event sand public phenomen a from the gender poin to
view, to avoid is crimination, to understand better the right sand methods of their defense.
Keywords:gender education, gender education of student outh, internet-ground.
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ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА:
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

УДК 378.147:305
Олена Білоус
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В
ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ
У статті розглядається історичний аспект реалізації професійної підготовки студентів
вищої школи. Викладений детальний аналіз історичної ретроспективи відношення педагогіки
як науки і практики до питань статево-рольової соціалізації особистості та просування на
сучасному етапі гендерних досліджень у професійну підготовку студентів вищої школи.
Розкриваються можливості використання гендерного підходу в організації навчального
процесу та під час викладання окремих навчальних педагогічних дисциплін у вищому
навчальному закладі, оскільки одним із важливих завдань вишу є формування у студентів
ціннісного ставлення й здібностей до інноваційної педагогічної діяльності та до
саморозвитку.
Ключові слова: гендер, гендерній підхід, фахова підготовка, педагогічні дисципліни, вища
школа.
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Проблеми
модернізації
вищої
Л. Штильова та інші розглядали питання
педагогічної освіти завжди хвилювали
гендерної освіти в Україні і країнах
суспільство. На різних етапах його
Східної та Західної Європи.
становлення надавалося велике значення
Мета
статті
–
історична
пошуку шляхів підвищення ефективності
ретроспектива відношення педагогіки як
вищої педагогічної освіти.
науки
й
практики
до
питань
Потреба в реформуванні підготовки
статеворольової соціалізації особистості
педагогічних кадрів на сучасному етапі
та просування гендерних досліджень у
розвитку системи освіти обумовлюється
професійну підготовку студентів ВНЗ.
соціальним замовленням, рівнем потреб
Щоб забезпечити динамізм, рухливість
суспільства
в
конкурентоздатних,
у
підготовці
педагогічних
кадрів,
творчих і професійно підготовлених
необхідно уточнити цілі педагогічної
громадянах. Державна доктрина України
освіти, її зміст, методику й технологію,
в галузі освіти вбачає необхідним
враховуючи тенденції, які визначають
поступове
введення
гендерного
розвиток загальної освіти, і принципи її
компонента до вітчизняної системи
випередження.
освіти.
Можливості використання гендерного
Гендерні дослідження в наш час є
підходу в організації навчального
надзвичайно актуальними. Педагогічному
процесу та під час викладання окремих
аспекту гендерних досліджень присвячені
навчальних (педагогічних) дисциплін у
роботи
сучасних
вітчизняних
та
вищому навчальному закладі розглядає
зарубіжних науковців. Так, Т.Голованова,
А.Апарцева, І.Герасимова, Т. Голованова,
А.Денисова, Т.Дороніна, Л.Казначеєвська,
Т. Дороніна, С. Матюшкова, І. Мунтян,
О.Каменська, Л. Кобелянська, О. Кобзева,
Н. Приходькіна, Н. Руденко, Л. Штильова
В. Кравець, О. Слободянюк, Н. Чухим,
та інші.
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Одним з важливих завдань вишу є
формування в студентів ціннісного
ставлення до здібностей та здатніст
інноваційної педагогічної діяльності та до
саморозвитку. Це завдання реалізується
під час вивчення студентами ВНЗ циклу
педагогічних дисциплін, як-от: «Загальна
педагогіка»,
«Історія
педагогіки»,
«Методика
виховної
роботи»,
«Педагогіка вищої школи», при вивченні
спецкурсів
«Методика
педагогічної
взаємодії», «Педагогічна майстерність
майбутнього вчителя», «Педагогічна
культура
майбутнього
вчителя»,
«Українська
козацька
педагогіка»,
«Гендерна педагогіка». Проаналізуємо
детальніше одну з програм щодо
реалізації гендерного підходу в процесі
фахової підготовки студентів ВНЗ.
Програма
вивчення
нормативної
навчальної
дисципліни
«Історія
педагогіки» укладається відповідно до
освітньо-професійної
програми
підготовки
освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр». Програма навчальної
дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Історія зарубіжної освіти й
педагогіки.
2. Історія вітчизняної педагогіки.
На її вивчення (у 2015-2016 н.р.)
відводилося 72 години, 2 кредити ECTS.
Метою
викладання
навчальної
дисципліни «Історія педагогіки» є
засвоєння студентами системи знань про
історію становлення, розвиток зарубіжної
та вітчизняної освіти, педагогічної думки,
шкільної справи, дослідження сутності,
змісту, структури основних освітніх
процесів,
взаємовпливів
і
взаємозалежностей
педагогіки
й
соціально-економічних
структур;
формування
загальнонаукового
та
педагогічного
світогляду
студентів;
вироблення науково-історичного підходу
до аналізу педагогічних явищ, подій,
фактів;
виховання
шанобливого
ставлення до світової та вітчизняної
педагогічної спадщини. Одним із завдань
вивчення навчальної дисципліни «Історія

педагогіки» є пояснення історичного
зв’язку сучасної педагогіки з передовими
педагогічними системами минулого,
необхідності
дотримання
принципу
наступності та творчого використання
досвіду минулих поколінь у розв’язанні
проблем, які стоять сьогодні перед
педагогічною наукою й практикою.
Ретроспективний огляд в історії
педагогіки питання особливостей освіти
та виховання на лекційних, практичних
заняттях та в ході виконання студентами
самостійної роботи дозволяє розгорнути
дискурс щодо реалізації гендерного
підходу в різні часи.
Так,
розглядаючи
«Педагогічну
діяльність і теоретичну спадщину Яна
Амоса Коменського», перш за все, на
нашу думку, слід підкреслити думку
вченого про те, що педагогіка – це
частина плану вдосконалення людини та
суспільства. «Велика дидактика» –
перший
науково-педагогічний
твір
світового значення, «…що містить
універсальну теорію вчити всіх всьому,
або вірний і ретельно обміркований
спосіб створювати по всіх громадах,
містах і селах кожної християнської
держави такі школи, у яких би все
юнацтво тієї й іншої статі, без винятку
мало можливості навчатися наукам,
удосконалюватися у вдачах, виховуватися
у благочесті й у такий спосіб у роки
юності навчитися всьому, що потрібно
для дійсного й майбутнього життя…» [1,
с.80]. Отже, Я. Коменський виступає за
рівний доступ до освіти обох статей – і
хлопчиків, і дівчат. Він підкреслює
необхідність жіночої освіти і навіть
присвячує цілий розділ на підтвердження
своєї думки. Так, у розділі 9 «Школам
потрібно ввіряти всю молодь обох
статей» [1, с.94] відповідаючи на питання:
Чи слід також і жінок допускати до
вивчення наук?, учений однозначно й
беззаперечно відповідає: «…Не можна
представити ніякої достатньої підстави,
чому б і слабку стать потрібно було б
зовсім усунути від наукових знань...
Жінки також образ божий…» [1, с. 95].
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Під час лекційного заняття з теми
«Теорія і практика виховання особистості
у концепціях слов’янських педагогів ХVII
– початку ХХ ст.», розглядаючи постаті
таких учених, як-от: Х.Алчевська,
М. Грушевський,
М. Драгоманов,
М. Костомаров, П. Куліш, М. Ломоносов,
М. Пирогов, Ф. Прокопович, С. Русова,
Г. Сковорода, К.Ушинський, Т. Шевченко
тощо, звертаємо увагу на вчених, які не
були осторонь від питання жіночої освіти.
Розкриваючи
громадсько-педагогічну
діяльність Миколи Івановича Пирогова,
звертаємо увагу студентів, що у своїй
статті «Питання життя» він розкриває
ідею
загальнолюдського
виховання,
вбачає мету виховання в підготовці до
життя високоморальної людини із
широким інтелектуальним світоглядом, у
тому числі маючи на увазі й жіночу
освіту. Він виступав за зміни в освіті
жінок задля виконання нею своєї
природної функції матері, оскільки
вихованням підростаючого покоління
займається саме жінка. Хоча М.І. Пирогов
був прибічником жіночої освіти, однак
був противником рівноправ'я жінки з
чоловіком у платні за працю. Незважаючи
на неоднозначність позиції М.І. Пирогова
щодо жіночої освіти, слід зазначити, що
порушене ним питання мало позитивні
наслідки.
Засновник
наукової
педагогіки
Костянтин Дмитрович Ушинський
у
своїх працях також не був осторонь
питання проблеми жіночої освіти. Він
уже був відомий як визначний педагогреформатор, коли його запросили на
посаду інспектора Смольного інституту
шляхетних дівчат, першого навчального
закладу системної освіти для дівчат.
Обіймаючи посаду, К. Ушинський уніс
зміни в навчально-виховний процес щодо
покращення якості освіти дівчат та
підвищення їх становища в тогочасному
суспільстві, як-от: він розробив новий
навчальний план, велика увага стала
приділятися вивченню російської мови та

літератури, природознавству, фізиці; вніс
зміни до терміну навчання – 9-тирічний
термін навчання замінив 7-річним, термін
навчання зробив в одному класі один рік,
увів перехідні іспити, 8 клас
став
педагогічним; зробив зміни й у режимі
перебування – на свята та канікули
дівчати відтепер мали можливість поїхати
додому тощо. На думку К. Ушинського,
освіта жінки має велике значення для
розвитку суспільства. Такі радикальні
реформи щодо жіночої освіти та
становища жінки в суспільстві привели
до ускладнення його стосунків із
керівництвом, і К. Ушинський змушений
був залишити роботу в Смольному
інституті. Побоюючись громадського
суду
за
погане
ставлення
до
К.Ушинського,
Міністерство
освіти
відрядило його за кордон для вивчення
досвіду жіночої освіти.
Неможливо
переоцінити
вклад
К. Ушинського щодо фахової підготовки
педагога та педагогічної освіти. Його
дидактичні
рекомендації
педагогу,
розробка ним принципів навчання, думки
щодо цілепокладання у навчанні, що
викладені в роботах «Про користь
педагогічної літератури», «Педагогічна
подорож Швейцарією» та ін., актуальні
до сьогодення. Тому його по праву
називають «учителем учителів».
Розглядаючи освіту та шкільництво в
Україні на початку ХХ ст., неможливо
обійти постать видатної жінки Софії
Русової, яка займалася розробкою
концепції національної системи освіти й
виховання.
Аналізуючи
основні
положення її «Дидактики», констатуємо її
вагомий внесок у процес навчання,
класифікацію та структуру уроків. Вона
розкриває
принципи
організації
дошкільної та позашкільної освіти,
морального виховання дитини на основі
християнських цінностей. Крім того,
С. Русова
стверджує
необхідність
зміцнення української сім’ї та приймає
участь у світовому жіночому русі.
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Отже, Я. Коменський, А. Макаренко,
М. Монтессорі, М. Пирогов, С. Русова,
В. Сухомлинський, К. Ушинський стали
тими постатями, які відкрито виступали
за реформування жіночої освіти.
Однак проведене дослідження не є
вичерпним
у
розробці
порушеної
проблеми й виконана робота дозволяє

побачити
перспективи
подальшого
вивчення проблем якості підготовки
сучасних фахівців. Із вивченням цих
питань
ми
пов’язуємо
подальшу
дослідницьку роботу з визначення шляхів
підвищення якості підготовки сучасного
педагога і забезпечення достатнього й
високого рівня їхнього професіоналізму.
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Елена Белоус ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНДЕРНОГО
ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ.
В статье рассматривается исторический аспект реализации профессиональной подготовки
студентов высшей школы. Изложен детальный анализ исторической ретроспективы отношения
педагогики как науки и практики к вопросам полоролевой социализации личности и продвижение на
современном этапе гендерних исследований в профессиональную подготовку студентов высшей
школы. Раскрываются возможности использования гендерного подхода в организации учебного
процесса и во время преподавания отдельных учебных педагогических дисциплин в высшем учебном
заведении. Поскольку одной из важных задач вишу есть формирования у студентов ценностного
отношения и способностей к инновационной педагогической деятельности и к саморазвитию.
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, профессиональная подготовка, педагогические
дисциплины, высшая школа.
Olena BilousTHE HISTORICAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER
APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF HIGH SCHOOL STUDENTS
The historical aspect of the implementation of high school students' vocational training is examined in the
article. A detailed analysis of the historical retrospective of relationship between pedagogy as a science and
practice in terms of sex-role socialization and promotion at the present stage of gender studies in vocational
training of high school students is given. The author reveals the possibility of the use of gender approach in
the educational process and while teaching particular academic disciplines in the institutions of higher
education. One of the important tasks of high schools is the formation of students’ valuable attitude and
abilities for the innovative educational activities and self-development.
Key words: gender, gender approach, training, teaching disciplines, high school

УДК 378.147
Наталія Байдюк
КВЕСТ ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ
ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПЕДАГОГІВ
У статті розкрито переваги використання квестів з метою формування гендерної
компетентності майбутніх соціальних педагогів, обґрунтовано унікальність квесту як
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технології, що дозволяє одночасно впливати на мотиваційно-ціннісний, інформаційнотеоретичний та організаційно-діяльнісний компоненти компетентності. Значну увагу
приділено особливостям поетапної організації та проведення гендер-квесту «Шлях до
гармонії», подано опис завдань квесту та проаналізовано результати їх виконання.
Ключові слова: інтерактивне навчання, гендерний квест, гендерна компетентність,
гендерні взаємини, гендерний стереотип.
________________________________________

Гендерно
чутливі
інтерактивні
практики – форми роботи та заходи, що
спрямовані на реалізацію гендерної
політики та мають на меті просування ідеї
гендерної рівності та підвищення рівня
гендерної
чутливості.
Використання
інтерактивних форм і методів у гендерній
освіті передбачає застосування елементів
тренінгу, дискусії, гендерного аналізу,
перегляд відеоматеріалів на гендерну
тематику [2],
обговорення
життєвих
ситуацій
крізь
призму
гендеру,
педагогічні спостереження, організацію
творчих справ. Окрім вище зазначених,
до інтерактивних форм роботи відносять
гендерні кемпи, гендерні квести, гендерне
спортивне орієнтування.
З-поміж перерахованих форм останнім
часом
найбільшої
популярності
набувають самеквести (англ. quest –
пошуки). Спираючись на особливості
гендерних відносин у юнацькому віці та
пов’язані з ними педагогічні задачі,
пропонуємо детально розглянути квест як
сучасну педагогічну технологію та
інтерактивний
метод
формування
гендерної компетентності майбутніх
педагогів.
Квест – пригодницька гра, пошук
пригод (синоніми: Квест (трансліт. англ.
Quest – пошуки), Adventure (англ. —
пригода)).
На
сьогоднішній
день
проблему створення та використання
квестів в освітньому процесі активно
вивчають
зарубіжні
та
вітчизняні
науковці: Б. Додж, Т. Марч, М. Андрєєва,
Я.Биховський, О. Гапеєва, М. Гриневич,
Л. Іванова,
Н. Кононець,
І. Сокол,
Г. Шаматонова, С. Щеліна та ін.
І. Сокол розглядає квест як ігрову
технологію, яка має чітко поставлене
дидактичне завдання, ігровий задум,

визначені правила та реалізується з метою
підвищення в учасників знань і вмінь.
Особливістю квесту є: здійснення
освітніх завдань через ігрову діяльність;
упровадження нових технічних засобів
навчання; цілеспрямоване мотивування
емоційної та інтелектуальної активності
учасників;
пошуковий
характер
навчальної
діяльності;
розвиток
інформаційної грамотності. Завдання
педагогічних квестів: розв’язання ребусів,
загадок, кросвордів, гра «крокодил»,
тематичне
проходження
маршруту,
створення плакатів, колажів, рекламиантиреклами,
проектів
на
основі
технології мозкового штурму; творча
діяльність у техніках акваріум, квілінг,
декупаж, короткі хореографічні та
театральні постановки з елементами
психодрами, тренінгові вправи тощо.
Організація квесту та набір завдання
мають утворювати цілісну картину, що
дозволяє
учасникам
узагальнити
пережитий досвід та структурувати
отриману інформацію [7].
На думку науковців (Биховський Я.,
Бовтенко М., Сисоєв П., Берні Додж, Том
Марч та інші), під час застосування квест
– технології учасники проходять повний
цикл мотивації від уваги до задоволення,
знайомляться з автентичним матеріалом,
який дозволяє досліджувати, обговорювати
й усвідомлено будувати нові концепції і
відносини в контексті проблем реального
світу, створюючи проекти, що мають
практичну значущість [5].
Будь-яка
педагогічна
технологія
передбачає в якості результату засвоєння
визначеного комплексу знань, умінь та
навичок, що визначається темою, у
нашому
випадку
–
гендерно
орієнтованих. Квест, як порівняно нова
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технологія, об’єднує в собі елементи
мозкового
штурму,
гри,
тренінгу,
дискусії. Відповідним чином квест
вирішує ряд завдань, на які спрямовані
форми інтерактивної взаємодії: сприяє
формуванню навичок роботи в команді,
розвиває творчий підхід, толерантність,
уміння відстоювати власний погляд,
мобілізує особистісні ресурси та тренує
життєві навики, дозволяє програвати
рольові сценарії в різних життєвих
ситуаціях, сприяє формуванню досвіду
застосування
всього
комплексу
професійних умінь задля побудови
гармонійної гендерної взаємодії [7].
Перевага квесту як комплексної
технології навчання полягає в тому, що
він надає змогу впливати одразу на три
структурні
компоненти
гендерної
компетентності: мотиваційно-ціннісний,
тобто активне прагнення змінювати
застарілі
гендерні
стереотипи
та
формувати нову, гармонійну систему
гендерної взаємодії;
інформаційнотеоретичний – володіння системними
знаннями про теоретичні та практичні
аспекти гендерного підходу в різних
сферах суспільного життя; організаційнодіяльнісний, що передбачає володіння
системою професійно-практичних умінь
побудови
гармонійної
гендерної
взаємодії.
Квест є унікальним не лише за
формою, а й за змістом. Однакові
сценарії, завдяки свободі дії учасників та
спонтанності
розвитку
сюжету,
призводять до
різних результатів.
Важливим є й те, що цей метод, будучи
грою за своєю сутністю, робить матеріал,
який вивчається, доступним, але не за
рахунок його спрощення, а завдяки
вибору
прийомів,
що
дозволяють
поєднати теоретичний аспект підготовки
з практичною стороною майбутньої
професійної діяльності.
Здійснюючи організацію та проведення
гендер-квестів,
ми
дотримувалися
окремих правил гендерного спортивного
орієнтування (наявність контрольних
пунктів та об’єднання учасників у

команди), але в процесі практичної
реалізації акцент було зроблено на
пошуковому
характері
навчальної
діяльності, творчих завданнях, ігрових
формах, використанні технічних засобів
(фото- та відео- зйомка). Оцінці підлягав
не
стільки
кількісний
результат
(швидкість проходження маршруту та
число виконаних завдань), а якісний
(творчий підхід до розв’язання завдань,
застосування
комунікативних,
просвітницьких,
аналітичних
умінь,
рівень власного відходу від гендерних
стереотипів). Окрім того, враховуючи
специфіку
майбутньої
професійної
діяльності соціальних педагогів, а саме –
уміння
застосовувати
інтерактивні
методи гендерно орієнтованого навчання,
здійснювати пропаганду гендерних знань,
керуватися в діяльності принципами
діалогу
та
співробітництва,
ми
зорієнтували розроблений гендерний
квест на розвиток комунікативних та
просвітницьких
умінь
шляхом
запровадження
ряду
завдань,
спрямованих на залучення до спілкування
пересічних громадян.
Важливо, щоб квест став яскравою та
значущою подією для молоді, але не
самоцінним. Тому ми надали перевагу
просвітницько-інформаційному
та
виховному
значенню
квеста
над
розважальним, конструювали маршрут
так, щоб створити сприятливий простір
для експериментування та самопізнання,
уникаючи необґрунтованого ризику.
Пропонуємо
розглянути
етапи
підготовки та проведення гендер-квесту
«Шлях до гармонії», організація якого
стала традицією для студентів, майбутніх
соціальних
педагогів
Черкаського
національного університету імені Богдана
Хмельницького.
Зауважимо,
що
при
складанні
алгоритму
створення
квесту
ми
керувалися етапами, запропонованими
О. Міньковскою [4]:
1. Створення інтриги з приводу
майбутньої події. Важливою є мотивація
та
позитивний
настрій
майбутніх
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учасників, їх прагнення активно діяти в
напрямку
подолання
застарілих
гендерних
стереотипів,
шукати
нестандартні шляхи розв’язання завдань,
спрямованих
на
ознайомлення
громадськості з ідеєю гендерної рівності.
Студенти повинні усвідомити, що в
результаті
опанування
технологією
організації та проведення гендер-квестів,
отримують
можливість
зробити
особистий внесок у зміну наявної системи
гендерних відносин у молодіжному
середовищі, долучитися до виконання
Державної програми забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків на
період до 2016 року (ПКМУ від
26.09.2013 ғ717).
2. Інструктаж із техніки безпеки.
Основне завдання цього етапу полягає в
засвоєнні учасниками правил проведення
гендер-квесту, спрямованих на власну
безпеку та безпеку оточуючих. Тому нами
були розроблені Правила проведення
гендер-квесту «Шлях до гармонії»
(пам’ятка учасника), у яких значну увагу
приділено
вимогам
бути
взаємно
ввічливими,
дотримуватися
правил
дорожнього руху, заборонено долати
дистанції та виконувати завдання у
випадку
погіршення
самопочуття.
Пам’ятка також містить роз’яснення
процедури формування команд, деталі
виконання окремих завдань квесту. З
правилами
доцільно
ознайомити
учасників заходу, зробивши відповідну
відмітку в журналі інструктажів.
3. Визначення умов та особливостей
участі кожного. Важливо з’ясувати
очікування і побажання студентів
відносно запланованого заходу та своєї
участі в ньому; визначити, до чого
учасники готові, а які завдання можуть
виявитися
надто
складними
або
неефективними, який досвід буде набуто
в результаті проходження маршруту.
Також необхідно встановити місце, час
проведення
та
тривалість
квесту,
проінструктувати учасників про можливі

способи виконання завдань, особливості
зовнішнього вигляду (зручний одяг,
взуття без підборів, спортивний стиль),
наголосити на можливості припинити
участь у заході з певних причин (погане
самопочуття,
відсутність
мотивації,
неволодіння
способом
виконання
завдання).
4. Забезпечення інформаційної та
технічної
підготовки
учасників.
Використання пристроїв, за допомогою
яких
виконуються
завдання,
що
передбачають фото- та відео- зйомку,
передбачає обсяг знань на рівні
користувача і не вимагає спеціальної
підготовки. Інформаційна підготовка
учасників
відбувається
протягом
семестру під час вивчення спецкурсу
«Основи
гармонізації
гендерних
взаємин».
5. Організація квесту. Як і будь-який
захід, квест передбачає реалізацію всіх
задуманих компонентів і водночас
вимагає від організаторів і учасників
імпровізації, творчості, використання
індивідуального
гендерного
досвіду
учасників.
Перший
(інтелектуальний)
блок
завдань на початку квесту містив
розминку у вигляді тесту, що включав
програмні питання дисципліни «Основи
гармонізації
гендерних
взаємин»,
передбачав
відпрацювання
навичок
застосування гендерно паритетної мови
(Вправа «Аналоги назв професій»),
сприяв розвитку вміння здійснювати
гендерний аналіз ситуацій у щоденному
спілкуванні та трансформацію гендерних
стереотипів
(«Наведіть
приклад
прислів’я, афоризму або анекдота, які
містять гендерний стереотип. Оцініть
вплив
стереотипу
на
гендерні
відносини»).
Другий блок, спрямований на розвиток
комунікативних, організаторських та
просвітницько-інформаційних
умінь,
містив завдання, пов’язані із взаємодією
та гендерною просвітою («Розкажіть
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перехожим про переваги гендерної
рівності.
Підготуйте
відео-доказ»,
«Зробіть фото чоловіка з дитиною»,
«Переконайте чоловіка приміряти жіноче
взуття»).
Третій блок сприяє підготовці молоді
до сімейного життя та популяризує
відповідальне батьківство: «Складіть
рецепт манної каші», «Переодягніть
малюка»,
«Запропонуйте
модель
ідеальної сім'ї».
Четвертий блок завдань передбачає
розвиток діагностичних, перцептивних та
рефлексивних умінь: «Описати, щоб ви
зробили, якби на одну годину стали
людиною іншої статі», назвати стать
людей на фото, особисто забити цвях у
дощечку, демонструючи власний ступінь
відходу від гендерних стереотипів.
Завдання поділено на основні, які
команди мають вирішити для того, щоб
знайти наступний контрольний пункт, та
бонусні, за рівень виконання яких
учасники отримували бали. Результат
проходження маршруту визначається за
сумою одержаних балів та виконання
специфічного бонусного завдання –
складання
«Дев’яти
кроків
до
гармонійних стосунків», які стають
очевидними
в
процесі
виконання
попередніх завдань. Для забезпечення
позитивного настрою та підвищення
мотивації до побудови гармонійних
гендерних взаємин учасники були
нагороджені пам’ятними призами та
дипломами.
6. Організація відпочинку учасників та
обмін
враженнями.
Емоційна
та
інтелектуальна напруженість нерідко
призводить до втоми учасників, окрім
того, після завершення квесту молоді
люди
є
перенасиченими
різними
враженнями. Тому доцільно дати час на
спілкування та вираз емоцій.
7.
Усвідомлення
учасниками
отриманого досвіду – рефлексія, аналіз
змін у власному внутрішньому світі, своїх
уміннях і навичках, та у світі, що оточує,
у гендерних відносинах молоді. Загальна
рефлексія
покликана
забезпечити

формування стійкої потреби в самоосвіті
з гендерної проблематики, сприяти
переосмисленню
власних
гендерних
уявлень у бік егалітарності, підсилити
мотивацію до впровадження принципів
гендерної
рівності
в
професійну
діяльність.
Завданням,
що
дало
можливість
учасникам
узагальнити
отриманий досвід, стала побудова
порівняльних
скульптур,
що
відображають гендерну рівність або
гендерну дискримінацію. Виконуючи
вправу, студенти мали більш чіткі
уявлення
про
ознаки
гендерної
дискримінації і для демонстрації даного
сюжету обирали: потрійну занятість
жінки, байдуже ставлення чоловіка до
дитини, нерівномірність в оплаті праці.
Складніше учасникам було відтворити
картину гендерної рівності, тут на
допомогу прийшли ідеї відповідального
батьківства, гнучкого розподілу сімейних
обов’язків, успішних практик поєднання
виховання дитини та професійного життя.
Особливу увагу було приділено
усвідомленню
правил
побудови
гармонійних гендерних взаємовідносин
на засадах егалітаризму, толерантності та
партнерства. До таких кроків учасники
віднесли: обізнаність із перевагами
гендерної рівності; рівноправ’я у всіх
сферах життя; відхід від гендерних
стереотипів; уміння приміряти на себе
роль, що не є типовою для своєї статі;
рівність у виборі професій; вміння обох
батьків турбуватися про дитину; спільне
ведення
домашнього
господарства;
уміння поставити себе на місце іншого;
разом формувати сімейний бюджет та
долати фінансові труднощі.
Були і відповіді, які можемо вважати
правильними, але такими, що не містять у
собі гендерної складової: бути вірними
один одному; розуміти один одного;
ставитися з повагою та любов’ю до свого
партнера; мати спільне дозвілля; уміти
поступатися та йти на компроміс;
довіряти один одному, бути чесними;
підтримувати один одного у складних
ситуаціях.
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Але, на жаль, не всі учасники змогли
зробити правильні висновки з виконаних
завдань, так, серед кроків до гармонійних
стосунків
ми
помітили
поодинокі
відповіді на зразок: «Природність жінки
понад усе», «Солодкі побачення» тощо.
Аналізуючи
гендерні
стереотипи,
учасники зверталися до прислів’їв та
афоризмів: «Жінка за кермом, мов мавпа з
гранатою», «Мовчи, жінко, твій день – 8
березня», «Жінка на кораблі – до біди»,
«Гарний чоловік і погану жінку красить»,
«Баба з воза, кобилі легше», «90-60-90»,
«Місце жінки на кухні» тощо. Усі
учасники підтвердили негативний вплив
гендерних стереотипів, відображених у
наведених виразах і змогли знайти
аргументи, що їх спростовують: жінки
більш відповідально ставляться до
управління автомобілем і значно рідше
потрапляють у ДТП, шкідливий вплив
стандартів зовнішності на фізичне та
емоційне самопочуття жінки, збільшення
кількості жінок серед представників
різних професій та досягнення жінками
успіху в політиці та бізнесі. Пригадали
учасники й декілька прислів’їв, що
містять позитивні моменти: «Жінка для
чоловіка – подруга, а не прислуга»,
«Чоловік і жінка – то найліпша спілка».
Уміння
застосовувати
гендерно
паритетну мову ми перевіряли за
допомогою фемінітивів. Жодна з команд,
на жаль, не впоралася із даним завданням
без помилок. У середньому, із 10 назв
команди змогли дати правильну назву
лише шести професіям. Не змогли
вказати правильні аналоги назв професій
для жінок: гребець (гребчиня), жокей
(жокейка), редактор (редакторка), плавець
(плавчиня).
Позитивним було те, що завдання,
пов’язане
з
гендерною
просвітою
громадськості, виконали всі команди.
Спілкуючись із перехожими, студенти
роз’яснювали сутність поняття «гендерна
рівність», доводили його переваги та
переконували будувати стосунки на

принципах толерантності, егалітаризму та
партнерства.
Обмін враженнями від події є
надзвичайно
важливим
моментом
завершального етапу, тому що допомагає
ще раз пережити подію, усвідомити те,
що відбулося, проаналізувати, чому
змогли навчитися, про що дізналися,
продемонструвати свій внесок у подію та
відстежити власний рівень готовності
відмовитися від застарілих гендерних
стереотипів, будувати стосунки на
засадах толерантності, егалітаризму та
партнерства.
У результаті, обмін думками показав,
що методика квестів користується
значною популярністю серед студентів,
активізує
їх
мислення,
сприяє
підвищенню мотивації до навчання. По
суті, квест – це дидактична структура, у
рамках якої викладач формує пошукову
діяльність студентів, задає її параметри й
визначає час роботи. Викладач виступає
не «джерелом знань», а створює необхідні
умови для їх пошуку. Ця діяльність
перетворює студентів із пасивних
об’єктів навчальної діяльності у її
активних суб’єктів, підвищується не лише
мотивація отримувати знання, але й
відповідальність за результати такої
діяльності [6].
Квест як методика та технологія має
суттєві переваги: додаткову мотивацію
навчання; можливість отримати знання за
межами навчального закладу; самостійну
групову роботу студентів та можливість
самим керувати цією роботою; власний
темп роботи кожного в процесі виконання
загального плану; стимул до співпраці;
розвиток уміння самостійно приймати
рішення; розвиток творчого мислення;
розширення
світогляду
учасників,
стимулювання пізнавальної активності.
До мінусів можемо віднести: доволі
складний
процес
підготовки
та
проведення заходу, наявність необхідних
матеріальних затрат, пов’язаних із
розміщенням завдань по маршруту,
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придбанням інвентарю для виконання
завдань, залежність від погодних умов,
співпраця із професійними квестерами,
необхідність чіткого дотримання правил
техніки безпеки під час проведення
квесту. Однак усі перелічені недоліки
перекривають переваги квест-технологій.
У контексті професійної підготовки
майбутніх
соціальних
педагогів
закономірним є те, що проходження квесту
виступає своєрідним зразком конкретної
організаційної форми для роботи з
молоддю, що може бути використано в
майбутній професійній діяльності з
метою гармонізації гендерних взаємин у
молодіжному середовищі.
Таким чином, квест є інноваваційною
інтерактивною методикою, яка сприяє
підвищенню якості підготовки майбутніх
соціальних педагогів до гармонізації
гендерних взаємин у молодіжному

середовищі й може бути застосована
практично для будь-якого
напряму
навчання.
Авторський
досвід
використання методики квестів при
підготовці
майбутніх
соціальних
педагогів до гармонізації гендерних
взаємин у молодіжному середовищі в
Черкаському національному університеті
імені
Богдана
Хмельницького
продемонстрував її ефективність і
викликав високий інтерес та активність
студентів. Серед подальших наукових
пошуків у напряму вдосконалення
технології
використання
гендерних
квестів – деталізація завдань та
підвищення їх прикладного компонента,
що забезпечить реальний взаємозв’язок
ігрової ситуації та реальної практичної
діяльності.
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Наталья Байдюк КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
В статье раскрыты преимущества использования квестов с целью формирования гендерной
компетентности у будущих социальных педагогов, обоснована уникальность квеста как
технологии, что позволяет одновременно влиять на мотивационно-ценностный, информационнотеоретический и организационно-деятельностный компоненты компетентности. Значительное
внимание уделено особенностям поэтапной организации и проведения гендер-квеста «Путь к
гармонии», подано описание заданий квеста и результаты их исполнения.
Ключевые слова: интерактивное обучение, гендерный квест, гендерная компетентность,
гендерные отношения, гендерный стереотип
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Nataliya Bayduyk QUEST AS AN INTERACTIVE METHOD OF FORMATION OF GENDER
COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL TEACHERS
The benefits of using quests in the process of forming gender competence of futuresocial teachers are under
consideration in the article, the uniqueness of quest as a technology which allows to affect simultaneously
motivational and valuable, information and theoretical and organizational components of competence has been
grounded. Considerable attention has been paid to the peculiarities of organizing and step-by-step conducting
of gender-quest "The Harmony Way", the quest task descriptionand the results of their completion have been
given.
Keywords: interactive learning, gender quest, gender competence, gender relations, gender stereotype.
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Тетяна Дрожжина
ЦІННІСНА СКЛАДОВА ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВЧИТЕЛЬСТВА
У статті проаналізовано питання важливості ціннісної структурної складової гендерної
компетентності вчительства. Використані дані про всесвітні дослідження цінностей, де були
визначені причини зростання значущості цінностей самовираження, серед яких важливе місце
посідає цінність гендерної рівності. Показано, що питання зростання руху в бік досягнення
гендерної рівності є закономірним процесом соціально-економічного розвитку людської
цивілізації, від якого система освіти та вчительство не можуть бути відокремлені.
Ключові слова: гендерна компетентність вчительства, ціннісна складова, світове дослідження
цінностей, соціально-економічний розвиток, цінності самовираження, гендерна рівність.
________________________________________

Останнім
часом
зросла
увага
наукового та педагогічного загалу до
питання
професійних
цінностей
вчительства. Це пов’язано зі стрімкими
соціальними та політичними змінами в
нашій країні, активним прагненням
України приєднатися до Європейського
співтовариства, долучитися до тих
цінностей, які складають підвалини
європейської ідентичності. Однією із
засадничих цінностей європейського
світобачення є цінність недискримінації
людини за будь-якою ознакою, в тому
числі за ознакою статі. Україна
проголосила свій рух щодо створення
демократичного
суспільства,
коли
приєдналася до основних міжнародних
документів у цій царині – Загальної
декларації ООН «Про права людини»,
Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх
форм дискримінації стосовно жінок», а
також прийнявши закон України «Про
забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків» та однойменну
Державну програму до 2016 року. У
вказаній програмі чітко наголошено на

необхідності
«розроблення плану
підвищення кваліфікації педагогічних
працівників із включенням до нього
програми або компоненти з питань
гендерної
рівності;
розроблення
навчальних планів для вищих навчальних
закладів, закладів післядипломної освіти
із включенням до них навчальних курсів,
тематичних занять з питань гендерної
рівності» [1, с.5]. Отже, важливим напрямом
діяльності
визначено
розвиток
у
вчительства гендерної компетентності як
важливої складової їхньої професійнопедагогічної культури.
Завдання були визначені, але їх
виконання поки що лишається не
пріоритетним. Гендерна компетентність
педагогів, їхні ціннісні орієнтації ми
маємо ще формувати та розвивати, і
перш за все в системі післядипломної
педагогічної освіти.
Гендерна
компетентність
як
інтегральна характеристика професійної
компетентності педагога розглядалася
багатьма українськими та зарубіжними
дослідниками (О. Вороніна, Т. Дороніна,
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І. Зайганов, О. Кікінежді, І. Кльоцина,
Л. Лунякова, І. Мунтян, Л. Попова й ін.),
вивчалися окремі психолого-педагогічні
аспекти гендерної просвіти керівників
загальноосвітніх навчальних закладів
зокрема в процесі підвищення їхньої
кваліфікації (О.Бондарчук, Л. Карамушка,
А. Москальова, В. Олійник та ін.). Різні
аспекти
професійних
цінностей
педагогічної
діяльності
розглядали
українські та зарубіжні вчені, як от:
проблеми цінностей освіти
(І. Бех,
М. Боришевський,
В. Кузнєцова),
педагогічних цінностей та їх класифікації
(І. Ісаєв, В. Сластьонін і Р. Чижакова),
цінностей
педагогічної
діяльності
(О. Кузьміна), формування професійних
ціннісних
орієнтацій
учителя
(В. Денисенко, С. Камінськая, З. Курлянд,
О. Мартинюк).
Метою статті є
визначення
історичної детермінованості ціннісної
складової
гендерної
компетентності
вчительства в контексті світового
дослідження зміни цінностей (теорія
Р. Інґлегарта й К. Вельцеля).
Компетентнісний підхід в освіті
останні два десятиліття стоїть у центрі
уваги перетворень у галузі освіти в
усьому
світі.
Визначення
поняття
«компетентність» як засадничого подано
в низці різноманітних міжнародних
документів. Ми нагадаємо деякі з них:
 компетентності
передбачають
спроможність особистості сприймати та
відповідати на індивідуальні й соціальні
потреби; комплекс ставлень, цінностей,
знань і навичок (Міжнародна комісія
Ради Європи);
 здатність застосовувати знання й
уміння в нових ситуаціях (експерти країн
Європейського Союзу);
 поєднання знань, умінь, цінностей і
ставлень, необхідних для повсякденного
життя (ЮНЕСКО);
 спроможність
кваліфіковано
проводити
діяльність,
виконувати
діяльність або роботу (ІBSTPI –

Міжнародний департамент стандартів для
навчання, досягнення та освіти).
Фактично у визначенні компетентней
вже подано їхню структуру, яку
прискіпливо вивчали багато дослідників
протягом останніх десятиліть. (І.Єрмаков,
О.Крисан, О.Овчарук, О.Пометун, Д.Пузіков
та ін.). Спираючись на представлену в

наукових джерелах структуру людської
діяльності,
структуру
ключових
компетентностей,
визначаємо
такі
основні
компоненти
гендерної
компетентності: ціннісно-особистісний,
когнітивний,
процесуальний,
рефлексивний.
Зарубіжний
дослідник
І. Загайнов
одним із перших визначив гендерну
компетентність
«як
базову
компетентність педагога, представлену
сукупністю засвоєних ним знань про
сутність гендерного підходу в освіті,
вміннями
здійснювати
гендерну
стратегію в організації педагогічного
процесу
та
досвіду
використання
гендерних знань та умінь як основу
гендерної взаємодії в умовах освітньої
системи» [4, с.23]. Як бачимо, у
наведеному визначенні відсутня така
значуща
складова,
як
ціннісноособистісна. На нашу думку, вона є не
просто важливою, а визначальною, тому
що тільки за умови інтеріоризації
гендерних цінностей педагог (педагогиня)
може плідно використовувати гендерний
підхід у власній професійній діяльності.
У даній статті ми спробуємо від
слідкувати,
чому
саме
гендерна
компетентність учительства (а, очевидно,
не тільки вчительства) стала важливим
виміром у сучасному світі, спираючись на
теорію та дослідження Р. Інґлегарта й
К. Вельцеля. Також спробуємо дослідити
питання про те, чому саме в наш час
(модерний-постмодерний)
постало
питання гендерної компетентності, чому
гендерні цінності взагалі постали на
порядку денному соціального життя
суспільства.
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Про значення цінностей дуже влучно
написав український історик Я. Грицак:
«…цінності – це те, що найглибше
мотивує нашу поведінку. Люди легко
можуть домовитися щодо інтересів, але
люди
перегризають
одне
одному
горлянку, коли заходить мова про
цінності, бо щодо цінностей не можна
досягнути компромісу, вони закорінені
занадто глибоко. В більшості випадків,
дві підставові цінності, які завше керують
людьми, – це є бажання своєї власної
безпеки, і друге – це є власна
ідентичність» [2, с.2]. Як зазначає
В. Сластьонін, педагогічні, як і будь-які
інші духовні цінності, затверджуються в
житті не спонтанно. Вони залежать від
соціальних, політичних, економічних
відносин у суспільстві, які багато у чому
впливають на розвиток педагогіки й
освітньої практики. Зі зміною соціальних
умов життя, розвитком потреб суспільства й

особистості трансформуються й педагогічні

цінності [5, с. 22].
Цінності змінюються, але дуже
повільно. Питання зміни цінностей
досліджував Р. Інґлегарт. Він висунув
гіпотезу, що саме зміна цінностей
призводить до соціальних катаклізмів,
спалахів насильства тощо (на прикладі
студентських заворушень у 1968 р., які
прокотилися всім світом). Мова йшла про
цінності самовираження, у межах яких
визначені й питання гендерної рівності.
Р. Інґлегарт і К. Вельцель відзначали,
що модернізація в соціально-економічній
сфері створює об’єктивні передумови, які
дозволяють людям будувати власне життя
на основі особистого вибору. Оскільки
здатність до особистого вибору є
характерною рисою, притаманною саме
людині, вони характеризували процеси,
які формували цей потенціал як феномен
людського розвитку [4, с.13]. Дані
наведені в таблиці 1 ілюструють цю тезу.
Таблиця 1

Процес людського розвитку
Чинники
Процеси, які
сприяють
людському розвитку
Компоненти
людського розвитку
Фактори людського
розвитку за власним
вибором
Лейтмотив

Соціальноекономічний вимір
Модернізація

Культурний вимір
Зміна цінностей

Інституціональний
вимір
Демократизація

Соціальноекономічні ресурси
Підвищення
здатності людей
діяти

Цінності
Громадянські і
самовираження
політичні свободи
Підвищення
Розширення прав, які
пріоритетності
дозволяють людям
свободи вибору за
діяти
власним вибором
Розширення вибору (гуманізація суспільства)

Р. Інґлегарт
висунуту
гіпотезу
перевірив на підставі своїх соціологічних
досліджень, які він проводив із того часу.
Це дослідження так і називається: «World
value service» – дослідження цінностей у
всьому світі. Перше таке дослідження
відбулося у 1981-1984 рр., охопило
близько 80% всіх країн, 85% усього
населення світу. На теперішній час

проведено сім хвиль опитувань, тобто
існують дослідження про цінності людей,
які жили протягом близько 120 років, а це
термін життя кількох поколінь. Отже,
дослідник має широку емпіричну базу,
аби зробити досить зважені висновки
(зауважимо, що це середні дані по
країнах, які можуть суттєво відрізнятися в
межах різних регіонів). По країнах
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досліджувалася важливість для людей
певних цінностей – цінності виживання:
економічна
та
фізична
безпека,
матеріальні цінності, нетерпимість до
інших думок, ксенофобія, низька оцінка
свободи та прав людини, готовність
сприйняти авторитаризм, покірність,
схильність до віри у всемогутність науки
і
техніки,
а
також
цінності
самовираження:
високі
оцінки
особистості, свободи, прав людини,
матеріальних благ, успіху, стурбованість

економією, рівністю статей.). Друга група
цінностей – традиційні: релігія, родина,
повага до влади, абсолютні стандарти,
соціальний
конформізм,
злагода
поціновується більше, ніж відкриті
політичні
конфлікти
і
секулярнораціональні
цінності:
раціональна
поведінка, досягнення успіху, перевага
світської держави, низька роль релігії.
Розподілення вподобань опитаних подано
у таблиці 2.
Таблиця 2.

Різниця між цінностями модерного та постмодерного суспільства
[4, с. 53]
Індустріальний етап
(модерне суспільство)
Посилення
Регламентація
експлуатації
людської діяльності
природних ресурсів
Упевненість, що за
допомогою техніки
можна
контролювати
природу
Переважання
секулярнораціональних
цінностей

Слабке відчуття
особистої
незалежності в
суспільстві
Повільне
розповсюдження
цінностей
самовираження

Постіндустріальний етап
(постмодерне суспільство)
Подальша експлуатація
Індивідуалізована
природи веде до
організація людської
підвищення
діяльності
екологічних ризиків
Відродження
Почуття особистої
моральної
незалежності
відповідальності за
захист природи
Повільне
розповсюдження
секулярнораціональних
цінностей

З наведених у таблиці 2 даних
(модерне суспільство) для України можна
зробити висновки, що поки що цінності
самовираження (зокрема питання рівності
статей) розповсюджуються повільно. Але
для частини суспільства вони є
важливими.
У більшості випадків у постмодерному
суспільстві
люди
будуть
більше
самовиражатися, аніж виживати. Цікаві й
важливі висновки, які на підставі
дослідження
зробив
Р. Інґлегарт.
Визначено, що цінності самовираження
важливі в заможних країнах, хоча
залежність, на його думку, не є прямою, а
визначається й історичними факторами у
тому числі.

Потужне посилення
ролі цінностей
самовираження

Першим чинником Р. Інґлегарт назвав
значення релігії. Йдеться не про те,
наскільки суспільство є релігійним зараз,
ідеться про те, яку релігію воно мало
історично впродовж свого розвитку. Це
може бути окремою темою дослідження,
як різні релігії впливали на формування
поглядів на гендерну рівність, і це не є
нашим теперішнім завданням.
Другий висновок – його умовно
назвали фактором імперії – це наслідок
імперського панування. У позитивному
сенсі це можна сказати лише про
Британську імперію. Країни, які входили
до Британської імперії, мають дуже
високий потенціал модернізації, це країни
вдалої модернізації, тому в них є й
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ринкова економіка, і заможність, і
усталена демократія, і відповідні цінності
самовираження. Натомість інші колишні
імперії (Іспанія, Португалія, Росія) не
демонструють такої успішності.
Третій фактор – це є наявність чи
відсутність комунізму в історії країн за
останні сто років. Майже всюди, як
зазначав Р. Інґлегарт, комунізм виступав
як гальмівна сила. Я. Грицак так
прокоментував
цей
фактор:
«рath
dependence theory», що означає, «куди ви
зайдете, залежить від того, звідки ви
прийшли. Тобто успіх чи неуспіх вашої
модернізації, модерності залежить від
того, які були ваші традиції» [2, с.10].
Межі даної статті не дають можливості
викласти повний аналіз соціологічних
досліджень, проведених Р. Інґлегартом і
викладених
у
книзі
Р. Інґлегарт,
К. Вельцель «Модернізація, культурні
зміни і демократія», але ще до одного
висновку ми звернемося. Він полягає в
тому, що в сучасному суспільстві
змінюється
характер
соціальноекономічної діяльності. Тоді як з часом
трудові ресурси переміщуються із
сільського господарства та промисловості
в сектори послуг та знань – такі, як
фінанси, маркетинг, облік, консалтинг,
комунікації, освіта і наука, – панівне
місце в економічній діяльності починає
займати не фізична праця, а розумова. В
результаті відносна перевага, яку дає
чоловікам
фізична
сила,
сходить
нанівець. Таким чином, можна очікувати,
що при інших рівних умовах у межах
суспільства знань гендерна рівність буде
зростати [4, с.405].

Однак, як зауважує Я. Грицак, «це не
означає,
що
традиційні
цінності
відмирають. Вони насправді дуже живучі,
цінності традиційного суспільства немов
становлять гравітаційне поле кожного
суспільства – або встановлюють рамки чи
певні
обмеження щодо можливих
сценаріїв розвитку. Мовою політології це
називається «стежкова залежність» (pathdependency): куди ти потрапиш, залежить
від того, звідки ти прийшов. Тобто,
історія має значення» [2, л.8, с.13].
Що витікає з наведеного? Можна
зробити такі припущення. Цінність
гендерної рівності в суспільстві не є
кимось придумане явище, а закономірний
результат історичного розвитку людської
цивілізації. Цінності гендерної рівності
будуть
укорінюватися
в
нашому
суспільстві поступово з його соціальноекономічним розвитком. Актуальність
розуміння гендерної рівності важливо
саме для
вчительства тому, що
сьогоднішнє учнівство буде вступати в
доросле
життя
в
іншому
світі
(сподіваємося на позитивні демократичні
та економічні зміни в Україні) і має бути
до того підготовленим. А от розуміння
цінності
гендерної
компетентності
вчительством поки що під сумнівом, це
велике поле для роботи всіх зацікавлених
та свідомих важливості таких змін.
У подальшому інтерес буде викликати
дослідження питання впливу панівної в
країні релігії на просування цінностей
самовираження та кожного з факторів, які
визначав
у
своєму
дослідженні
Р. Інґлегарт.
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Татьяна
Дрожжина
ЦЕННОСТНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЬСТВА

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ГЕНДЕРНОЙ

В статье проанализирован вопрос важности ценностной структурной составляющей гендерной
компетености учительства. Использованы данные о всемирном исследовании ценностей, где были
определены причины возрастания значимости ценностей самовыражения, среди которых важное
место занимает ценность гендерного равенства. Показано, что движение в сторону достижения
гендерного равенства – это закономерный процесс соціально-экономического развития человеческой
цивилизации, от которого система образования и учительство не могуть бать отстранены.
Ключевые слова: гендерная компетентность учительства, ценностная составляющая, всемирное
исследование ценностей, социально-економическое развитие, ценности самовыражения, гендерное
равенство.
Tetyana Drozhzhina VALUABLE COMPONENT OF GENDER COMPETENCE OF TEACHERS
The issue of the importance of the valuable structural component of gender teaching competence is under
consideration in the article. The information taken from the worldwide studies of values, which identified the
causes of increasing importance of values of self-expression, among which the value of gender equality plays
an essential role, has been used. It is shown that the movement toward the gender equality is a natural
process of social and economic development of the human civilization, in which the system of education and
teachers play vital roles.
Keywords: gender teaching competence, value component, worldwide studies of values, social and
economic development, values of self-expression.
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Світлана Тафінцева
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
НА ЗАСАДАХ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ
У статті наведено опис розробки моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи
до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу. Дано визначення моделі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу як
образне відображення навчально-виховного процесу вищого навчального закладу,
спрямоване на розкриття взаємозв’язку цілей та завдань, змістового ресурсу, організаційних
форм, умов, результату досліджуваного процесу. Проаналізовано блоки моделі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу, а
саме цільовий, мотиваційний, організаційний, змістовий, операційно-діяльнісний і
результативний. Подано схему моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного підходу.
Ключові слова: модель, моделювання, підготовка майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів, гендерний підхід.
________________________________________
Цивілізаційні
трансформації
учителів, вимагають змін у підходах до
визначають
об’єктивну
необхідність
процесу підготовки майбутніх учителів як
пошуку
умов,
здатних
підвищити
особливих організаторів соціальної та
ефективність
підготовки
майбутніх
міжособистісної
взаємодії
дітей
у
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шкільному середовищі, зокрема в
початковій школі.
Метою статі є визначення складників
моделі підготовки майбутніх учителів
початкової школи до соціалізації учнів на
засадах гендерного підходу у вищому
педагогічному навчальному закладі.
Ефективним напрямом подолання
розбіжностей між системами професійної
підготовки та педагогічної діяльності є
розробка теоретичної моделі, яка була б
інваріантною в обох системах. Потреба в
такій моделі зумовлена загальним
контекстом життєдіяльності студента і
педагога-практика,
його
багатоаспектністю, при якій робити
необхідні порівняння дуже важко.
Наявність такої моделі дає змогу
впорядкувати зв’язки між поточними
подіями життя в навчальному закладі та
майбутньою професійною діяльністю [11,
с. 293].
Модель (фр.modele – зразок) – уявна
або матеріально-реалізована система,
котра відображає або відтворює об’єкт
дослідження (природний чи соціальний) і
здатна змінювати його так, що її вивчення
дає нову інформацію стосовно цього
об’єкта. За властивостями моделі ми
можемо дізнатися про всі властивості
об’єкта, які є аналогічними й у моделі, і в
об’єкті; такі властивості називають
суттєвими
[3, с. 516].
Як
зазначає
О. Дахін, модель – це штучно створений
об’єкт у вигляді схеми, фізичної
конструкції, знакових форм або формул,
який,
будуючи
подібний
до
досліджуваного об’єкта (або явища),
відображає й відтворює в простішому й
огрубілому
вигляді
структуру,
властивості, взаємозв’язок і відношення
між елементами цього об’єкта [2, с. 22].
Процес створення і дослідження
моделі визначено як метод моделювання.
Зокрема,
В. Кушнір
зазначив,
що
моделювання можна розглядати як
неперервний процес еволюції уявлення
суб’єкта
дослідження
про
об’єкт

пізнання, а результатом певних етапів
такого процесу будуть моделі – подібні
до об’єкта дослідження знакової системи
[6, с. 78]. Науковець розглянув модель
педагогічного процесу як результат
формального опису об’єкта певною
мовою, а під мовою описання розуміє
сконструйований, відібраний, створений
дослідником
понятійний
апарат,
необхідний для проведення дослідження.
Актуальним
є
визначення
методу
моделювання, подане О. Гребенюком та
М. Рожковим. Науковці розглядають
моделювання як метод дослідження
соціальних явищ та процесів, що
базуються на заміщенні реальних об’єктів
їх умовними образами, аналогами. Таким
чином, у моделюванні відтворюються
якості, зв’язки, тенденції досліджуваних
систем та процесів, що дозволяє оцінити
їхній стан, здійснити прогноз, прийняти
обґрунтоване рішення [1, с. 153].
Таким чином, модель підготовки
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу ми розглядаємо як образне
відображення
навчально-виховного
процесу вищого навчального закладу,
спрямоване на розкриття взаємозв’язку
цілей та завдань, змістового ресурсу,
організаційних форм, умов, результату
досліджуваного процесу.
Аналіз наукових підходів із питання
моделювання вітчизняних і зарубіжних
дослідників
(В. Вєніков,
О. Дахін,
Є. Лодатко,
В. Маслов,
О. Новіков,
В. Семиченко,
В. Тєстов,
В. Тюркін,
В. Штоффта ін.) показав, що найчастіше
до складу відповідних моделей, які
пропонують представники різних галузей
пізнання
(філософія,
педагогіка,
психологія
та ін.), входять такі
складники: цілі, результати, мотиви,
об’єкти, суб’єкти, взірці, умови, засоби,
корекція.
Відповідно, структура розробленої
моделі містить цільовий, мотиваційний,
організаційний, змістовий, операційно-
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діяльнісний і результативний блоки, що
забезпечать
адекватне
зіставлення
отриманого результату із поставленими
цілями – рівень сформованості готовності
майбутніх учителів початкових школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу (див. рис.1).
Розроблена модель передбачає зв’язок
складників моделі, реалізація якої
забезпечує
підвищення
рівня
сформованості готовності майбутніх
учителів початкової школи до соціалізації
дітей на засадах гендерного підходу.
Для нас важливим є виділити чинні
підходи до професійної підготовки
майбутніх учителів, яких доцільно
притримуватися під час реалізації
запропонованої моделі. Гендерний підхід
як
методологічна
орієнтація
в
педагогічній діяльності, яка дозволяє за
допомогою
опори
на
систему
взаємопов’язаних понять, ідей і способів
діяльності забезпечувати й підтримувати
процеси
гендерного
самопізнання,
самостворення
і
самореалізації
особистості, розвиток її неповторної
індивідуальності [10, с. 5].
При створенні моделі підготовки
майбутніх учителів до соціалізації учнів
на засадах гендерного підходу ми
виходили з твердження А. Мудрика, що
метою гендерного підходу є створення
таких умов для становлення юнаків і
дівчат, у яких їхній розвиток і духовноцілісна орієнтація будуть сприяти вияву і
позитивному формуванню індивідуальних
маскулінних, фемінних і андрогінних рис
[8, с. 16]. Таким чином, дотримання
основних засад гендерного підходу в
підготовці майбутніх учителів передбачає
розширення
можливостей
вияву
індивідуальних гендерних характеристик,
вільний вияв та розвиток тих якостей, що
виходять за межі гендерних стереотипів,
розвиток
неповторної
гендерної
індивідуальності кожного студента.
Діяльнісний підхід. Педагогічні явища і
процеси необхідно вивчати в логіці
цілісного бачення всіх її основних
компонентів: потреби, мотиви, цілі, дії,

операції, способи регулювання, контролю
та аналізу отриманих результатів.
Дотримання діяльнісного підходу в
підготовці майбутніх учителів початкової
школи до соціалізації учнів на засадах
гендерного
підходу
передбачає
включення студента в різноманітні види
професійної діяльності та оволодіння
й/або корекцію гендерного досвіду
завдяки ефективному стимулюванню
викладачем їхньої активності в цій
діяльності.
Особистісний підхід розглядаємо через
орієнтування на особистість як мету,
суб’єкт, результат і головний критерій
ефективності конструювання і реалізації
педагогічного процесу [7, с. 643].
Особистісний підхід передбачає, що всі
зовнішні педагогічні впливи завжди діють
опосередковано, заломлюючись крізь
призму особистості та індивідуальності
студента (його психічних та особистих
якостей), спираючись на його активність
та гендерний досвід (саморозвиток,
самовиховання,
самоосвіта,
самоорганізація, саморегуляція тощо).
З огляду на те, що всі явища і процеси
перебувають у взаємному зв’язку,
необхідно дотримуватися системного
підходу, який орієнтує на розгляд
предмета дослідження з точки зору
категорій
як
систему,
зв’язок,
взаємозв’язок.
Системний підхід розглядає відносно
самостійні компоненти не ізольовано, а у
взаємозв’язках, у системі з іншими;
виявляє інтегративні системні властивості
і якісні характеристики, відсутні в
окремих компонентах, що складають
систему [7, с. 651].
Структура
моделі
підготовки
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації дітей на засадах гендерного
підходу
враховує
особливості
педагогічної
діяльності;
її
блоки
взаємопов’язані
з
організацією
та
реалізацією
спільної
діяльності
її
учасників і ґрунтується на таких
принципах:
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Рис. 1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації
учнів на засадах гендерного підходу
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1) загальнодидактичні
принципи,
виділені
на
основі
особистісного
(О. Гура, Н. Мойсеюк, С. Подмазін та
ін.), діяльнісного (Л. Петерсон та ін.) та
системного
(О. Гончаренко,
О. Гребенюк, Ю. Сурмін та ін.) підходів:
систематичності
і
послідовності;діяльності, зв’язку теорії з
практикою; урахування індивідуальних
та вікових особливостей; мінімакса і
варіативності;
психологічної
комфортності
і
творчості;
самоактуалізації, вибору, успіху, довіри
та підтримки;
2) специфічні принципи гендерного
підходу:
егалітаризму;
формування
гендерної
ідентичності;
гендерної
рівноваги [4, с. 39].
Цільовий блок моделі визначає
ідеальні
прогнозовані
результати
дослідно-експериментальної
роботи,
спрямованої
на
вивчення
впливу
педагогічних умов на формування
готовності
майбутніх
учителів
початкової школи до соціалізації учнів
на засадах гендерного підходу. Оскільки
ціль виступає безпосереднім мотивом
спрямування, регулювання майбутньої
педагогічної діяльності та передбачає
співвідношення мети як міри і результату
підготовки, то метою цільового блоку ми
визначаємо
формування
готовності
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу. Визначену мету конкретизовано
нами в таких завданнях: 1) формування
мотиваційно-ціннісної
орієнтації
студентів на відповідальну і ефективну
педагогічну діяльність на засадах
гендерного
підходу;
2) оволодіння
знаннями у сфері гендерної теорії і
практики; 3) розвиток умінь і навичок
соціалізувати молодших школярів у
гендерно
чутливому
освітньому
просторі.
Мотиваційний блок пронизує всі інші
складові
моделі.
Його
реалізація
спонукає студентів прийняти цілі і
завдання підготовки до майбутньої
педагогічної
діяльності,
виявляти

активне ставлення до змісту навчання,
забезпечує ефективну взаємодію між
суб’єктами підготовки. Мотиваційний
блок має на меті збудити та закріпити в
майбутніх учителів стійке позитивне
ставлення та закріпити значущий сенс
підготовки
до
означеного
виду
діяльності: формувати в студентів
прагнення до гендерно відповідальної
поведінки та гендерних перетворень у
майбутній професійній діяльності.
Від мотивації та установки на
реалізацію
гендерного
підходу
в
здійсненні соціалізуючого впливу на
школярів залежить успіх студентів в
оволодінні
відповідними
конструктивними,
організаторськими,
гносеологічними,
комунікативними
уміннями, їх трансформація в навички та
потреби. Домінування мотиву виконати
професійне
завдання
підштовхує
студента виявляти активність, відбирати
та
запам’ятовувати
інформацію
відповідно до вимог. Мотиваційний блок
є
передумовою
реалізації
інших
компонентів підготовки студентів до
означеного виду діяльності.
Організаційний блок є важливим
складником моделі підготовки майбутніх
учителів
початкової
школи
до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу
та
передбачає
створення
відповідних умов для реалізації інших
блоків моделі. Його реалізацію можна
розглядати
у
двох
аспектах:
упорядкування
процесу
підготовки
майбутніх фахівців до означеного виду
діяльності;підтримка
функціонування
моделі
підготовки
студентів
у
динамічній рівновазі.
Для
підвищення
ефективності
підготовки
майбутніх
учителів
початкової школи до соціалізації учнів
на засадах гендерного підходу вважаємо
за необхідне визначити ті педагогічні
умови, які будуть сприяти успішному
функціонуванню
кожного
блоку
означеного
процесу,
а
саме:
1) забезпечення мотивації майбутніх
учителів до соціалізації молодших
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школярів із урахуванням гендерного
підходу; 2) суб’єкт-суб’єктна взаємодія в
системі «викладач – студент/студентка»;
3) удосконалення змісту й методичного
забезпечення
підготовки
майбутніх
учителів
початкової
школи
до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу.
Змістовий блок моделі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу впливає на конкретизацію цілей
їх професійної підготовки і на вибір
способів їхньої реалізації – засобів,
форм, методів організації діяльності,
стилю
спілкування
викладача
та
студентів.
У реалізації змістового блоку ми
передбачаємо
поєднання
інтересів
особистості
студента
–
вільного
саморозвитку та збереження своєї
індивідуальності;
соціального
замовлення – становлення особистості з
егалітарним
світоглядом,
здатної
здійснювати
ефективну
професійну
діяльність,
соціалізуючи
молоде
покоління на засадах гендерного підходу.
Ми
розглядаємо
два
напрями
підготовки
майбутніх
учителів:
навчальну та позааудиторну роботу.
Поняття
навчальної
роботи
пов’язуємо з потрібною, зазвичай
контрольованою
і
оцінюваною,
навчальною діяльністю в рамках розділу
курсу або модуля [12]. Зміст підготовки
майбутніх учителів початкової школи
складається з нормативної і вибіркової
частин, причому нормативна частина
визначена
відповідним
державним
стандартом освіти, вибіркова частина –
вищим
педагогічним
навчальним
закладом.
Нормативна
(обов’язкова
складова) підготовки майбутніх учителів
початкової школи до соціалізації учнів
на засадах гендерного підходу охоплює:
навчальні курси (цикли предметів
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки,
природничо-наукової
підготовки, професійно орієнтованої

підготовки) із уведенням до їхнього
змісту
гендерного
компонента;
педагогічну практику із впровадженням
гендерного
компонента;
підготовку
курсових
проектів
та
написання
дипломних робіт гендерної тематики.
Вибіркова
(варіативна)
складова
передбачає
розширення
переліку
гендерних дисциплін за допомогою
спецкурсів, факультативів (наприклад,
«Основи гендерної теорії», «Гендерна
педагогіка», «Гендерні дослідження»),
які
сприяють
зняттю
бар’єрів
традиційного сприймання соціальнопсихологічних характеристик образів
жінок і чоловіків, їхніх соціальних ролей.
Позааудиторна робота студентів –
це процес, у якому домінує елемент
самореалізації. Вона дає змогу студентам
гармонізувати внутрішні та зовнішні
фактори
формування
професійної
культури, створює додаткові умови для
реалізації внутрішнього потенціалу,
задоволення тих потреб, які в процесі
аудиторної роботи не задовольняються.
Позааудиторна
робота
має
бути
орієнтована на особистість студента [9,
с. 394].
Підвищенню
ефективності
підготовки
майбутніх
учителів
початкової
школи
до
майбутньої
професійної діяльності сприяють різні
форми та види позааудиторної роботи,
як-от: самостійна навчальна робота
студентів; діяльність із самоврядування
студентського колективу; культурнодозвіллєва діяльність за інтересами;
робота з підвищення професійної
майстерності [5].
Зауважимо, що перераховані види
позааудиторної
роботи
доцільно
використовувати в їхній сукупності, що
забезпечить сформованість готовності
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу.
Операційно-діяльнісний
блок
визначається комплексом організаційних
форм та методів підготовки майбутніх
учителів
початкової
школи
до
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соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу.
З метою формування готовності
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу ми використовували різні форми
(лекційні, семінарські і практичні
заняття, самостійна робота, перегляд та
обговорення
кінофільмів,
тренінг,
круглий стіл, конференція, консультація,
ділові і рольові ігри тощо) і методи
(бесіда, дискусія, інтерактивні методи,
методів проектів, кейс-метод, метод
проблемного викладу тощо), традиційні
для педагогіки вищої школи та
специфічні форми: науковий гурток
«Гендер на тендер»; круглий стіл
«Упровадження гендерного підходу в
діяльність сучасної початкової школи»;
тренінг
«Гендерно
відповідальна
поведінка майбутніх учителів початкової
школи»; конференції «Всі повинні
спочатку навчитися бути людьми…»,
«Постать жінки в історії педагогічної
думки» та ін.; тренінг «Гендерно
відповідальна
поведінка
майбутніх
учителів початкової школи»; аукціон
гендерних знань; фотовиставка «Гендер
очима студентів»; онлайн-курс «Гендер
для всіх»; гендерний кінозал; гендерно
орієнтовані соціальні проекти та акції та
ін., і методи: гендерна гра; гендерна
експертиза
підручників
початкової
школи; гендерний аудит; гендерна
автобіографія; узагальнення гендерного
досвіду; гендерне портфоліо; випуск

інформаційно-рекламних матеріалів на
гендерну тематику; написання казок про
гендерні стереотипи для молодших
школярів; укладання словника гендерних
понять; написання творів «Моя мама –
професіоналка» та «Мій люблячий тато»;
контент-аналіз гендерних норм та
стереотипів в українській телевізійній
рекламі;
психодіагностичні
методи
дослідження гендерних особливостей
особистості
студента;
гендерна
експертиза уроку в початковій школі та ін.
Результативний
блок
підготовки
майбутніх учителів початкової школи до
соціалізації учнів на засадах гендерного
підходу розкриває очікувані результати
від упровадження охарактеризованих
змісту, форм і методів педагогічної
роботи, а також інструментарій для його
оцінювання як показник ефективності
формувального етапу експерименту.
Отже,
запропонована
структурна
модель підготовки майбутніх учителів
початкової школи до соціалізації учнів
на засадах гендерного підходу та її
впровадження в навчально-виховний
процес дає змогу розвинути в студентів
готовність до соціалізації учнів на
засадах
гендерного
підходу
як
інтегральне
особистісне
утворення
шляхом використання визначених і
обґрунтованих змісту, форм роботи,
методів навчально-виховного впливу з
урахуванням особливостей організації
підготовки
студентів
у
вищому
педагогічному навчальному закладі.
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Светлана Тафинцева МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ К СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧЕНИКОВ НА ПРИНЦИПАХ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА
В статье приведено описание разработки модели подготовки будущих учителей начальной школы
к социализации учеников на принципах гендерного подхода. Дано определение модели подготовки
будущих учителей начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода как
образное отображение учебно-воспитательного процесса высшего учебного заведения, направленное
на раскрытие взаимосвязи целей и заданий, смыслового ресурса, организационных форм, условий,
результата исследуемого процесса. Проанализированы блоки модели подготовки будущих учителей
начальной школы к социализации учеников на принципах гендерного подхода, а именно целевой,
мотивационный, организационный, смысловой, операционно-деятельный и результативный. Подана
схема модели подготовки будущих учителей начальной школы к социализации учеников на
принципах гендерного подхода.
Ключевые слова: модель, моделирование, подготовка будущих учителей начальной школы, к
социализации учеников, гендерный подход.
Svitlana Tafinceva THE MODEL OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY
SCHOOL FOR THE SOCIALIZATION OF PUPILS ON PRINCIPLES OF GENDER APPROACH
The development of the model of preparation of future teachers of primary school for the socialization of
pupils on principles of gender approach has been described in the article. The definition of the model of
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender
approach as a vivid reflection of the educational process of higher educational establishments directed
ondefining the interconnection of aims and tasks, semantic resource, organizational forms, conditions, results
of the process in question has been given. The blocks of the model of preparation of future teachers of
primary school for the socialization of pupils on principles of gender approach, namely, target, motivational,
organizational, semantic, operational and effective blocks, have been analyzed. The scheme of the model of
preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils on principles of gender
approach has been given.
Key words: model, design, preparation of future teachers of primary school for the socialization of pupils,
gender approach.

УДК 37.043+378:37.011.3 – 051
Світлана Щербина
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА
ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПЕЦКУРСУ «ГЕНДЕРНА ПЕДАГОГІКА»
У статті зазначено, що гендерна культура – це соціально обумовлений рівень розвитку
особистості, що визначає соціальну поведінку чоловіків і жінок та взаємини між ними.
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Гендерна культура майбутнього вчителя – комплексне поняття, що включає формування
особистості через гендерну інформованість, сформовані особистісні якості (егалітарна
свідомість, гендерна чутливість) та уміння й здатність до протидії будь-яким проявам
гендерної дискримінації.
Автором виділені та розкриті критерії та структурні компоненти гендерної культури
майбутнього вчителя: когнітивний, емоційно-оцінний (ціннісно-смисловий) та практичний
(поведінковий). У статті зазначено, що формування гендерної культури майбутніх учителів
буде протікати успішно за умови вдосконалення загально педагогічної, фахової, методичної
підготовки майбутніх учителів відповідно до потреб гендерного навчання і гендерного
виховання. Це може відбуватися шляхом внесення у діючі навчальні дисципліни інформації
щодо основ гендерного навчання і гендерного виховання, розробки та впровадження нових
спецкурсів, зокрема спецкурсу «Гендерна педагогіка». Зміст спецкурсу «Гендерна
педагогіка» передбачає ознайомлення майбутніх учителів з теорію, методикою та
технологією реалізації гендерного підходу в навчально-виховному процесі загальноосвітніх
навчальних закладів.
Ключові слова: гендерна освіта, гендерне виховання, гендерна культура, гендерні
стереотипи, гендерна ідентичність, андрогенна особистість.
________________________________________

У
сучасному
суспільстві
спостерігається
процес
істотної
перебудови всієї системи державного
функціонування на нових, демократичних
принципах, вільних від будь-якої форми
дискримінації (зокрема й за статевими
ознаками), подолання гендерної асиметрії
та формування гендерно збалансованого
суспільства. У контексті європейського
спрямування особливої актуальності в
Україні набуває проблема створення
паритетного суспільства, у якому були б
забезпечені всі умови для формування
активної,
позитивної
гендерної
ідентичності. Створення паритетного
суспільства певною мірою залежить від
педагога – професіонала з високим рівнем
гендерної культури.
Однією
з
умов
розбудови
демократичної держави є формування в
Україні ефективної політики рівних
можливостей для чоловіків і жінок,
встановлення гендерного паритету, що
уможливлює
врегулювання
наявних
гендерних проблем, тому сьогодні
особливого значення набуває проблема
формування
гендерної
культури
майбутніх учителів, які в недалекому
майбутньому
мають
виховувати
підростаючі покоління дітей та учнівської
молоді, готувати їх до життя в країні як
правової та демократичної держави.

Саме тому впродовж останнього
десятиріччя
питання
гендерного
характеру активно досліджуються в
науково-педагогічному дискурсі. Основні
засади гендерної педагогіки розроблені в
працях Л.Булатової, С.Вихор, Т. Говорун,
Т. Голованової,
І. Головашенко,
П. Горностай, Є. Герасимової, Н. Дерій,
Т. Дороніної,
О. Здравомислової,
О. Кікінежді,
О. Кізь,
К. Корсака,
В. Кравця, І. Лебединської, О. Луценко,
С.Матюшкової, Т. Мельник, О. Петренко,
В. Суковатої, Н. Троян, Л. Харченко,
Н. Чухим, О. Цокур та ін.
У формуванні гендерної культури
майбутніх учителів педагогічні
вищі
навчальні заклади мають відійти від
дискримінаційних
патріархальних
гендерних стереотипів. Учитель ХХІ
століття із високим рівнем гендерної
культури має формувати в учнів гендерні
цінності, розвивати навички гармонійної
взаємодії із представниками протилежної
статі, сприяти гендерній соціалізації
особистості школяра.
Гендерна соціалізація особистості
школяра забезпечується при правильній
організації педагогом із високим рівнем
гендерної культури гендерної освіти та
гендерного виховання учнівської молоді.
Гендерна освіта – цілеспрямований
процес
розвитку
й
саморозвитку
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особистості, в якому вона опановує
соціально значущий досвід людства
шляхом здобуття (засвоєння) історикокультурологічних, соціально-правових та
психолого-педагогічних
знань
щодо
гендерної рівності, формування вмінь і
навичок гендерно толерантних дій,
виховання гендерної культури, що сприяє
формуванню
суспільства
гендерної
рівності.
Гендерна освіта включає в себе:
систематичне навчання, просвіту (тобто
пропаганду й розповсюдження гендерних
знань
і
гендерної
культури),
стимулювання гендерної самоосвіти.
Гендерну освіту розглядаємо у двох
аспектах: як складову змісту навчання /
виховання та як створення сприятливого
гендерно збалансованого середовища для
здобуття освіти. Таке розуміння гендерної
освіти
вбачає
головне
завдання
гендерного виховання у формуванні
нових моделей гендерної (андрогінної чи
гендерно нейтральної) самосвідомості та
типів поведінки, які базуються на
принципах егалітарності й толерантності,
з урахуванням особливостей життєвого
досвіду і чоловіків, і жінок.
Гендерне
виховання
–
процес,
спрямований на формування якостей, рис,
властивостей, що визначають необхідне
суспільству ставлення
людини
до
представників іншої статі. У сферу
гендерного виховання входять специфічні
відносини між представниками чоловічої
і жіночої статі в суспільному житті,
подружньому житті, праці, відпочинку
тощо.
Поняття «гендерна культура» стало
предметом наукового вивчення порівняно
нещодавно. Сучасна філософія тлумачить
гендерну культуру як «умову формування
духовності
в
міжособистісному
спілкуванні: виробничому, родинному,
інтернаціональному, професійному та ін.
Закордонні
автори
наполегливо
відстоюють традиційні цінності гендерної
культури, маючи на увазі особистісний

розвиток громадян» [5, с.390]. Щодо
педагогічного аспекту розглядуваного
питання, слід зазначити, що більшість
вітчизняних
учених
констатують
недостатню увагу науковців до його
прояву в процесі навчально-виховної
роботи
з
учнівською
молоддю,
наголошуючи на відсутності відповідних
рекомендацій та «програм, які були б
вільні від стереотипних уявлень про роль
чоловіка та жінки на всіх рівнях
освіти» [8, с.15], а отже, які були б
спрямовані на формування гендерної
культури як складової загальної та
професійної (зокрема й педагогічної)
культури.
Аналіз праць українських учених
(О. Васильченка [1], В. Гайденко [2],
Т. Говорун
[3],
Т. Дороніної
[6],
О. Кікінежді [3], В. Кравця [7] та ін.) у
галузі гендерології дозволив з’ясувати
сутність поняття «гендерна культура», а
також виділити критерії та структурні
компоненти
гендерної
культури
особистості.
Гендерна культура – система історично
сформованих,
відносно
стійких
установок, переконань, уявлень, моделей
поведінки,
що
втілюють
досвід
попередніх поколінь людей, виявляються
в
діяльності
суб’єктів
соціальнокультурного процесу та забезпечують
відтворення
гендерного
життя
суспільства на основі наступності. Ми
повністю поділяємо позицію вчених
Т. Говорун
та
О. Кікінежді,
які
зазначають, що «гендерна культура … не
є універсальною. В інший історичний
період
процес
засвоєння
дітьми
гендерних нормативів поведінки може
формувати інший, прогресивніший тип
сімейних
стосунків
і
соціальних
ролей» [3, с.19].
О. Васильченко зазначає: «гендерна
культура – це складова спеціалізованої
культури, що є результатом впливу на
особистість конкретних людей, які
займаються проблемами міжособистісних
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відносин професійно, та виявляється в
усвідомленні мотивів, потреб, цінностей,
знань,
поведінки,
пов’язаних
із
відносинами
між
представниками
чоловічої і жіночої статі» [1, с.51].
Гендерна
культура
майбутнього
вчителя – комплексне поняття, що
включає формування особистості через
гендерну інформованість, сформовані
особистісні якості (егалітарна свідомість,
гендерна чутливість) та вміння й
здатність до протидії будь-яким проявам
гендерної дискримінації.
Нами виділені критерії гендерної
культури майбутнього вчителя, а саме:
– сформованість адекватної гендерної
ідентичності;
– розуміння сутності патріархальної,
матріархальної, гендерної картин світу;
– абстрагування від деструктивного
впливу гендерних стереотипів;
– розуміння сутності й усвідомлення
рівноцінності чоловіка та жінки;
– гармонійне поєднання маскулінних
та фемінних рис у цілісній андрогенній
особистості;
– конструювання взаємовідносин із
протилежною статтю відповідно до
концепції егалітаризму;
– готовність до ефективного виконання
сімейних,
професійних,
соціальних
функцій, позбавлених ознак гендерної
нерівності.
Відповідно до сутності досліджуваного
феномена (гендерна культура), науковці
(О. Васильченко[1],
Т. Говорун
[4],
Т. Дороніна [6],
О. Кікінежді[4]
В. Кравець [7] та ін.) виокремлюють у
ньому такі структурні компоненти:
когнітивний, емоційно-оцінний (ціннісносмисловий)
та
практичний
(поведінковий).
Когнітивний компонент забезпечує
можливості
майбутнього
вчителя
застосовувати гендерний підхід у своїй
практичній
діяльності
на
основі
знайомства із ключовими концептами
гендерної ідеології, системи гендерних
знань
та
сформованої
гендерної

(егалітарної) свідомості.
Емоційно-оцінний
(ціннісносмисловий,
духовний)
компонент
визначається
характером
ставлення
майбутнього
вчителя
до
проблем
гендерного забарвлення, що виражається
в рівні сформованості / несформованності
гендерної чутливості. Це ставлення
визначається
тим,
наскільки
інтеріоризованими для особистості є
гендерні
настанови,
що
стають
переконаннями. Саме ціннісний аспект є
головним у філософському визначенні
поняття
гендерної
культури.
Так,
Г. Гульбін пропонує таке бачення змісту
аналізованого поняття: «це сукупність
створених
людиною
матеріальних
гендерних
цінностей
та
духовних
гендерних
цінностей,
гендерних
соціокультурних
норм,
способів
організації поведінки та спілкування
людей та соціальних груп … Гендерні
цінності є ключовими для розуміння
гендерної культури в минулому та в наш
час» [5, с. 453].
Практичний (поведінковий) компонент
гендерної
культури
визначається
ступенем сформованості у майбутнього
вчителя системи умінь, що зумовлюють
характер
(традиційний – домінаторноавторитарний
чи
новітній –
егалітарний / збалансований)
його
гендерної поведінки. Безумовно, це
насамперед система комунікативних
умінь і навичок, які дозволяють
встановити
рівень
сформованості
гендерної культури спеціаліста.
Зазначимо, що такий поділ структури
гендерної культури на блоки значною
мірою умовний, але в гносеологічному
плані
виявляється
доцільним
і
виправданим, оскільки дає змогу прийти
до більш глибокого розуміння сутності й
структури феномена гендерної культури.
Слід зазначити, що всі компоненти тісно
переплетені й взаємодіють один з одним.
Структура
гендерної
культури
представлена на рис. 1.
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Гендерна культура
гендерна ідеологія
Когнітивний
компонент

гендерні знання
гендерна свідомість

Емоційно-оцінний
компонент

Практичний

ставлення до виявів
гендерної
дискримінації
гендерна поведінка

компонент

- настанови;
- традиції,
- звичаї;
- символи,
- уявлення;
- переконання

гендерна
чутливість
гендерна активність
та самоконтроль

Рис.1 Структура гендерної культури
Вирішення проблеми формування
гендерної культури майбутніх учителів
потребує оновлення змісту педагогічної
підготовки. Структура й зміст вищої
педагогічної освіти переглядаються у
зв’язку зі змінами можливостей і потреб
суспільства. Такі зміни відображаються в
нових
програмах
і
стандартах
педагогічної освіти.
Відповідно до вище зазначеного,
вважаємо, що формування культури
майбутніх учителів буде протікати
успішно за умови вдосконалення загально
педагогічної,
фахової,
методичної
підготовки
майбутніх
учителів
відповідності до потреб гендерного
навчання і гендерного виховання. Це
може відбуватися шляхом внесення у
діючі навчальні дисципліни інформації
щодо основ гендерного навчання і
гендерного виховання, розробки та
впровадження нових спецкурсів, зокрема
спецкурсу «Гендерна педагогіка».
При розробці змісту педагогічної
підготовки майбутніх учителів ми
виходили з того, що вони в процесі
вивчення
спецкурсу
«Гендерна

педагогіка» мали усвідомити теорію,
методику та технологію реалізації
гендерного
підходу
в
навчальновиховному
процесі
загальноосвітніх
навчальних закладів. Метою викладання
спецкурсу «Гендерна педагогіка» є
ознайомлення майбутніх учителів із
теоретико-методичними
засадами
гендерної педагогіки, формування нового
гендерного
світогляду,
розвиток
професійної компетентності майбутніх
учителів
і
формування
навичок
здійснення гендерної освіти, виховання та
інформаційно-просвітницької діяльності
щодо забезпечення гендерної рівності на
практиці.
На заняттях зі спецкурсу «Гендерна
педагогіка» ми намагалися вирішувати
такі основні завдання:
– освітні: ознайомлення майбутніх
учителів із сучасними проблемами та
перспективами наукового висвітлення
гендерної проблематики; з поняттями й
термінами гендерної теорії; з основними
проблемами впровадження гендерного
компонента в освіту та виховання; зі
специфікою гендерного підходу в освіті;
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– виховні:
гендерне
виховання
майбутніх
учителів
на
основі
гуманістичних
і
демократичних
цінностей;
формування
гендерної
свідомості,
прищеплення
навичок
гендерної чутливості у спілкуванні;
– розвивальні: розвиток професійних
умінь і навичок з використання
гендерного
підходу
в
навчальновиховному
процесі
загальноосвітніх
навчальних
закладів;
розвиток
у
майбутніх
учителів
здібностей
до
самостійного
та
відповідального
мислення, спонукання до позбавлення від
гендерних стереотипів.
Успішне
формування
гендерної
культури майбутніх учителів під час
проведення
занять
зі
спецкурсу
«Гендерна
педагогіка»
передбачало
використання різноманітних форми і
методів, серед них: етичні бесіди, години
спілкування,
тематичні
конференції,
ділові
ігри,
диспути,
дискусії,
інтерактивні вправи, рольові ігри,
тренінгові заняття, тренінги, тестування,
тощо.
Під час проведення занять зі спецкурсу
«Гендерна педагогіка» майбутні вчителі
долучалися до підготовки міні-лекції
«Стать і гендер», виховної години «Що
таке гендерна рівність», виховного заходу
«Гендерні стереотипи – це небезпечно»,
конкурсу «На рівних правах», занятьтренінгів з гендерної проблематики,
годин спілкування «Ми маємо рівні права
й можливості», «Ми всі різні, але рівні»

та інших, що сприяло ознайомленню
майбутніх
учителів
із
сучасними
проблемами та перспективами наукового
висвітлення гендерної проблематики, з
поняттями й термінами гендерної теорії, з
основними проблемами впровадження
гендерного компонента в освіту та
виховання, зі специфікою гендерного
підходу в освіті та позначалося на
формуванні
гендерної
культури
майбутніх учителів.
Отже, гендерна культура – це
соціально обумовлений рівень розвитку
особистості, що визначає соціальну
поведінку чоловіків і жінок та взаємини
між
ними.
На
сучасному
етапі
соціального розвитку формується нова
якість суспільного спілкування, що
базується на принципі егалітарності.
Грамотно
організована
в
процесу
вузівського навчання гендерна освіта і
гендерне виховання студентської молоді
сприятиме формуванню в майбутніх
педагогів високого рівня гендерної
культури, що в кінцевому результаті
забезпечить
формування
цілісної
андрогенної
особистості
учня.
Андрогенна особистість – це тип
цілісного «Я», що ефективно виявляє
чоловічий та жіночий типи поведінки
відповідно
до
ситуації,
характеру
постмодерного суспільства з метою
досягнення внутрішньої та зовнішньої
гармонії.
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5.

Светлана Щербина ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ

УЧИТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦКУРСУ «ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА»
В статье указано, что гендерная культура – это социально обусловленный уровень развития
личности, который определяет социальное поведение мужчин и женщин и взаимоотношения между
ними. Гендерная культура будущего учителя – комплексное понятие, которое включает
формирование личности через гендерную информированость, сформированные личностные качества
(эгалитарное сознание, гендерная чувствительность), а также умение и способность к
противодействию любым проявлениям гендерной дискриминации.
Автором выделены и раскрыты критерии и структурные компоненты гендерной культуры
будущего учителя: когнитивный, эмоционально-оценочный (ценностно-смысловой) и практический
(поведенческий). В статье отмечено, что формирование гендерной культуры будущих учителей будет
протекать успешно при условии совершенствования общепедагогической, профессиональной,
методической подготовки будущих учителей в соответствии с потребностями гендерного обучения и
гендерного воспитания. Это может происходить путем введения в действующие учебные
дисциплины информации относительно основ гендерного обучения и гендерного воспитания,
разработки и внедрения новых спецкурсов, в частности спецкурса «Гендерная педагогика».
Содержание спецкурса «Гендерная педагогика» предусматривает ознакомление будущих учителей с
теорией, методикой и технологиями реализации гендерного подхода в учебно-воспитательном
процессе общеобразовательных учебных заведений
Ключевые слова: гендерное образование, гендерное воспитание, гендерная культура, гендерные
стереотипы, гендерная идентичность, андрогенная личность.
Svitlana Shcherbina FORMATION OF GENDER CULTURE AMONG FUTURE TEACHERS IN
LECTURES OF SPECIAL COURSE OF «GENDER PEDAGOGY»
The article specifies gender culture as socially induced level of personality development that determines
social behavior of men and women and relations among them. The gender culture of future teacher is a
multidimensional concept that includes personality formation through gender awareness, shaped personal
qualities (egalitarian conscious, gender sensitivity) and ability to resist any case of gender discrimination.
The author highlights and reveals the criteria and structural components of gender culture for future
teachers: cognitive, emotionally-evaluative (axiological) and practical (behavioral). The article asserts that
the process of culture formation among future teachers is successful upon the condition of improving the
general pedagogical, phase and instructional technology of soon-to-be teachers to meet the requirements of
gender education and gender upbringing. This can be achieved through introduction of information into
existing educational subjects concerning principles of gender education and gender upbringing, development
and implantation of new special courses as «Gender Pedagogy» in particular. The content of special course
«Gender Pedagogy» provides for familiarization of future teachers with theory, procedure and techniques to
implement gender approach in educational-bringing-up process in general educational institutions.
Key words: gendereducation, gender upbringing, genderculture, genderstereotypes, genderidentity,
androgenicpersonality.
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ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ

УДК 821.161.2:37.091.64:305
Вікторія Безсмертна
УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРАМИ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВНЗ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розкрита суть проблем та перспектив розвитку управління центрами гендерної освіти
при ВНЗ, оскільки становлення та функціонування таких центрів значною мірою залежить від
ефективності процесу управління ними. Про те, активістки та активісти зустрічаються з рядом
перешкод у ході управління гендерними осередками, що впливає на їхню діяльність та
перспективи розвитку. Нами представлено результати констатувального експерименту як
підсумок проведеного анкетування респондентів з числа директорок та директорів центрів
гендерної освіти при ВНЗ Закарпатського, Житомирського, Криворізького, Сумського,
Черкаського, Харківського регіонів з метою науково-теоретичного обґрунтування
управлінського аспекту проблем та перспектив діяльності гендерних осередків на базі вищої
школи.
Ключові слова: гендер, центр гендерної освіти, вищий навчальний заклад, управлінська
діяльність, освіта.
________________________________________

У 2015 р. було опубліковано світовий
рейтинг гендерної нерівності, в якому
Україна зайняла 67 місце серед 142 країн
[2]: Це свідчить про актуальність
гендерних проблем для України та
потребу спільних суспільних дій для їх
подолання з метою покращення життя
суспільства.
З
метою
поширення
гендерних ідей та подолання гендерного
дисбалансу
при
багатьох
вищих
навчальних закладах нашої держави
створено центри гендерної освіти,
оскільки закордонні дослідження та
аналіз ситуації в різних країнах світу
свідчать, що найбільший прогрес в
політичному, економічному, соціальному
та культурному розвитку спостерігається
в тих країнах, де реалізуються заходи
щодо подолання проявів гендерної
дискримінації у різних сферах.
Теоретичним
обґрунтуванням
діяльності центрів гендерного розвитку

при ВНЗ та їх вплив на особистість
студента
займалися:
М. Варикаша,
О. Власова, А. Дегтеренко, Г. Дичковська,
О. Кікінежді, М. Колодій, О. Остапчук,
Н. Світайло Ю. Стребкова, та інші.
На
сьогоднішній
день
наукове
обґрунтування управлінського аспекту
становлення та функціонування центрів
гендерної освіти при ВНЗ знаходиться на
недостатньо високому рівні, проте від
цього
залежить
ефективність
їх
діяльності. Саме тому метою, статті є
висвітлення
питань з проблем та
перспектив
управління
центрами
гендерної освіти при вищих навчальних
закладах,
з’ясувавши
це
шляхом
опитування, проведеного нами, керівниць
та керівників гендерних осередків.
Станом на сьогодні в Україні існує 802
вищих навчальних заклади, відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки
України ғ839 від 10 вересня 2009 р.
© Безсмертна Вікторія
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«Про впровадження принципів гендерної
рівності в освіту» зазначено, що
необхідно «розширювати мережу та
активізувати діяльність освітніх та
дослідницьких
гендерних
центрів,
лабораторій, які діють при вищих
навчальних закладах» [3], про те в
системі вищої освіти функціонує 30
гендерних освітніх центрів [1].
Нами було вивчено, сучасний стан
управління центрами гендерної освіти
при вищих навчальних закладах, шляхом
проведеного анкетування директорок та
директорів даних установ різних регіонів
на
предмет
здійснення
ними
управлінської діяльності.
Аналіз
результатів
дослідження
показав,
що
90%
опитуваних
респондентів є жінки віком від 33 до 59

років, 10 % – чоловіки (46 років), 45 %
респондентів мають повну вищу освіту,
без наукового ступеня, 45 % – кандидати
наук (переважно педагогічних), 10 % –
доктори
педагогічних
наук.
За
результатами всі керівники центрів є
науково-педагогічними
працівниками
вищих навчальних закладів з таких
регіонів як Житомир, Суми, Глухів,
Кривий Ріг, Луцьк, Ужгород, Черкаси,
Харків.
Одним
із
важливих
аспектів
управлінської діяльності є дослідження
основних причин, які перешкоджають
створенню та розвитку центрів гендерної
освіти при вищих навчальних закладах
(див. рис.1, 2, 3.)

Зовнішні
відсутність обґрунтованої стратегії розвитку …

підміна поняття «ґендер» іншими у сфері освіти
низький рівень ґендерної свідомості у суспільстві
виникнення антиґендерних течій у соціумі

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис.1. Зовнішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів гендерної
освіти при вищих навчальних закладах

Внутрішні
розгляд роботи ЦҐО як додаткової до решти …

низький рівень активності з боку науково- …
розбіжності, опір колективу
низький рівень ґендерної чутливості ВНЗ
відсутність підтримки з боку адміністрації ВНЗ
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Рис. 2. Внутрішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів
гендерної освіти при вищих навчальних закладах
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Рис. 3. Внутрішні причини, які перешкоджають створенню та розвитку центрів
гендерної освіти при вищих навчальних закладах
Отже, в рамках нашого дослідження
ми виділили три основні групи
причин,
які
перешкоджають
створенню та розвитку центрів
гендерної освіти при ВНЗ – зовнішні
(на державному та суспільному рівні),
внутрішні (в межах функціонування
вищого навчального закладу) та
особистісні (на рівні активності
учасників та учасниць навчальновиховного процесу). Серед зовнішніх
причин
найважливішою
можна
виділити відсутність обґрунтованої
стратегії розвитку гендерних центрів в
Україні та низький рівень гендерної
свідомості в суспільстві, тобто
відсутність нормативно-правової бази
в
системі
управління
та
функціонування центрів негативно
впливає
на
їх
розвиток
та
впровадження гендерних ідей в
суспільство.
До
внутрішніх
респонденти одноголосно віднесли
низький рівень активності з боку
науково-педагогічних працівників, що

може бути зумовлено особистісними
причинами, серед яких лідирує обмаль
часу і сил для діяльності в гендерній
сфері та відсутність мотивації з боку
студентів та викладачів ВНЗ. Ці
причини є взаємопов’язаними та
взаємозалежними,
оскільки
відсутність
мотивації
зумовлена
низьким
стимулюванням
та
мотивуванням адміністрацією ВНЗ
учасників
навчально-виховного
процесу до реалізації гендерних ідей,
вони зобов’язані виконувати свої
безпосередні обов’язки – науковопедагогічна та навчальна діяльність.
Таким чином науково-педагогічні
працівники та студенти мають обмаль
часу на діяльність поза навчальновиховним процесом.
Проте функціонування центрів
гендерної освіти є привабливим (див.
рис. 4.) для учасників навчальновиховного процесу, ми з’ясували
основні заохочення у діяльності
центрів (див. рис. 5.).

~ 162 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/3
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4

Рис. 4. Основні причини, чим може бути приваблива діяльність центрів
гендерної освіти при ВНЗ

Рис. 5. Основні заохочення у діяльності гендерних освітніх центрів при ВНЗ
Таким чином можна зробити
висновок, що привабливість діяльності
центрів гендерної освіти полягає в
розвитку
інноваційного
характер
навчально-виховного процесу у ВНЗ
та гендерної політики в Україні. До
основних
заохочень
відносять
можливість реалізації власних ідей та
проектів, обміну досвіду з гендерних
питань, впровадження гендерного
підходу в систему вищої освіти та

розвиток лідерських якостей. Це
сприяє
подоланню
гендерного
дисбалансу в суспільстві та виходу
держави на європейський рівень
функціонування.
Для визначення необхідних ресурсів
для створення та розвитку центрів
гендерної освіти при ВНЗ, ми запитали
експертну думку діючих директорок
та директорів центрів. Оскільки вони
вже
пройшли
шлях
створення
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гендерних центрів, на практиці
відчули певні труднощі, томи нами
було запропоновано проаранжувати
необхідні ресурси для оптимізації
відкриття центрів. Відповідно до їх
оцінки ми виділили наступне (перше –
найбільш необхідне і по спадаючій):
1. Підготовка
науковопедагогічних працівників до створення
центрів гендерної освіти.
2. Удосконалення
нормативноправової бази з гендерних питань.
3. Матеріальне забезпечення та
підтримка з боку ВНЗ.
4. Гендерно-чутливе середовище
ВНЗ.
5. Підвищення рівня гендерної
освіти викладачів та студентів.
6. Додаткове
фінансування
діяльності ЦҐО з боку ВНЗ.
7. Підтримка органів місцевої
влади.
Отже, одним із важливих кроків під
час процесу створення гендерних
центрів
є
підготовка
науковопедагогічних
працівників
та
удосконалення нормативно-правової
бази
з
гендерних
питань,
ці
компоненти тісно переплітаються між
собою.
Оскільки
відсутність
нормативно-правового
підґрунтя
створення та функціонування центрів
гендерної освіти ускладнює процес
підготовки кадрів з даних питань, тому
система
управління
є
досить
різноманітною. Ще одним важливим
компонентом
є
матеріальне
забезпечення та підтримка з боку ВНЗ,
оскільки, на сьогоднішній день, вся
діяльність активістів та активісток
відбувається на волонтерських засадах
і в поза навчально-виховний процес в
наслідок чого в діяльності відсутня
системність та безперервність. Також

гендерно-чутливе
середовище
є
важливим. Воно формується шляхом
підвищення рівня гендерної освіти
викладачів та студентської молоді.
В ході дослідження, нами було
виділено три основні групи: зовнішні
(відсутність обґрунтованої стратегії
розвитку гендерних центрів України),
внутрішні (низький рівень активності з
боку науково-педагогічних працівників)
та особистісні (обмаль часу та сил для
діяльності в гендерній сфері). Ці
причини тісно пов’язані між собою та
взаємозалежні,
оскільки,
на
сьогоднішній день, немає єдиного
підходу до розвитку гендерних центрів,
відповідно до цього адміністрація
вищих навчальних закладів не заохочує
науково-педагогічних працівників до
розвитку гендерної сфери, таким чином
співробітники закладу займаються
даними питаннями за особистої
ініціативи, паралельно з виконанням
навчального навантаження, тому часто
в них не вистачає часу для ефективної
реалізації розвитку гендерних центрів.
Про те діяльність центрів гендерної
освіти
вбачається
в
розвитку
інноваційного характеру навчальновиховного
процесу
у
вищому
навчальному закладі та можливості
реалізації власних ідей та проектів.
Таким чином, ми з’ясували, що
діяльність гендерних центрів позитивно
впливає на розвиток вищих навчальних
закладів, а також впровадженню
гендерної політики в Україні (даний
напрямок визначено в цілях розвитку
тисячоліття).
Тому
на
основі
експертної думки діючих директорок
та директорів центрів гендерної освіти
при ВНЗ нами було визначено
необхідні ресурси для їх створення та
ефективного функціонування.
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Виктория Бессмертная УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ВУЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье раскрыто сущность проблем и перспектив развития управления центрами гендерного
образования при ВУЗ, поскольку создание и функционирование таких центров по большому счѐту
зависит от эффективности процессу управления ими. Однако, активисты и активистки сталкиваются с
рядом препятствий во время управления гендерными центрами, это влияет на их деятельность и
перспективы развития. Нами представлено результаты констатирующего эксперимента как подведение
итогов проведѐнного анкетирования респондентов с числа директорок и директоров центров гендерного
образования при ВУЗ Закарпатского, Житомирского, Криворожского, Сумского, Черкасского,
Харьковского регионов, с целью научно-теоретического описания управленческого аспекта проблем и
перспектив деятельности гендерных центров на базе вышей школы.
Ключевые слова: гендер, центр гендерного образования, выше учебное заведение, управленческая
деятельность, образование.
Victoria Bezsmertna THE MANAGEMENT OF THE GENDER EDUCATION CENTERS IN THE
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEIR PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The article describes the essence of the problems and perspectives of the management of the gender education
centers in the higher education institutions as the establishment and functioning of such centers are largely
dependent on the effectiveness of the management. Although activists, both women and men, face with a number
of obstacles in the course of managing gender centers that affect their activity and perspectives. The results of the
ascertaining experiment are presented as an outcome of the conducted questionnaire of respondents among both
sex headmasters of the Gender Education Centers in the higher education institutions from Transcarpathian,
Zhytomyr, KryvyiRih, Sumy, Cherkasy, Kharkiv regions forthe purpose of scientificand theoretical justification
of the administrative aspect of the issues and perspectives of functioning of gender centers in the universities.
Key words: gender, the gender education center, the higher educational institutions, management, education.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ВНЗ ЯК УМОВА
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТУ:
ДОСВІД РОБОТИ ЦГО ХГПА
У статті розглянуто досвід роботи осередку гендерної освіти вищого навчального закладу;
розкриваються нормативно-правовий аспект, особливості та зміст діяльності Центру
гендерної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії в напрямі впровадження
гендерних підходів у систему вищої освіти, репрезентовано цікаві форми гендерної освіти
студентів, накопичені за час роботи осередку.
Ключові слова: гендерна освіта, вищий навчальний заклад, центр гендерної освіти,
формум-театр, гендерний аудит ВНЗ.
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В умовах розбудови демократичного
суспільства уряд України здійснив низку
кроків щодо встановлення гендерної
рівності в державі. Так, 27 грудня 2006
року Кабінетом Міністрів України було
прийнято постанову ғ 1834 «Про
затвердження Державної програми з
утвердження гендерної рівності в
українському суспільстві», у межах
виконання якої затверджено наказ ғ 839
від 10 вересня 2009 року «Про
впровадження
принципів
гендерної
рівності в освіту». Окреслені в
державних
документах
положення
покликані
сприяти
встановленню
гендерної справедливості, розширенню
можливостей та прав представників
різних статей, усуненню негативних
статево-рольових стереотипів, гендерної
асиметрії в різних сферах діяльності,
сексизму тощо.
Останнім часом у Верховній Раді
України
відбувається
обговорення
проекту
Закону
України
«Про
ратифікацію Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з
цими
явищами»
(Стамбульської
конвенції Ради Європи про запобігання
насильству
стосовно
жінок),
де
пропонується
комплексний
підхід
протидії насиллю, наголошується на
тому,
що
обов’язком
кожної
демократичної європейської держави є
повне викорінення насильства в усіх
його формах, а також створення системи
запобігання насильству над жінками та
належного покарання винних.
До питань розробки гендерних
проблем звертаються вчені різних
наукових
галузей:
психологи,
культурологи, соціологи, а також
юристи, медики, соціальні педагоги та
інші фахівці. Особливе місце гендерні
дослідження посіли у педагогічній науці,
зокрема питання соціальної рівності
чоловіків і жінок, гендерної рівноваги та
гендерної демократії висвітлені в
наукових працях Т.Дороніної, І. Іванової,
І. Кльоциної, В. Кравця, Т. Надвиничної,

Л. Смоляр,
О. Цокур,
А. Фурмана,
О. Шнирової, Л. Штильової та інших. На
думку вчених, наявна система освіти
відтворює гендерні стереотипи та
гендерні
ролі,
тому
гендерна
ідентичність
індивіда
активно
конструюється саме в межах освітньої
системи.
У працях учених та в нормативних
документах
щодо
запровадження
гендерного
підходу
в
освіту
відзначається, що освіта не є гендерно
нейтральною, оскільки різні її елементи
по-різному впливають на представників
різної статі, і часто гендерні стереотипи в
повсякденній
педагогічній
практиці
укорінюються внаслідок прихованих чи
відкритих проявів статевої дискримінації
[1; 2; 3]. Виходячи з цього, діяльність
закладів освіти необхідно спрямовувати
на пом'якшення негативної дії гендерних
стереотипів
шляхом
створення
толерантних умов для формування
особистості дитини, що частково стає
можливим завдяки впровадженню в
освітній процес гендерної педагогіки.
На
необхідності
врахування
гендерного підходу при підготовці
майбутніх учителів наголошено у
роботах Н. Гендерник, С. Матюшкової,
М.Поливянної, О.Шнурової, Л.Шолохової
та інших учених. Аналіз їхніх досліджень
переконує, що сучасній вищій освіті
потрібна система науково-практичної
допомоги викладачам і студентам щодо
впровадження ідей гендерної рівності у
навчально-виховний процес.
Дієвим
шляхом
вирішення
різноманітних проблем, пов’язаних із
збагаченням вищої педагогічної освіти
питаннями гендерної проблематики,
формуванням
майбутніх
педагогів
гендерної культури, є створення на базі
вищих навчальних закладів гендерних
центрів. Діяльність таких центрів має
спрямовуватися на посилення гендерного
аспекту в змісті соціально-гуманітарних
дисциплін, активізацію виховних заходів,
організацію науково-дослідної роботи з
метою свідомого забезпечення засобами
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освіти рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків, ліквідації всіх форм
дискримінації, запобігання насильству в
усіх сферах життя суспільства, протидії
торгівлі людьми тощо.
Метою статті є висвітлення досвіду
роботи осередків гендерної освіти ВНЗ
на прикладі багаторічної роботи Центру
гендерної
освіти
Харківської
гуманітарно-педагогічної академії.
Центр гендерної освіти створено на
базі кафедри соціальної педагогіки
факультету
педагогічної
освіти
Харківського гуманітарно-педагогічної
академії (на той час інституту) у вересні
2009 року за розпорядженням ректора
відповідно до «Міжнародної Декларації
про рівноправність жінок та чоловіків»,
Законів України «Про попередження
насильства в сім’ї», «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків».
Діяльність
центру
здійснюється відповідно до «Положення
про Центр гендерної освіти КЗ «ХГПА»
ХОР», затвердженого ректором. Центр
безпосередньо підпорядкований ректору
академії – доктору педагогічних наук,
професору
Пономарьовій
Галині
Федорівні.
Координаторка центру – доктор
педагогічних наук, професор кафедри
соціальної
роботи
та
соціальної
педагогіки Рассказова Ольга Ігорівна.
Центр гендерної освіти є структурним
науково-дослідним підрозділом академії,
який забезпечує надання науковопрактичної
допомоги
соціальним
педагогам, соціальним працівникам,
учителям шкіл, викладачам та студентам
вищих навчальних закладів щодо
впровадження ідей гендерної рівності в
освітній процес шляхом імплементації
гендерного аспекту до змісту соціальногуманітарних дисциплін, проведення
виховних заходів, організації науководослідної роботи стосовно забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків,
ліквідації
всіх
форм
дискримінації, запобігання насильству в

усіх сферах життя суспільства, протидії
торгівлі людьми тощо.
З часом було створено також
ресурсний центр гендерної освіти, де
накопичено літературу та додатковий
матеріал із гендерної проблематики.
У межах роботи ЦГО ХГПА
проводяться такі заходи, як:
1. Посилення в навчальних планах та
навчальних
програмах
підготовки
майбутніх фахівців компонентів з
гендерної тематики. Кафедра соціальної
педагогіки
та
соціальної
роботи
забезпечує викладання понад 50-ти
фахових дисциплін, із них більше 10
мають чітко окреслену спрямованість на
гендерну освіту майбутніх фахівців.
Викладачами кафедри ведуться такі
навчальні курси, як «Гендерна політика в
Україні», «Методика гендерної освіти»
тощо;
зміст
програм
навчальних
дисциплін
підготовки
соціальних
педагогів та соціальних працівників
збагачується питаннями та темами з
гендерної проблематики. Велика увага
приділяється формуванню гендерних
знань студентів та навичок щодо
впровадження їх у практичну діяльність
під час керування різними видами
педагогічної практики.
2. Проведення наукової роботи з
гендерної
проблематики.
Щорічно
викладачами/викладачками
кафедри
соціальної педагогіки та соціальної
роботи
публікується
близько
50 наукових статей та тез доповідей,
багато з них присвячені гендерній
проблематиці, методичні рекомендації та
навчально-методичні
посібники,
де
порушуються
питання
гендерного
виховання
молодого
покоління,
профілактики гендерної дискримінації,
проводяться
наукові
дослідження,
результатами яких стають ґрунтовні
публікації в спеціальних виданнях із
гендерної проблематики. Викладачі /
викладачки готують ґрунтовні статті з
означених проблем у періодичному
збірнику наукових праць «Гендерна
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парадигма освітнього простору», є
постійними учасниками і переможцями
фестивалів, міжнародних, всеукраїнських,
міжвузівських,
обласних
науковометодичних конференцій, семінарів,
зокрема
присвячених
проблемам
встановлення
гендерної
рівності,
зустрічей
Всеукраїнської
мережі
осередків гендерної освіти.
До навчально-дослідної та науководослідницької діяльність в галузі
гендерних
досліджень
активно
залучаються студенти академії: під
керівництвом
педагогів
студенти
виконують курсові та дипломні роботи з
гендерної проблематики, працюють над
науково-практичними розробками щодо
профілактики торгівлі людьми, превенції
насильства в родині, формування
відповідального
материнства
та
батьківства в молоді, гендерної освіти
учнів / учениць
ЗОШ
тощо.
Під
керівництвом
педагогів
кафедри
проводяться звітні студентські науковопрактичні конференції та конкурси
кращих науково-дослідних робіт з
гендерної проблематики. Переможці
беруть участь у міських, регіональних та
всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт.
Кожного року студенти академії
беруть участь у Регіональному конкурсі
наукових
робіт
молодих
учених
«Гендерна політика очима української
молоді», який проводить Департамент
науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації, Харківський
національний
університет
міського
господарства
імені
О. М. Бекетова,
Департамент у справах сім'ї та молоді
Харківської міської ради, посідаючи
призові місця; а також беруть участь у
Міжнародних та міжвузівських науковопрактичних
конференцій,
що
проводяться на базі Харківського
національного медичного університету
«Гендер. Екологія. Здоров’я», «Гендерні
репрезентації української жінки в
культурі, науці та медицині» тощо.
3. Організація
систематичного

проходження всіма викладачами та
викладачками підвищення кваліфікації у
вищих навчальних закладах ІV рівня
акредитації, участь у тренінгах та
семінарах із гендерної проблематики
забезпечують
зростання
їхнього
професіоналізму
і
компетентності,
зокрема й у гендерних питаннях,
ознайомлення з новітніми технологіями
навчання та сучасним передовим
досвідом. Так, у 2016 році викладачі
О. І. Рассказова,
Ю. І. Чернецька,
Ю. С. Ібрагім, О. І. Онипченко отримали
сертифікати про підвищення рівня
підготовки до впровадження гендерної
складової в освітній процес ВНЗ.
4. Проведення заходів з гендерної
тематики
(семінари,
конференції,
тренінги,
лекції
та
ін.).
Викладачі / викладачки
та
студенти
академії беруть активну участь у
проведенні Всесвітньої акції «16 днів
проти насильства», що проходить
щорічно з 25 листопада по 10 грудня.
Заходи покликані привернути увагу
педагогічної
громадськості
та
студентської молоді до актуальності
протидії
такому
негативному
суспільному явищу, як насильство.
Викладачами / викладачкою кафедри
соціальної педагогіки та соціальної
роботи проводяться такі заходи, як:
– акція на підтримку людей похилого
віку «Запобігання ейджизму в нашому
суспільстві» (організатор Ю.О. Лисенко);
– бесіди на тему запобігання
насильству, торгівлі людьми та іншим
негативним явищам було проведено
кураторами
груп
С. М. Лелека,
В.АКлімчук, К.С.Волкова, Н.А.Василенко,
О. І. Рассказова,
Ю. О. Лисенко,
О. І. Онипченко тощо;
– круглий стіл «Профілактика насилля
серед молоді» та низка тренінгів для
студентів
«Альтернатива
насилля»
(організатор Ю. С. Ібрагім);
– профілактичні заходи при участі
представників центрів ресоціалізації
наркозалежної молоді та студентів
факультету
педагогічної
освіти
з
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використанням
постановок
форумтеатру: «Стоп насильству!!!», «Ні
насиллю в сім’ї», «Профілактика торгівлі
людьми та сексуальної експлуатації
жінок» (організатори Ю. І. Чернецька та
О. І. Онипченко).
Значна увага в роботі ЦГО надається
популяризації ідеї толерантності в
суспільстві. У цьому напрямі, зокрема,
під керівництвом викладачів/викладачок
О. І. Рассказовоїї
та
К. С. Волкової
студентами факультету педагогічної
освіти
неодноразово
проводилися
«Уроки толерантності» для молодших
школярів
ЗОШ
м. Чугуєва;
О. І. Рассказовою І. В. Цибуліною за
участі студентів 511 сп групи було
започатковано проведення занять з
дітьми з синдромом Дауна засобами
естетотерапії.
Під
керівництвом
Ю. С. Ібрагім
студенти взяли участь у низці тренінгів
«Школы эффективного волонтера», що
проходили у жовті 2015 р. за темами:
«Емоційний
інтелект»,
«Асертивна
поведінка», «Управління волонтерськими
організаціями» («Емоційне вигоряння і
способи його подолання» і «Толерантне
спілкування»).
3 квітня 2012 року перша група із 35
студентів та студенток Харьковскої
гуманітарно-педагогіченої
академії,
Харьківскої державної академії культури
та Украінської інжінерно-педагогічної
академії
за
підтримки
Головного
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту ХОГА, Обласного гендерного
ресурсного центру, на базі Харківскої
гуманітарно-педагогічної
академії
проходили заняття Школи гендерного
волонтерства.
Метою проекту «Школа гендерного
волонтерства» стала підготовка групи
тренерів для проведення інформаційнопросвітницьких заходів серед дітей та
підлітків із питань забезпечення рівних
прав та можливостей, запобігання
домашньому насильству та протидії
торгівлі людьми.

Студенти засвоїли основи гендерного
виховання сучасної молоді, провели для
учнів загальноосвітніх закладів та шкілінтернатів м. Харкова інформаційнопросвітні заходи з питань попередження
та протидії насиллю в сім’ї, жорстокого
поводження з дітьми, забезпечення
рівних прав та можливостей, протидії
торгівлі людьми.
Викладачки академії долучилися до
розробки
Всеукраїнською
мережею
осередків
гендерної
освіти
основ
гендерного аудиту ВНЗ. При розробці
цієї методики виходили з того, що в
сучасних умовах особливої актуальності
набуває
питання
дослідження
можливостей імплементації гендерного
компонента у вищу освіту, одним із
дієвих шляхів якого є гендерний аудит –
комплексна оцінка рівня та визначення
можливостей ВНЗ щодо забезпечення
реалізації державної гендерної політики
в освітньому процесі.
У рамках пілотного запровадження
методики гендерного аудиту у ВНЗ у
2015 році силами працівниць Центру
гендерної освіти Комунального закладу
«Харківська
гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради
було проведено анкетування серед
викладачів / викладачок і студентів /
студенток для встановлення рівня
готовності закладу до запровадження
гендерних підходів в освіту. Крім того,
реалізація гендерного аудиту в академії
передбачало проведення гендерного
аудиту в
академії
були:
аналіз
документів; анкетування працівників;
спостереження; співбесіди; проведення
семінарів;
підготовка
звіту
та
рекомендацій;
корегування
різних
складових освітнього процесу.
Незважаючи
на
зазначений
позитивний досвід діяльності викладачів
кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи, під час аудиту було
виявлено низку проблем у питанні
обізнаності викладачів академії в цілому
щодо питань запровадження гендерного
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підходу в освіту. Для уточнення стану
питання на кафедрах «Соціальної
педагогіки та соціальної роботи» (22
респонденти, серед яких 20 жінок та 2
чоловіки),
«Інформатики»
(10
респондентів: 7 жінок та 3 чоловіки) та
«Фізичного
виховання»
(10
респондентів: 3 жінки та 7 чоловіків)
проводилося
анкетування
серед
викладачів/викладачок за розробленою
колективом
авторів
(Н. Світайло,
Ю. Савельєва та ін.) спеціальною
анкетою.
Названа
вибірка
була
обумовлена співвідношенням викладачів
та
викладачок
кафедр
різних
спеціальностей, на яких викладацький
склад
представлений
у
різному
гендерному співвідношенні.
Результати
гендерного
аудиту
дозволили виявити стан і шляхи
вдосконалення гендерного балансу в
освітньому процесі КЗ «ХГПА» ХОР.
Зокрема,
для
майбутніх
фахівців
спеціальності «Соціальна педагогіка» та
«Соціальна робота» це:
– сприяти залученню студентів та
студенток як суб’єктів гендерного
виховання студентської молоді, активних
волонтерів, здатних розповсюджувати
гендерні ідеї в середовищі ВНЗ і в
суспільстві в цілому;
– вжити заходів щодо підвищення
престижу професійної освіти працівників
соціальної сфери, популяризації
цієї
освіти серед чоловіків для досягнення
балансу в гендерному розподілі праці.
Для
студентів
та
студенток
спеціальності «Фізичне виховання»:
–
запланувати
та
провести
просвітницькі заходи серед студентської
молоді
з
підвищення
гендерної
обізнаності, зокрема з питань розвитку
людей обох статей, використання
навантажень відповідно до потреб
чоловіків та жінок, врахування рівних
можливостей для реалізації потреб
студентів і студенток у навчальному
процесі;
– рекомендувати завідувачам кафедр і
викладачам збагатити зміст освіти

майбутніх
фахівців
гендерною
проблематикою.
Для
студентів
та
студенток
спеціальності «Інформатика»:
– для студенток запланувати участь у
просвітницьких тренінгах з підвищення
економічної
грамотності,
засвоєння
шляхів
кар’єрного
просування,
менеджменту
професійного
та
особистісного часу;
– для студентів – проведення занять з
гендерної
обізнаності
із
метою
подолання гендерних стереотипів.
Визначено
шляхи
вдосконалення
середовища ВНЗ:
1) збагачення бібліотечних фондів
літературою гендерного спрямування;
популяризація наявної літератури серед
користувачів
бібліотеки
шляхом
організації
виставок,
тематичних
бібліотечних заходів тощо;
2) кількісне і якісне збагачення
наочності середовища ВНЗ засобами
дизайну і символіки;
3) створення умов для можливостей
поєднання студентами та студентками
навчальної роботи і батьківських
обов’язків;
4) залучення
працівників
і
працівниць
соціально-психологічної
служби до проведення гендерного аудиту
та популяризації принципів гендерної
рівності,
зокрема,
серед
студентів/студенток
пільгового
контингенту.
Правильна оцінка середовища ВНЗ
забезпечила розвиток гендерного аспекту
в
змісті
соціально-гуманітарних
дисциплін, активізацію виховних заходів,
організацію науково-дослідної роботи з
метою свідомого забезпечення засобами
освіти рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків, ліквідації всіх форм
дискримінації, запобігання насильству в
усіх сферах життя суспільства, протидії
торгівлі
людьми
тощо,
що
є
перспективними напрямами подальшого
дослідження порушеної проблематики.
Слід зазначити, що в 2009 році на базі
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
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академія» ХОР
під
керівництвом
викладачів кафедри соціальної педагогіки
Онипченко О.І.
та
Чернецької Ю.І.,
студентами факультету педагогічної
освіти,
майбутніми
соціальними
педагогами та соціальними працівниками,
створено власний форум-театр. У ньому
беруть участь студенти факультету
педагогічної освіти.
Цей засіб виступає найактуальнішим
сучасним методом
профілактичної
роботи,
який
потребує
наукової
розробки, структурування й визначення
змісту.
Форум-театр – це методика, яка давно
й
ефективно
використовується
в
половині країн світу з тим, аби зробити
суспільство щасливішим, як спосіб
відкриття самого себе та інших,
визначення та вираження наших бажань.
Цей інноваційний засіб є мовою, яка
допомагає зрозуміти й розвинути
емоційні сфери свідомості (емоційний
розум) і виробити креативний підхід до
позитивного вирішення проблем.
Цінним, на наш погляд, є те, що
форум-театр як творчий метод має
широку
сферу
використання:
від
профілактики молодіжної злочинності до
екологічної тематики. Зміст самого
спектаклю може бути коротко описаний
як засіб створення вистав на основі
персонального
досвіду
конкретної
людини і його соціального світогляду.
Ідея постановки спектаклю не базується
на підставі книги або сценарію, а
безпосередньо
створюється
при
взаємодії акторів і глядачів, навіть якщо
театральна група грає спектакль, який
заздалегідь
відрепетируваний,
адже
формують зміст вистави і розвивають
тему самі глядачі.
Темами вистав форум-театру стали
найрізноманітніші проблеми суспільства:
стосунки
між
членами
сім'ї,
співробітниками, представниками різних
націй, культур, релігій, проблеми ВІЛінфікованих, людей з обмеженими
можливостями, питання, що стосуються
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здорового способу життя, наркоманії,
алкоголізму, торгівлі людьми тощо.
За роки існування театру студентами
були виконані постанови на теми
«Проблема наркотиків серед молоді та
шляхи їх вирішення», «Суїцид: шляхи
розв'язання
проблеми»,
«Стоп
насильству в сім’ї», «Профілактика
шкідливих звичок», «Попередження
торгівлі
людьми
та
сексуальної
експлуатації
жінок»
тощо,
розробляються
нові
сценарії
та
постанови.
Вистави
форум-театру
відбуваються під час науково-практичних
конференцій,
тижнів
факультету
педагогічної
освіти,
зустрічей
із
представниками центру ресоціалізації
наркозалежної молоді «Твоя перемога», І
туру олімпіади з соціальної педагогіки
тощо.
Відзначимо, що студенти активно
співпрацюють з Обласним центром
зайнятості стосовно профілактичної
роботи з молоддю, що навчається в
різних
навчальних
закладах,
та
неодноразово запрошувалися для показу
своїх вистав (Харківський індустріальнопедагогічний технікум, Харківський
фармацевтичний коледж тощо).
Під час проведення профілактичної
роботи засобами форум-театру ми
ставимо за мету допомогти людині
знайти вихід із важкого становища,
побачити
нові
шляхи
вирішення
проблеми.
Форум-театр як інноваційний засіб
сприяє
формуванню
професійної
компетентності соціальних працівників
та
соціальних
педагогів
щодо
особистісного
самовираження,
саморозвитку та самореалізації.
6. Зовнішні контакти та співпраця
ЦГО з фахівцями. Відзначимо, що ЦГО
ХГПА входить до Всеукраїнської мережі
осередків гендерної освіти, яку створено
в 2012 р. за ініціативи Харківського
обласного гендерного ресурсного центру
в партнерстві з представництвом Фонду
ім. Фрідріха Еберта в Україні, із
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врахуванням
вивченого
досвіду
гендерних центрів, центрів гендерної
освіти та кафедр гендерних студій ВНЗ,
створених за сприяння Програми рівних
можливостей та прав жінок в Україні
ЄС-ПРООН з 2007 до 2011 рр.
Учасників Мережі було включено до
складу робочої групи при МОНУ з
питань політики гендерної рівності та
боротьби з дискримінацією у сфері
освіти. У 2015 році фахівці ЦГО академії
(О. І. Рассказова,
Ю. І. Чернецька,
О. І. Онипченко) долучилися до розробки
міністерської стратегії впровадження
гендерної рівності та недискримінації у
сфері освіти «Освіта: гендерний вимір –
2020», яка є майбутнім вектором
гендерної політики України. Крім того,
О. І. Рассказову було залучено як
експерта для оцінки якості зазначеної
стратегії.
Викладачі беруть активну участь в
організації та проведенні заходів мережі.
Зокрема, на семінарі «Гендерний аудит
ВНЗ як інструмент реалізації політики
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків в освітній сфері», який
відбувся на базі Сумського державного
університету,
викладачками
Ю. І. Чернецькою, О. І. Онипченко було
репрезентовано досвід ЦГО академії.
Студенти академії під керівництвом
Ю. І. Чернецької взяли участь у науковопрактичній
конференції
«Мультидисциплінарні
гендерно
чутливі
ініціативи: молодіжний потенціал ОГО»,
що відбувся 21-22 квітня у Сумах.
Під керівництвом Ібрагім Ю.С.

студенти 1-го курсу взяли участь у
відкриті
«Фестивалю
прикладних
професій»,
що
організовувався
Гендерним культурним центром.
Студенти та викладачі брали участь у
реалізації соціального проекту «Видатні
жінки Харківщини», що проводився в
партнерстві з Гендерним культурним
центром.
Питання
щодо
підвищення
ефективності
діяльності
ЦГО
систематично
розглядаються
на
засіданнях кафедри соціальної роботи та
соціальної
педагогіки.
Викладачі
підвищують свою кваліфікацію в цьому
напрямі.
У цілому відзначимо, що організація
діяльності Центру гендерної освіти
сприяє
прищепленню
гендерних
цінностей,
формуванню
гендерного
світогляду як викладачів, так і майбутніх
учителів. Аналіз досвіду роботи ЦГО
ХГПА
дозволяє
констатувати
актуальність
організації
осередків
гендерної освіти педагогічного вищого
навчального закладу, діяльність яких
дозволяє трансформувати освіту в
напрямку толерантності та гуманізму.
Перспективним напрямом подальшого
дослідження є питання обґрунтування та
розробки в межах діяльності центру
навчальних курсів, орієнтованих на
підвищення
кваліфікації
фахівців
соціальної та соціально-правової сфери,
озброєння необхідними професійними
знаннями й навичками для подальшого
впровадження ідей гендерної гармонії та
рівності в суспільство.
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Ольга Рассказова, Юлия Чернецкая, Оксана Онипченко ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ
ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗ КАК УСЛОВИЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНОГО
КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ ЦГО ХГПА
В статье представлен опыт работы центра гендерного образования высшего учебного заведения;
раскрываются нормативно-правовой аспект, особенности и содаржание деятельности Центра
гендерного образования Харьковской гуманитарно-педагогической академии по внедрению
гендерных подходов в систему высшего образования, представлено интересные формы гендерного
образования студентов, накопленные во время работы центра.
Ключевые слова: генлерное образование, высшее учебное заведение, центр гендерного
образования, форум-театр, гендерный аудит ВУЗ.
OlhaRasskazova, YuliyaChernetska, Oksana Onipchenko ACTIVITIES OF CENTERS OF
EDUCATION OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ACCOUNTED FOR THE
CONDITION OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER COMPONENT IN THE PROCESS OF
EDUCATION: ACTIVITY EXPERIENCE OF THE CENTER OF GENDER EDUCATION OF
KHARKIV HUMANITARIAN PEDAGOGICAL ACADEMY
The activity experience of the center of gender education of the institution of higher education has been
considered, regulatory approach, peculiarities and content of the performance of the center of education of
Kharkiv Humanitarian Pedagogical academy toward the implementation of gender approaches into the
system of higher education have been disclosed, interesting forms of students’ gender education obtained
through the years of the center operation have been represented.
Key words: gender education, institution of higher education, center of gender education, forum-theatre,
gender audit of the institute of higher education.

УДК 81-13
Владислава Щербицька
ГЕНДЕРНА ЗУМОВЛЕННІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ РОДИНИ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
У статті розглянуто автобіографічні спогади жінок та чоловіків; виявлено вплив
гендерного чинника на тематичне розгалуження спогадів у чоловічих та жіночих романах;
доведено, що до основних спогадів сучасної людини можна віднести спогади про родину;
встановлено складові основної теми, які виявляють гендерний фактор у тексті. З’ясовано, як
гендерний чинник впливає на кількість спогадів, присвячених тому чи іншому члену родини,
що для жінки найважливішим у родині є чоловік, а чоловік зазвичай пише про батьків.
Аналіз було проведено на матеріалі восьми англійських автобіографічних творів, які були
опубліковані на початку XXI століття.
Ключові слова: гендер, сім’я, автобіографія, чоловік, матір, батько.
________________________________________
Неможливо не погодитися, що на
десятиріччя гендерна проблема активно
сьогодняшний день гeндepний вимip у
досліджується
у
вітчизняному
соціогуманітарних науках, у лiнгвicтицi
(О.Бєссонова, О.Горошко, О.Козачишина,
зокрема, cтaє вce бiльш вaжливим в
А. Мартинюк, К.Піщікова, О.Холод та ін.)
oцiнцi
процесів
cуcпiльнoгo
і в російському (А. Кириліна, В. Потапов
функцioнувaння та poзвитку суспільства.
та ін.) мовознавстві.
Поняття «гeндep» увiйшлo до cучacнoї
Існує спектр робіт, які торкаються
лiнгвicтичнoї нaуки в дpугiй пoлoвинi
різноманітних аспектів взаємодії між
минулого cтoлiття. Протягом останнього
людьми, між мовою та гендером. У
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вітчизняній лінгвістиці досліджуються
гендерні маркери мовної поведінки
політичних
діячів
(Таліна,
2003),
вербальна поведінка чоловіків і жінок у
неофіційній комунікативної ситуації
(Мартинюк,
Землянський,
1996),
вербалізація емоцій у художній прозі
(Баженова,
1999),
комунікативна
взаємодія чоловіків і жінок у сім'ї
(Стернин, 1999) та ін.
Особливості тематичного розгалуження
спогадів у тексті в гендерному аспекті є,
на нашу думку, найменш висвітленим
питанням у гендерних дослідженнях.
Більш
того,
гендерне
маркування
автобіографічного тексту взагалі не
вивчалося. Це й визначило актуальність
нашого дослідження.
Наша робота присвячена аналізу та
порівнянню тематичного блоку «сім’я» в
романах, які становлять собою певну
репрезентацію
гендеру
в
автобіографічному творі ХХІ століття.
Мета дослідження – виявлення
головних спільних та відмінних підтем у
спільній темі (для чоловіків та жінок) як
засобів реалізації гендеру в художньому
творі. Нашим завданням є виявлення в
автобіографічних творах тематичних
блоків
спогадів
та
встановлення
гендерної зумовленості їх використання.
Ступінь вивченості автобіографії в
західній науці вище, ніж у вітчизняному
літературознавстві. Проте, в працях
B. Барахова, М. Бахтіна, Л. Гінзбург,
Є. Гречаної, Б.Ейхенбаума, В.Кардін,
С.Машинського, В.Трикова, Н.Ніколіної,
А.Тартаковського, М. Уварової, А.Урбана
та інших дослідників визначається
специфіка автобіографічного листа, що є
істотним внеском у розвиток теорії
жанру. В Україні на сьогодні не
опубліковано жодної монографії з теорії
автобіографічного жанру, проте наші
вчені протягом багатьох років плідно
вивчають
мемуарно-автобіографічну
прозу в цілому, не завжди вдаючись до
жорсткого термінологічного розмежування
її жанрових різновидів.

Матеріалом
дослідження
стали
художні твори, автобіографії чотирьох
жінок (Ш.Осборн, Д. О`Дауд, Дж. Томлін,
Дж. Волтерс) та чотирьох чоловіків
(Ч. Крей, Р. Бренд, Р. Бренсон, Г. Ремзі).
На
матеріалі
автобіографічної
літератури
існує
велика
кількість
досліджень, проведених лінгвістами. У
цих роботах
розглядаються
мовні
особливості
організації
мемуарноавтобіографічних текстів (Н. Ніколіна,
Є. Новікова),
стилістичні
прийоми
(Е. Кованова та ін.), засоби вираження
об'єктивних і суб'єктивних факторів у
жанрі
автобіографії
(Є. Голубєва),
лексичні особливості (І. Бєлобородова,
Т. Іванова та ін.) На заході в цій галузі
виділяються праці таких учених, як
Г. Міш,
Ж. Гусдорф,
У. Шумейкер,
Х. Уітеред, П. Спекс, У. Спенджемен,
Дж. Олні,
Е. Брюс,
Л. Петерсен,
Дж. Піллінг, Б. Фінні, Ф. Лежен.
Говорячи про тематичне розгалуження
чоловічих або жіночих спогадів, перш за
все, наведемо визначення теми взагалі.
У творі одна тема може домінувати,
підпорядковувати собі весь зміст. Крім
головної теми, можуть існувати теми
певних розділів, частин, абзаців і,
нарешті, просто речень. Б. Томашевський
зауважив із цього приводу наступне: «У
художньому вираженні окремі речення,
поєднуючись між собою за їх значенням,
дають у результаті деяку конструкцію,
об’єднану спільністю думки або теми» [7,
с.43]. Тобто весь художній текст можна
поділити на складові його частини, і в
кожній виділити певну тему.
Основне значення теми полягає в тому,
що вона виступає як посередник між
реальною дійсністю, явища якої так чи
інакше відбиваються в творі, і втіленим у
ньому самому його внутрішнім художнім
світом,
у
якому
певним
чином
аналізуються
та
узагальнюються
відображені явища дійсності [8, c.138].
Чоловіки
та
жінки
по-різному
сприймають дійсність, їх хвилюють різні
теми. Самовираження жінки в літературі
відрізняється від чоловічого. Л. Улицька
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говорить
так
з
цього
приводу:
«Мистецтво ділиться на чоловіче і жіноче
.... Світ чоловічий і світ жіночий – різні
світи. Місцями перетинаються, але не
повністю. У жіночому світі більшого
значення набувають питання, пов'язані з
любов’ю, сім’єю, дітьми» [1, c.3].
На сьогоднішній день жіноча проза
ввібрала в себе практично всі можливі
теми, включаючи глобально-філософські
- життя і смерть, невиліковні хвороби,
самовизначення,
зв'язок
поколінь,
фрустрація,
соціальна
боротьба,
подолання побутової вульгарності життя,
навіть фантастичні елементи, зокрема
нашестя інопланетян або ірреальні умови
існування. Тобто автори наочно і вельми
переконливо
довели
всеохопність
літературних тем жіночої прози [3, c.2].
Головна тематика спогадів та їх
гендерна зумовленість простежується вже
в назвах автобіографічних творів. Іноді ця
зумовленість стає зрозумілою з самого
початку [11, 12, 15], але іноді, для цього
потрібно знати зміст твору [10, 13, 16, 17].
Назви чоловічих автобіографій (три з
чотирьох) пов'язані з професійною
діяльністю автора прямо: «Humble pie»,
«Losing
my
Virginity»,
або
опосередковано «My booky wook». І
тільки один автор уже в назві
автобіографії пріоритет віддає темі сім’я:
«Me and my brothers».
Розглянемо,
наприклад,
назву
автобіографії Г. Ремзі «Humble pie». Вона
має подвійне значення. З одного боку,
«Humble
pie»
перекладається
як

приниження. Саме через приниження не
раз довелося пройти автору на шляху до
успіху. З іншого боку, автор – відомий
шеф-кухар, тема їжі, і всього, що з нею
пов’язано, основна в його автобіографії;
не дивно, що й у назву включено слово,
безпосередньо
пов’язане
з
цією
тематикою.
Деякі назви жіночих автобіографій
можна пов’язати з кількома тематиками.
Наприклад, автобіографії Д. О`Дауд «Cry
salty tears», Дж. Томлін «Behind closed
doors» – це історії домашнього насильства
і жорстокості, з одного боку. З іншого,–
розкриваючи настільки актуальну для
жінки тему, автори в першу чергу
говорять про своїх найближчих родичів –
чоловіків і батьків. Тому назви цих
автобіографій ми пов'язуємо з темою
сім’ї.
Основні теми, яким присвячені романи
(сім'я, робота, дитинство), представлені в
різному відсотковому співвідношенні в
чоловічому та жіночому тексті. Існують
також такі тематичні блоки спогадів, які
можна віднести тільки до чоловічих або
жіночих
(спорт,
зовнішність).
Автобіографічний текст включає в себе
велику кількість різноманітних тем, що
обумовлено самим жанром. У ході
нашого дослідження нами були відібрані
ті теми, до яких автори зверталися
найчастіше в ході розповіді.
До таких тем ми відносимо дві теми:
тема сім’ї та тема роботи. Саме до цих
тем автори зверталися найчастіше.

Таблиця№1. Основні теми для чоловіків та жінок
Чоловіки

Жінки

Робота 46%

Робота11%

Сім’я 19%

Сім’я 51%

Л. Ожигова в результаті досліджень
переконалася, що до найважливіших
смисловим складових, що задає напрямки

самореалізації
чоловіків
і
жінок,
відносяться сім’я і професійна діяльність.
Тема сім’ї з’являється в міркуваннях про
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самореалізацію і власне призначення і у
чоловіків, і у жінок. Але якщо в жінок
сім’я –
це
простір
реалізації
та
особистісних вкладів в інших, то для
чоловіків сім’я – це ―опора‖, місце
комфорту і відпочинку, те, що потрібно
захищати [5, c.156]. В пропонованій
статті ми розглянемо тему сім’ї, як одну з
головних тем автобіографічного роману.
Сім’я є однією з найбільших цінностей,
створених людством за всю історію свого
існування. Міцної, надійної сім'ї потребує
кожна людина, незалежно від віку.
Доктор Кетрін М. Уоллес, професор,
автор низки публікацій із проблем
сімейно-шлюбних відносин в Англії, у
своїй книзі «На захист вірності» пише, що
«на початку третього тисячоліття, коли
перед
людством
стоїть
проблема
виживання, ми повинні визнати, що наші

труднощі розв’язні, тільки якщо ми
об’єднаємо зусилля всіх поколінь родини,
так як сім’я – це опора впорядкованого і
стабільного
суспільства.
Потрібно
пам’ятати і цінувати предків, зберігати
стабільність шлюбних відносин, які
безпосередньо пов’язані з дітьми та
онуками» [17, c.29]. Виявляється, що для
авторів-жінок «сім’я» це найголовніша
тема спогадів, тоді як у чоловіків вона
посідає друге місце.
Вважаємо,
що
відсоткове
співвідношення двох наведених вище
головних тем в автобіографіях вже
свідчить про гендерний чинник у
тематичному розподілу тем. Очевидно,
що саме гендер впливає на тематичне
розгалуження.
Звернемо увагу на головні підтеми, які
є складниками теми «сім’я».

Таблиця№2. Розгалуження спогадів чоловіків та жінок
Чоловіки

Жінки

Батько 20%

Чоловік16%

Мати 20%

Батько 12%

Дружина 13%

Діти 7%

Діти 10%

Мати 6%

З наведеного видно, що тематичне
розалуження спогадів про родичів дуже
відрізняється у чоловіків та жінок..
Очевидно, що в чоловіків батьки
займають першу сходанку, більш того,
батько і матір мають однакову кількість
згадувань у процентному співвідношенні.
Зовсім по-іншому згадють родичів жінки.
Для жінки-автора головним об’єктом
спогадів про родину стає чоловік.
Можна зауважити, що чоловіки і жінки
приблизно однаково згадують про своїх
родичів, і тільки спогади про матір різко
(більш ніж у три рази) відрізняються в
відсотковому
співвідношенні.
У
психологічній літературі існує багато
досліджень, які присвячені темі відносин
батьків і дітей, вивченню ролі матері чи
батька в житті дитини. Але майже не

існує
досліджень
протилежного
напрямку: від дітей до батьків, тобто
майже
відсутня
інформація
щодо
ставлення вже дорослих дітей до батьків
у дитинстві. А ті дані, які є на
сьогоднішній день, суперечливі:
«Вплив статі дітей на сприйняття
батьків. Дані, наявні в літературі з цього
питання, суперечливі. Одні автори
відзначають, що дівчатка, в порівнянні з
хлопчиками, сприймають батьків більш
дбайливими і ласкавими, а хлопчики
сприймають матерів, у порівнянні з
дівчатками, менш ласкавими. Інші дані
говорять про те, що хлопчики вважають,
що матері до них більш вимогливі, ніж до
дівчаток, але в той же час і більше їх
захищають. Дівчатка частіше відчувають
почуття відчуженості з боку батьків,
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хлопчики – з боку матерів. У прояві
позитивних
батьківських
почуттів
(любові, захисту, вимогливості) вищу
оцінку отримали матері» [9, c.167]. Або
такі висновки: «Наші дані свідчать про те,
що вплив матері на особистість дітей
оцінюється вище, ніж вплив батька.
Причина цього не тільки в акті
народження нового життя, а й у змісті
подальшого життя, у функціях захисту,
контролю,
корекції,
в
цілому
психологічному супроводі підростаючого
покоління» [9, c.182]. Тобто ті вімінності,
які були зафіксовані в автобіографічному
тексті, на сьогодняшний день неможливо
пояснити
за
допомогую
суміжної
дисципліни.
Можливо, це пояснюється більш
негативними відносинами між матір’ю та
донькою, які були описані в двох із
чотирьох автобіографіях. Наприклад,
такпише Ш.Осборн про втрату матері:

My mother had died just before
Christmas. My brother called and told me
she was dead, and I said, `Oh what a
shame`, and put the phone down. I never
shed a tear, never had a twinge in my
stomach, nothing [14, c.320].
Згідно з нашим дослідженням, ми
дійшли наступних висновків. По-перше,
тема «сім’я» є важливою ланкою спогадів
як для чоловіків, так і для жінок. Однак
гендерний чинник проявляється вже в
самій кількості згадувань цієї теми. Для
жінки
ця
тема
найголовніша
в
автобіографічних спогадах і становить
майже 50% від усіх спогадів, тоді як у
чоловіків вона посідає лише друге місце і
становить лише 19% від загальної
кількості спогадів. По-друге, в самій темі
існують
підтеми,
розподіл
яких
відображає
гендерну
зумовленість
спогадів про сім’ю.
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Владислава Щербицкая ГЕНДЕРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ СЕМЬИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматриваются автобиографические воспоминания женщин и мужчин. Выявляется влияние
гендерного фактора на тематическое разветвления воспоминаний в мужских и женских романах.
Устанавливается, что к основным воспоминаниям современного человека можно отнести воспоминания о
семье. Рассматриваются составляющие основной темы, которые обнаруживают гендерный фактор в
тексте. Гендер влияет на количество воспоминаний, посвященных тому или иному члену семьи.
Установлено, что для женщины самым важным в семье является муж, то мужчина, больше всего, пишет о
родителях. Анализ был проведен на материале восьми английских автобиографических произведений,
опубликованных в начале XXI в. Целью статьи не является ответ на вопрос: почему именно так
распределяются воспоминания у мужчин и женщин, но представляються некоторые предположения.
Ключевые слова: гендер, семья, автобиография, муж, мать, отец.

Vladyslava Shcherbitskaya A GENDER CONDITIONALITY OF PERCEPTION OF FAMILY IN
MODERN SOCIETY
The article deals with autobiographical women's and men's memories. The impact of gender on the contextual
factors of branching memories in male and female novels has been defined. It has been stated that the main
memories of a modern person include memories about the family. The components of the main issue which
determine the gender factor in the text have been established. Gender influences in how many memories are
dedicated to a particular family member. It has been defined the way the gender factor influences the number of
memories connected with different members of the family, as for women the most important persons in their
families are their husbands while men write about their parents most of all. The analysis has been carried out on
the material of eight British autobiographical works that were published at the beginning of the XXI century. The
article provides no answers why so memories are distributed in men`s and women`s novels, but there are some
assumptions.
Key words : gender , family, autobiography, husband, mother, father.
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Рижко Катерина, Удалих Ганна
науковий керівник: Т.Курєвіна
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
У статті актуалізовано питання реалізації гендерної політики в регіональному вимірі. На
основі звернення до нормативно-правової бази гендерної політики в Україні на державному
рівні визначено її декларативний характер, констатовано наявність проявів гендерної
дискримінації щодо жінок та чоловіків у сучасному вітчизняному контексті та окреслено
коло гендерних програм обласного рівня, що спрямовані на розв’язання гендерних
суперечностей.
© Рижко Катерина, Удалих Ганна
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Ключові слова: гендерна політика, гендерна
суперечності.
________________________________________
Актуальність
теми
дослідження
зумовлена
тим,
що
модернізація
української держави, її розбудова не може
відбутися без вирішення гендерних
проблем. Провідні вектори розвитку
системи освіти відображають загальні
тенденції суспільного розвитку держави,
що формулюються та унормовуються в
нормативно-правовій базі. Відповідно,
встановлення
загальних
напрямів
державної політики України в розв’язанні
гендерних проблем сприятиме уточненню
пріоритетних напрямів у зазначеній
галузі.
За мету роботи взято дослідження
гендерної
рівності
як
важливого
компонента державної політики сучасної
України шляхом аналізу сучасного
гендерного стану в Україні (на прикладах
окремих областей).
Звернення до чинного законодавства
України в гендерному аспекті переконує,
що
основною
проблемою
є
декларативний
характер
гендерної
рівності та формальність прав жінок.
Реальна ситуація багато в чому є прямо
протилежною
правовим
нормам.
Основними
жіночими
проблемами
залишаються
домашнє
насильство,
проституція
та
торгівля
жінками,
наркоманія,
безробіття,
відсутність
послідовної державної політики в цій
сфері. Особливої гостроти сьогодні
набула проблема сексуальних зазіхань,
які вважаються нормою у відносинах між
керiвниками-чоловiками та пiдлеглимижiнками.
Наголосимо, що чинне законодавство
гарантує чоловікам та жінкам України
рiвнi права та можливості. У Законі
України ―Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків‖
(2006 р.)
проголошено
забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків у сфері державної служби та
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, а саме: призначення на

дискримінація, обласна програма, гендерні

державну службу та службу в органи
місцевого самоврядування здійснюється з
дотриманням представництва кандидатур
кожної статі; дискримінація за ознакою
статі при прийнятті на державну службу
та
службу
в
органи
місцевого
самоврядування і під час її проходження
забороняється;
керівники
органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування зобов’язані забезпечити
рівний доступ громадян до державної
служби та служби в органах місцевого
самоврядування
відповідно
до
кваліфікації
професійної
підготовки
незалежно
від
статі
претендента;
формування кадрового резерву для
заміщення посад державних службовців і
посад
в
органах
місцевого
самоврядування, просування їх по службі
здійснюється із забезпеченням рівних
прав та можливостей для жінок і
чоловіків; дозволяється застосування
позитивних дій із метою досягнення
збалансованого представництва жінок і
чоловіків на державній службі та службі в
органах місцевого самоврядування з
урахуванням категорій посад.
Однак на сьогодні застосування Закону
України ―Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків‖
залишається незадовільним. Забезпечення
гендерної рівності є нині одним з
першочергових
завдань
реалізації
державної кадрової політики, зокрема в
освітній
галузі,
відповідно
до
поставлених
основних
цілей,
як
зазначається в Стратегії державної
кадрової політики на 2012–2020 роки.
Сутність гендерної політики на
кадровому рівні, на нашу думку, полягає
в
послідовному
здійсненні
конструктивних дій, спрямованих на
утвердження гендерної рівності, що
передбачає:
– гарантування прав та свобод жінок і
чоловіків та рівних можливостей у
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користуванні
цими
правами
та
свободами;
– створення однакових умов для
самореалізації,
розвитку
лідерських
якостей та набуття людиною соціального
статусу відповідно до потреб, інтересів і
здібностей жінки і чоловіка;
– визнання того, що мають бути
враховані специфічні інтереси жінок і
чоловіків під час розробки програм та
проектів;
– справедливе ставлення до жінок і
чоловіків та до оцінювання результатів
їхньої діяльності;
– забезпечення
однакових
можливостей для свого внеску в
політичний, соціальний, економічний і
культурний розвиток;
– гарантування прав щодо доступу
чоловіків
і
жінок
до
розподілу
економічних і соціальних ресурсів;
– сприяння розвиткові партнерства між
жінками і чоловіками на основі
принципів демократії;
– створення передумов формування
гендерно
збалансованого
кадрового
апарату, особливо його керівного складу.
Аналіз значної кількості сучасних
публікацій із теми дослідження дозволив
визначити основні прояви гендерної
дискримінації:
– безробіття серед жінок, як приховане,
так і зареєстроване, вище, ніж у чоловіків;
– заробітна платня жінок складає
72,5% від заробітної платні чоловіків;
– жінки здебільшого працюють у тих
сферах (освіта, медицина, соціальна
сфера тощо), де заробітна платня значно
нижче, ніж у середньому по народному
господарству,
що
призводить
до
зростання
економічної
нерівності
чоловіків та жінок;
– через 20-30 років заробітна платня
жінок складатиме лише 40-50% пенсії
чоловіків, при цьому серед працівників із
вищою освітою жінки складають 56%;
– жінка працює на 4-6 годин більше,
ніж чоловік; праця в домашньому
господарстві
не
враховується
як

продуктивна, а тому не оплачується й не
враховується в пенсійних схемах;
– жінки, які мають дітей та перебували
в
декретній
відпустці,
стають
неконкурентоспроможними на ринку
праці;
– жінки
складають
абсолютну
більшість трудових мігрантів з України;
– жінки
більше потерпають від
домашнього насильства;
– жінки практично не представлені на
вищих щаблях влади та управління;
– у Національній академії наук України
налічується 179 академіків. І лише троє з
них жінки.
«Домінування чоловіків в Україні
наближається до показників в арабських
країнах», – заявив на засіданні круглого
столу в Запорізькій області експерт
Міжнародного центру перспективних
досліджень М.Борода [1].
Вияви
гендерної
нерівності
по
відношенню до чоловіків мають такі
вияви: тривалість життя чоловіків у
середньому на 12 років менше, ніж у
жінок; вищий, ніж у жінок, рівень
смертності в молоді роки (понад 40% всіх
нинішніх 16-річних юнаків не мають
шансів дожити до пенсії внаслідок
зменшення тривалості життя чоловіків);
суїцид панує переважно серед чоловіків;
понад 90% ув’язнених є чоловіки; такі
хвороби, як туберкульоз, алкоголізм та
наркоманія, більше вражають чоловіків;
серед чоловіків алкоголізм у 6 разів більш
розповсюджений, ніж серед жінок; понад
30% чоловіків ніколи не стануть батьками
з причин низького рівня репродуктивного
здоров’я; хворих на СНІД чоловіків
утричі більше, ніж жінок; праця чоловіків
цінується вище за працю жінок: за одну
відпрацьовану годину чоловік отримує
2,53 грн., а жінка –1,92грн; 92% керівних
посад обіймають чоловіки; на вищих
управлінських посадах у промисловості
жінки складають 20,2%, у сільському
господарстві –9,5%; чоловіки йдуть на
пенсію на 5 років пізніше, ніж жінки,
хоча тривалість життя чоловіків на 12
років менша, ніж у жінок; чоловіки
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контролюють
90-95%
економічних
ресурсів [2].
Говорячи про проблеми гендерної
рівності в суспільстві, не можна
обминути проблеми чоловіків, оскільки
вони також у певних випадках, а також
певні категорії чоловіків, стикаються з
виявами гендерної дискримінації та
порушенням їх прав. З іншого боку, ці
прояви гендерної нерівності мають
зворотній ефект проти жінок, оскільки
підсилюють певні стереотипи про
соціальну роль жінки в суспільстві.
Однією з груп чоловіків, чиї права
порушуються, є ті, хто самостійно
виховує
дітей.
Патерналістськи
орієнтоване законодавство у сфері
захисту материнства призводить до того,
що чоловіки, які мають дітей, або навіть
самостійно
виховують
без
жінок
дискриміновані порівняно з жінками, які
самостійно виховують дітей.
До таких висновків спонукає й
здійснений гендерний аналіз низки
законів, у тому числі Законів «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» та
«Про відпустки», висновки якого були
підготовлені до друку в 2008 році та
надруковані
Програмою
рівних
можливостей та прав жінок.
Так, відповідно до статті 1 Закону
«Про державну допомогу сім’ям з
дітьми», усі громадяни України, у сім'ях
яких виховуються та проживають
неповнолітні діти, мають право на
державну допомогу у випадках та на
умовах, передбачених цим Законом та
іншими законами. Таким чином, стаття 1
не встановлює обмеження лише для
жінок (матерів), забезпечує правові
гарантії для отримання допомоги й
жінкам, і чоловікам. Усупереч цьому
принципу, у подальшому тексті закону
визначено окремий вид допомоги –
«допомога на дітей одиноким матерям»,
котрий містить дискримінаційну по
відношенню до чоловіків, які самостійно
виховують дітей, норму, оскільки за

законом допомога може назначатися
лише одиноким матерям. Хоча варто при
цьому зауважити, що в низці статей мова
йде не лише про матерів, але й про
батьків. Але для повної ліквідації
дискримінації за статевою ознакою закон
потребує змін.
Дискримінаційні
норми
по
відношенню й до жінок, і до чоловіків
містять деякі статті Закону «Про
відпустки» та Кодексу законів про працю.
Так, згідно зі ст. 19 цього Закону та ст. 73
Кодексу законів про працю, жінці, яка
працює і має двох або більше дітей віком
до 15 років, або дитину-інваліда, або яка
усиновила дитину, батьку, який виховує
дитину без матері (зокрема, у разі
тривалого
перебування
матері
в
лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічна
додаткова
оплачувана
відпустка
тривалістю 7 календарних днів без
урахування святкових і неробочих днів.
За наявності кількох підстав для надання
цієї відпустки її загальна тривалість не
може перевищувати 14 календарних днів.
У цій статті, як видно, застосовується
різний підхід до чоловіків та жінок, які
мають сімейні обов’язки.
Відстоюючи свої права, декілька
сотень чоловіків – одинаків провели 20
вересня 2008 року мітинг у Києві,
вимагаючи від державних чиновників
звернути увагу на їхні проблеми. Захід
організувала та провела Всеукраїнська
асоціація мужніх татусів. Чоловіки
наполягали на введенні «декретної
відпустки» для чоловіків і національного
свята «Дня батька» 27 жовтня.
У відповідності із законодавством,
жінці, яка виховує дитину – інваліда,
дозволено на 5 років раніше йти на
пенсію. Чоловіки такого права не
мають [3].
У Харкові жіноча організація «Крона»
винесла на громадське обговорення
соціальні проблеми чоловіків. Дослідники
гендерного
питання
прийшли
до
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висновку, що рівність прав і можливостей
чоловіків і жінок може порушуватися з
обох сторін [4]. На обласному рівні діють
спеціальні програми щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків.
У
Вінницькій
області
впроваджується
обласна
цільова
соціальна
комплексна
програма
підтримки
сім’ї,
демографічного
розвитку, попередження торгівлі людьми
та
забезпечення
рівних
прав
і
можливостей чоловіків та жінок на період
до 2015 року.
Заходи щодо забезпечення гендерної
рівності в області включено до Обласної
програми підтримки сім’ї на період до
2015 року Волинської області.
У
Дніпропетровській
області
затверджено Програму розвитку сімейної
та
гендерної
політики
в
Дніпропетровській області на 20122021 рр., до якої включено розділ
«Утвердження гендерної рівності в
українському суспільстві».
Обласна
комплексна
програма
«Молодь і родина Житомирщини» на
2012-2016роки діє на Житомирщіні.
У Запорізькій області – Комплексна
обласна програма з оздоровлення та
відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді,
гендерного паритету та протидії торгівлі
людьми на 2012-2016 роки, основними
завданнями
якої
є:
розширення
можливостей
поєднання
сімейних
обов’язків та професійної діяльності
жінок і чоловіків; створення умов для
гармонізації професійних і сімейних
обов’язків;
запровадження
системи
ефективного реагування на факти
гендерної дискримінації; формування
гендерної
культури
та
усунення
гендерних
стереотипів;
проведення
наукових досліджень із гендерної
проблематики та впровадження їх
результатів.
Реалізація гендерної політики в
Луганській області здійснюється в рамках
регіональної Програми з утвердження
гендерної рівності в усіх сферах
життєдіяльності населення Луганської

області на 2010-2014 роки, також діє
обласна Координаційна рада з питань
сім’ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку і протидії торгівлі людьми.
Засідання
ради
проводяться
щоквартально. Аналогічні колегіальні
органи створені при міськвиконкомах і
райдерж-адміністраціях області.
Тут
відкрито три гендерні центри, що діють
на громадських засадах: Луганського
обласного гендерного освітнього центру,
Луганського обласного центру «Чоловіки
проти
насильства»,
Луганського
обласного гендерного ресурсного центру.
У Миколаївській області діє Соціальна
комплексна програма підтримки сім’ї та
дітей, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на 20112015роки;
аналогічні
програми
впроваджують у Херсонській (Обласна
програма з утвердження гендерної
рівності на період до 2016 року),
Полтавській
(Обласна
програма
з
реалізації
молодіжної
політики,
підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків на 20122014 роки), Хмельницькій (Програма
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до 2015 року)
областях.
У Чернівецькій області було прийнято
Програму реалізації державної політики з
питань сім’ї, дітей та молоді у 2011-2012
роках, у якій такий напрям, як
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок та чоловіків, винесений окремим
блоком завдань.
Реалізація
заходів
із
питань
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у всіх сферах
життєдіяльності
суспільства
в
Харківській
області
здійснюється
відповідно до обласної комплексної
Програми розвитку гуманітарної сфери та
розпорядження
голови
обласної
державної адміністрації «Про обласні
заходи щодо забезпечення рівних прав та
можливостей
жінок
і
чоловіків,
попередження насильства в сім’ї».
Відповідні питання включено до всіх
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районних / міських програм, що
стосуються галузі сім’ї, дітей, жінок та
молоді.
У деяких регіонах, зокрема в
Київській, Тернопільській, Чернігівській
областях та в місті Києві, строк дії
прийнятих раніше регіональних програм
із питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у всіх
сферах життя завершився, а нові
аналогічні програми знаходяться в стадії
розробки.
Загальною
метою
регіональних
програм щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок та чоловіків є:
 створення
системи
всебічної
підтримки громадянської активності
молоді, спрямованої на самовизначення і
самореалізацію, формування необхідних
для цього правових, гуманітарних та
економічних передумов;
 надання
соціальних
гарантій,
забезпечення системної та комплексної
політики у сфері сім’ї та демографічного
розвитку, спрямованої на формування
самодостатньої сім’ї та її здатності до
усвідомленого народження і виховання
дітей;
 утвердження гендерної рівності,
зміцнення наявних та створення нових
механізмів з недопущення дискримінації
за
ознакою
статі,
розширення
застосування
позитивних
дій,
забезпечення економічної незалежності
кожної статі;
 створення умов для більш широкої
участі жінок у прийнятті суспільно
важливих
рішень,
для
поєднання
професійних та сімейних обов’язків,
викорінення гендерного насильства та
подолання гендерних стереотипів;
 здійснення комплексних заходів на
національному та регіональних рівнях
щодо попередження торгівлі людьми,
підтримки
та
захисту
осіб,
які
постраждали від торгівлі людьми,
розслідування та покарання причетних до
торгівлі людьми, а також визначення

конкретних
виконавців
зазначених
заходів та обсягів їх фінансування;
 запровадження
концепції
гендерного інтегрування в системі
управління, розробка та запровадження
ефективних механізмів, які забезпечать
жінкам участь у прийнятті суспільно
важливих рішень, формування гендерної
культури
та
усунення
гендерних
стереотипів у суспільстві;
 включення гендерних підходів до
системи підвищення кваліфікації та
підготовки державних службовців та
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування.
Необхідно зазначити, що в областях
також функціонують обласні міжвідомчі
комісії з питань координації дій щодо
попередження насильства в сім’ї та
впровадження гендерної рівності, у
регіонах створено та діє 10 гендерних
ресурсних і 20 гендерних освітніх
центрів.
На
базі
Сумського
державного
університету
створений
ресурсний
гендерний центр і розроблена програма
інформування населення з питань
гендерної рівності. На базі Центру
проводяться соціологічні дослідження з
метою вивчення гендерної ситуації в
області, формується мережа експертів з
гендерних питань, проводяться семінари,
тренінги.
У Миколаївській області створено
мережу гендерно спрямованих ресурсів
системи
освіти
та
громадських
організацій.
Таким
чином,
при
Миколаївському обласному інституті
післядипломної
педагогічної
освіти
створено консультаційний Центр з питань
гендерної рівності. Основною метою
діяльності Центру є впровадження
гендерних ідей та гендерних підходів в
освітній процес вищих, професійнотехнічних, загальноосвітніх навчальних
закладів, у систему післядипломної
педагогічної освіти.
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Декілька
постійно
діючих
консультативно-дорадчих
органів
створено у Львівській області, а саме:
робоча група з впровадження ініціативи
«Інтеграція гендерної складової до
регіональних політик Львівської обласної
державної адміністрації», Координаційна
рада з питань сімейної політики при
обласній державній адміністрації.
Отже, враховуючи все вище зазначене,
можемо
зробити
висновки,
що
формування та реалізація гендерної
політики в України має своє системно

продовження на обласному рівнях та
передбачає системну роботу органів
державної влади на основі комплексного
підходу до розв’язання проблеми рівності
жінок і чоловіків, що постає як парадигма
і має певний алгоритм: від формування
гендерної свідомості посадових осіб до
досягнення
гендерно-збалансованої
участі в ухваленні відповідних рішень.
Саме такий державницький підхід
повинен бути розповсюджений і на
освітню галузь.
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Катерина Рыжко, Анна Удалых ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В РЕГИОНАЛЬНОМ
ИЗМЕРЕНИИ (научный руководитель: Т. Куревина)
В статье актуализирован вопрос реализации гендерной политики в региональном измерении. На
основе обращения к нормативно-правовой базе гендерной политики в Украине на государственном
уровне определен ее декларативный характер, констатировано наличие проявлений гендерной
дискриминации по отношению к женщинам и мужчинам в современном отечественном контексте и
очерчен круг гендерных программ областного уровня, направленных на преодоление гендерных
противоречий.
Ключовые слова: гендерная политика, гендерная дискриминация, обласная программа, гендерные
противоречия.
Kateryna Ryzhko, Hanna Udalykh GENDER POLICY IN THE REGIONAL DIMENSION
The issue of the implementation of gender policy in the regional dimension is under consideration in the
article. On the basis of legislative and regulatory framework of gender policy in Ukraine its declarative
nature was determined at the government level, the existence of tendencies of gender discrimination towards
females and males in our modern Ukrainian context was stated and a number of programs deployed at the
regional level against gender inequality contradictions were outlined.
Key words: gender policy, gender discrimination, regional program, gender contradictions.
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РЕЦЕНЗІЇ

[Рец.] : Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан,
причини та механізми подолання: навчально-методичний посібник [за заг.
ред.
О. А. Луценко,
А. О. Поляничко].
–
Суми :
СумДПУ
ім. А.С. Макаренка, 2016. – 291 с.
На
сучасному
етапі
розвитку
українського суспільства відбувається
усвідомлення громадськістю людських
прав і свобод, що сприяє більш
ефективній
протидії
проблемі
насильства
як
соціокультурного
феномена. Необхідність розроблення
комплексних заходів і встановлення
тісної
взаємодії
між
закладами
соціального
спрямування
та
правоохоронними органами, медичними
закладами, судовою системою, іншими
державними
й
неурядовими
організаціями, що працюють у напрямі
протидії насильству у різних сферах
суспільного
буття,
зумовили
актуальність пропонованого навчальнометодичного посібника.
Представлений посібник складається
зі
вступу,
2
розділів,
списку
використаної
та
рекомендованої
літератури,
переліку питань
для
перевірки засвоєних знань і практичних
завдань творчого рівня, предметного
покажчика,
додатків.
Структура
рецензованого посібника дозволила
авторам досить ґрунтовно висвітлити
типи, види, форми насильницької
поведінки та механізми її формування;
узагальнити правові засади реалізації
права
громадян
на
захист
від
насильницьких дій; охарактеризувати
вітчизняний і закордонний досвід
протидії явищу домашнього насильства;
розкрити проблему насильства та
агресивних
дій
у
шкільному
середовищі.

Окремої уваги заслуговує детальний
аналіз сучасної нормативно-правової
бази України з питання протидії
насильству щодо жінок у сім’ї, який
включає не тільки перелік основних
законів і підзаконних актів з порушеної
проблеми, а й тлумачення окремих
статей
конкретних
правових
документів, у яких права жінки,
зокрема, на захист життя і здоров’я,
законодавчо закріплені на рівні з
правами чоловіків.
До
беззаперечних
переваг
навчального посібника варто віднести
спробу авторів привернути увагу й до
проблеми насильства щодо жінок,
зокрема в родинному колі. На сьогодні в
Україні,
на
жаль,
досить
розповсюдженим є таке суспільне
явище, як насильство в сім’ї, що є
однією з найпоширеніших форм
насильства стосовно жінок усіх верств
населення в усіх регіонах країни.
Методологічною
основою
дослідження
феномена
родинного
насильства став гендерний підхід. Цей
підхід передбачає детальне вивчення не
відомих широкому загалу фактів, що
стосуються соціального статусу і
соціальної ролі жінок, уявлень про них
тощо.
З позиції гендерного підходу в
навчально-методичному
посібнику
також
проаналізовано
основні
характеристики насильства над жінками
в сім’ї, причини цього явища й джерела
їх виникнення, наслідки насильницьких
дій, ставлення громадської до даної
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проблеми, психологічні особливості
жертв домашнього насильства тощо.
У посібнику досить ґрунтовно
висвітлено специфіку та основні
напрями соціальної роботи з жінками,
що є жертвами домашнього насильства,
а також суб’єктами насильницьких дій,
у результаті якої соціальні працівники,
психологи, юристи та інші фахівці,
котрі
займаються
розв’язанням
проблеми сімейного насильства щодо
жінок, повинні допомогти жінці
усвідомити свою самостійність і
відповідальність за власне життя.
У дослідженні представлено аналіз
проблеми родинного насильства над
жінками в Сумській області. З цього
приводу
авторами
наводяться результати моніторингу з
питання наявності насильства щодо
жінок у сім’ї та ставлення громадян до
цієї
проблеми,
проведеного
консультантом Сумського міського
кризового
центру
Т.
Івановою.
Вагомою, на наш погляд, є добірка
статистичних даних щодо випадків
домашнього насильства на Сумщині,
надані
Управлінням
громадської
безпеки УМВС України в Сумській

області,
службою
дільничних
інспекторів УМВС України в Сумській
області, Всеукраїнською громадською
організацією «Жіночий консорціум
України», центром СССДМ тощо.
Варто наголосити на значній роботі
авторів
щодо
узагальнення
інноваційних методик, спрямованих на
запобігання та подолання насильства в
шкільництві у США, та розробленні
тренінгових програм (додатки 1, 2).
Зміст
роботи
характеризується
послідовністю,
лаконічністю,
змістовністю,
інформативністю.
Враховуючи значущість підготовленого
до публікації видання, пропонуємо
рекомендувати до друку навчальнометодичний посібник «Насильство в
соціокультурному вимірі сьогодення:
стан,
причини
і
механізми
протистояння», укладений колективом
авторів – викладачів кафедри соціальної
педагогіки і гендерних студій СумДПУ
імені А.С. Макаренка під загальною
редакцією доцентки Поляничко Анжели
Олександрівни та доцентки Луценко
Олени Анатоліївни.
Голованова Тетяна

[Рец.] : Словник ґендерних термінів / Укладач Шевченко З. В. –
Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – 336 с.
Видання
«Словника
ґендерних
термінів» було зумовлено викладанням
цілої низки дисциплін, які порушують
гендерну проблематику («Теоретикометодологічні та соціокультурні засади
гендерної
політики
в
Україні»
Земзюліна Н. І.; «Актуальні проблеми
досліджень візуальної репрезентації у
мистецтві:
ґедерний
аспект»
Пушонкова О.А.,
«Соціальнофілософські
проблеми
ґендеру
і
фемінізму» Шевченко З. В.), а також
широкою просвітницькою діяльністю
Центру
гендерних
досліджень
і

комунікацій ННІ історії та філософії
Черкаського національного університету
ім. Богдана Хмельницького.
«Словник ґендерних термінів» є
довідниковим виданням, яке умовно
складається з двох частин. Перша
частина – це безпосередньо дефініції,
що відображають різні тенденції в
розумінні проблем фемінізму та тендеру
(понад
260
міждисциплінарних
термінів); друга – іменний покажчик,
який
склали
імена
провідних
історичних, громадських, політичних,
культурних діячів, вітчизняних та
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зарубіжних науковців, на яких є прямі
або опосередковані посилання в першій
частині словника.
Словник був укладений на основі
наукових
доробок
вітчизняних
і
зарубіжних учених.
Довідникове видання розраховане на
викладачів, студентів і всіх, хто
цікавиться гендерною проблематикою.

Окрім
того,
для
зручності
користування була розроблена он-лайн
версія «Словника ґендерних термінів»
українською та російською мовами
(http://a-z-gender.net;
http://a-zgender.net/ua/).
Байдюк Наталія

[Рец.] : Ґендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність / За заг. ред.
Пушонкової О. А., Шевченко З. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.,
2016. – 202 с.
Навчально-методичний
посібник
пропонує
сучасний
підхід
до
досліджень із гендерної проблематики.
Його створено на основі відкритих
семінарів,
присвячених
проблемі
самодостатності жінки в гендерному
психоаналізі (2014-2016 рр., ННІ історії
і філософії), семінарів із проблематики
гендерного
виховання,
діяльності
гендерного кіноклубу, соціологічних та
психологічних досліджень.
Посібник
має
практичну
спрямованість, сприяє формуванню
загальної комунікативної культури,
гендерних компетенцій та гендерної
чутливості. При вивченні різноманітних
практик
репрезентації
гендеру
важливим є використання здобутих
знань для самостійного аналізу і
осмислення гендерних відносин, які
відіграють важливу роль у побудові
ідентичності сучасної людини. Вміння
диференціювати різні моделі гендерних
відносин не лише підвищує загальний
рівень інтелектуальної, моральної та
естетичної культури, а й виступає

терапією внутрішніх психологічних
конфліктів,
засобом
подолання
гендерних стереотипів, а відтак, –
стратегією самопізнання.
Навчально-методичний
посібник
розраховано на студентів вишів та
викладачів соціальних і гуманітарних
дисциплін.
В основу посібника покладено ідею
комплексності
міждисциплінарного
гендерного підходу, кроссекторальності
гендерної
проблематики
та
можливостей
використання
запропонованого матеріалу залежно від
спеціалізації
та
профілювання.
Структура посібника містить розділи,
використання яких є доцільним в
рамках окремих навчальних дисциплін –
«Соціально-філософські
проблеми
ґендеру та фемінізму», «Соціологія»,
«Філософія
культури»,
«Філософія
психоаналізу», «Естетосфера візуальної
культури»,
«Етика»,
«Естетика»,
«Психологія».
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SUMMARY
Basiuk Lesya
THE SOURCE BASE OF THE RESEARCH OF CONTENT GENESIS OF THE
SCHOOL TEXTBOOKS ON UKRAINIAN LITERATURE IN THE GENDER ASPECT:
THE CLASSIFICATION PROBLEM
Nowadays Ukrainian state policy aimed to
achieve civilized relations between people of
different nationalities, sexes, religions, social
status, race, sexual orientation and so on. The
implementation of the gender component in all
spheres of social life contributes to avoiding of sex
discrimination. Such an important part of the state
structure as an education system should meet
world standards. Using numerous educational
capacities, which include educational literature, it
reflects the dominant gender situation in society.
The article focuses its attention on the academic
literature - namely, textbooks, which content has a
huge impact on gender socialization in
apprenticeship. The emphasis was set on the need
for the introduction of gender component to the
content of the textbook, which requires analysis of
the general state of development of the gender
issue in the national scientific and educational
discourse.
By using a historical method of analysis,
synthesis and systematization of data, article
reviews the works with gender focus in the

domestic scientific discourse, since Ukrainian
independence till the present time. The attempt of
periodization the retrospective of changes in
gender discourse in the educational space was
made, based on the scientific achievements of local
scientists.
Article analyzes the main stages of gender
thoughts in the educational system.
The issue of "hidden curriculum" was
considered and put the focus on legal documents
and legal framework, which aim is to regulate the
mechanisms of overcoming gender imbalances in
society. The basic directions of gender paradigm in
domestic
educational
environment
were
formulated.
The importance of addressing the issues that are
currently not fully covered was actualized, which
include, requiring special attention, the need to
determine uniform criteria for gender analysis of
school textbooks and the ways of implementation
of gender components of the textbooks' content.

Bezsmertna Victoria
THE MANAGEMENT OF THE GENDER EDUCATION CENTERS IN THE HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS: THEIR PROBLEMS AND PERSPECTIVES
The article is devoted to the actual problem,
which is modern scientific thought research
towards scientific and theoretical substantiation of
the management of the gender education centers in
the higher education institutions is not described
in enough high scientific level, but depended on
the effectiveness of the gender centers. The Gender
Education Centre Activities aims to spread the
gender ideas and realize them in society in order to
overcome the gender imbalance of Ukrainian
society, as foreign study and analysis of the
situation in different countries indicate that the
greatest progress in economic, political, social and
cultural development is observed in countries
where are realized measures to overcome
manifestations of gender discrimination and
stereotypes in different areas. The modern state of
the management of the gender education centers in

the higher educational institutions of Ukraine was
studied by the headmasters’ questionnaire of the
gender divisions. It is shown the main difficulties
with which the management of the centers faced
during their establishment and functioning, is
determined actuality of these institutions, the
necessary resources for the establishment and
effective functioning of Gender Centers.
Innovative aspect of gender education centers is to
develop innovative character of the educational
process in the university and gender policy in
Ukraine. Additionally, the main encouragement for
activities, which are based on gender centers,
includes the opportunity to implement their own
ideas and projects, exchange of expertise on gender
issues, promotes gender equality in higher
education and leadership development.
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Bilous Olena
THE HISTORICAL ASPECT OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER APPROACH
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF HIGH SCHOOL STUDENTS
The historical aspect of the implementation of
high school students’ vocational training is
examined in the article. A detailed analysis of the
historical retrospective of pedagogy’s relationship
as a science and practice in matters of sex-role
socialization and promotion at the present stage of
gender studies in vocational training of high school
students is given.
The need for a reform of teacher training on the
present stage of the education system’s
development is due to the social order, the level of
society's needs for competitive, creative and
professionally trained citizens. Ukrainian State

doctrine in the field of education considers it
necessary to the gradual initiation of the gender
component in the national education system.
Gender studies are extremely relevant in our time.
The author reveals the possibility of gender
approach’s using in the educational process and
during the teaching of particular academic
disciplines teaching in higher education. One of the
important tasks of high school is students’
formation of the valuable relation and the abilities
to the innovative educational activities and selfdevelopment.

Drozhzhina Tetyana
VALUABLE COMPONENT OF GENDER COMPETENCE OF TEACHERS
The historical determinism of the gender
teaching competence value component in the
context of global value change research has been
defined in this article (R. Inґlehart’s and C.
Welzel’s theory).
The basic components of teaching gender
competence have been defined: value and personal,
cognitive, procedural and reflexive. The role of the
value and personal component has been
considered. The R. Inґlehart’s sociological study
has been employed in this research.
The research reveals the necessity to perform
the gender competence and values issues
nowadays.
The issues of changing values were worked out
by R. Inґlehart who hypothesized that the recent
changes of values were resulting in social disasters,
outbreaks of violence, as far as we dealt with the
values of self-expression within which the gender
equality issues had been outlined.
R. Inglhart and C. Welzel noted that the
modernization of the socio-economic sphere
creates objective conditions that allow people to
build their lives based on their personal choice.
R. Inґlehart verified the mentioned above
hypothesis on the base of his sociological research
«World value service» - the study of worldwide
values. The first study of that kind was conducted
in 1981-1984, it comprised about 80% countries,
85% of the world population and it is still relevant.

The researcher has an extensive empirical basis
to provide reliable conclusions. In many countries
the importance of certain values for people (values
of survival and self-expression) as well as the
question of gender equality has been studied. The
second group of values is the traditional and
secular-rational.
The research reveals the fact that the value of
gender equality in society is not a phenomenon that
has been invented by someone, but a logical result
of the historical development of human
civilization. The values of the gender equality are
going to be strengthen in our society gradually
depending on its socio-economic development.
The relevance of the gender equality awareness is
particularly important for teaching as far as the
current pupils are going to enter the adulthood in a
different world and they have to get ready for it.
The comprehension of the gender teaching
competence value is still in question; it is a great
field for those who are conscious of the importance
of such changes.
However, this does not mean that traditional
values are disappearing. They are, in fact, very
tenacious. The traditional values are like the
gravitational field of any society, they set the
framework or the limitations of the possible
scenarios of development. So, history is important.
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Zelenkova Natalia
ROLE OF CLASS MASTER IN GENDER SOCIALIZATION OF SCHOOLCHILDREN
The present phase of social development has
entirely reshaped the demands to the standards of
manners, knowledge acquisition and formation of
character at a young age of a person who flies the
nest and enters responsible life. Building
Ukrainian nation and moving towards European
community are impossible without concord of
social relations oriented to gender socialization.
Formation of gender culture in personality as an
integral part of gender socialization among
schoolchildren is getting priority in the modern
period of education development. These
challenges are possible to resolve owing to
activity of class master who, for younger
generation, is: mental mediator, motivated
initiator, attentive observer, assistant, adviser,
creator of friendly environment and coordinator
among efforts of teachers, family and society. A
class master is up against the task to mould an
ethical and prepared for life personality who
would successfully fulfill oneself in society as a
citizen, family member and professional.

Specific interest to deal with selected subject
is attracted to the works of such scholars as T.
Govorun, O. Kikinedzhi, S. Vykhor, V.
Moskalenko and others which are dedicated to
peculiarities of gender socialization of personality.
School is the life space of a schoolchild.
Therefore all the work should encourage
formation of socially mature personality,
humanization of relations among schoolchildren
and teachers, between school and family. Under
such conditions the process of child’s socialization
is of high priority since it is youth of school age
who should take active and responsible role in
social life and achieve a social status by means of
this role. The challenges which are set before
educational
institutions
is
to
engage
schoolchildren into versatile activities and
communication, provide opportunity to get skills
of ―staying in adult life‖ without leaving the
educational institution. Thus that is the most
important object of socialization.

Hensits'ka-Antonyuk Natalia
THE GENDER DIMENSION OF THE CONTENT OF TEXTBOOKS ON MATHEMATICAL
SUBJECTS FOR GRADES 5-9
Analysis of school textbooks on mathematical
subjects from 5 to 9 class gives reason to believe
that the amount of material (both semantic and
illustrations) depicting women reduced, reduced
and their representation in the world of
professions, while men are in the execution of
more than 150 activities. Another major drawback
programs and textbooks defined gender asymmetry
of language that promotes awareness in students of
appropriate gender stereotypes, particularly in the
choice of profession.

As an important agent of gender socialization
tool for gender education and training, textbooks
on mathematical subjects not fully perform their
functions because they contain hidden gender
asymmetry that updates not only the problem of
gender expertise of all teaching materials, but also
the need to build new content educational materials
based on the gender approach, which provides
guidance on the formation of male and female
identity, harmonious relations between the sexes,
respect for the other members of their own gender
and formation of ethical behavior.

Hryshak Svitlana
THE PROBLEM OF TRAINING AND EDUCATION OF WOMEN AND MEN IN THE
HISTORY OF WORLD EDUCATIONAL THOUGHT
In ancient times teachers thinkers of
Ancient Greece and Rome (Socrates, Pythagoras,
Quintilian), Central Asia (Abu Nasr al-Farab,
Alisher Navoi) and China (Confucius) in the
treatises on education made no mention of the
female students. Those philosophers (Plato,
Aristotle), who drew attention to the need for
education for both boys and girls children, insisted

on the organization of gendered nature education.
The ideas of the ancient philosophers about male
and female nature abilities were put into the
pedagogical practice and explained the essential
differences between the learning goals and access
level to education for boys and girls. In ancient
times and antiquity education was oriented on
training boys for civil and military service, and the
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girls were prepared for family life.
In the Middle Ages ideas about weakness
of "female brain" and only female nature abilities
to be the mother and mistress of the family were
wildly held. Supporters of these ideas either made
a stand against women education (Philip Nowarski,
Maphaeus Vegius) or focused on training women
for the household (Vincent of Beauvais, Giles of
Rome). The representatives of the humanistic
approach in pedagogy of the middle ages (Pierre
Dubois, Guarino de Verona) on the one hand
upheld the idea of wide mental culture for women
and the need for women's education, on the other
hand they insisted on female gendered nature
education. Thus retrospective analysis of the
problem of women and men education from
antiquity to the Middle Ages revealed the
significant differences between learning goals for

women and men in the theory and practice of
education. Study of pedagogic thought of these
times let us prove that for many centuries,
education for women and men were diametrically
opposed – boys were prepared for an active life in
society, while women’s education was focused on
the isolation of women from public life, aiming at
the training of obedient wives of their husbands
who have to care only about the family and
children. It was established that most of the
representatives of educational thought of ancient
times and the Middle Ages adhered to a restrictive
position on women’s education, which has
traditionally been based on the principles of
religiosity, insularity, separate training.

Honcharenko Olena
PECULIARITIES OF SEX-ROLE EDUCATION IN UKRAINIAN SECONDARY
SCHOOLS IN THE 1940–1950’S
The articletouches the process of introducing
sex-role education students and pupils in practical
activities of Ukrainian secondary schools in 19401950.Research is done on the basis of gender
approach,which allowed to the author to disrobe
the direct and hidden mechanisms of sex-role
socialization and typification through formation of
the investigated period.
Certainly, that approaching of war and actually
war that promoted the value of demographic aims
students within the entire school system.
It is well-proven that in connection with
introduction of separate studies to the system of
secondary education, sex-role education of
students and pupils purchased active introduction.
The government had adopted legislation that
directs the operation separate schools in the area of
sexual and differentiation and typification:
organization of pedagogical classes at woman
schools, opening of masculine schools-boarding-

of the state, resulted in renewal at the beginning of
1940th traditional education of student's young
people and return to sex-role differentiation within
the limits of educational work of soviet schools.
Set, that the educational documents accepted
during 1941-1943initiatedto introduction of sex
differentiation to the educational processof joint
schools, and led to the introduction in 1943 of a
separate sex education and sex-role education
schools with English of studies for the gifted
children, Suvorov military schools and soldiery
middle special schools.The author proved that
despite measures used by the state, reform of the
school system towards sex differentiation has not
acquired a mass character, functioning separate
schools caused many difficulties, which led to a
return in 1954 to a common model secondary
school.

Hryshak Svitlana
THE PROBLEM OF TRAINING AND EDUCATION OF WOMEN AND MEN IN THE
HISTORY OF WORLDWIDE PEDAGOGICAL THOUGHT
In ancient times teachers thinkers of Ancient
Greece and Rome (Socrates, Pythagoras,
Quintilian), Central Asia (Abu Nasr al-Farab,
Alisher Navoi) and China (Confucius) in the
treatises on education made no mention of the
female students. Those philosophers (Plato,
Aristotle), who drew attention to the need for
education for both boys and girls children, insisted

on the organization of gendered nature education.
The ideas of the ancient philosophers about male
and female nature abilities were put into the
pedagogical practice and explained the essential
differences between the learning goals and access
level to education for boys and girls. In ancient
times and antiquity education was oriented on
training boys for civil and military service, and the

~ 191 ~

Гендерна парадигма освітнього простору, 2016, №3/4
Gender Paradigm in the Frame of Educational Area, 2016, №3/4
girls were prepared for family life.
Middle Ages revealed the significant differences
In the Middle Ages ideas about weakness of
between learning goals for women and men in the
"female brain" and only female nature abilities to
theory and practice of education. Study of
be the mother and mistress of the family were
pedagogic thought of these times let us prove that
wildly held. Supporters of these ideas either made
for many centuries, education for women and men
a stand against women education (Philip Nowarski,
were diametrically opposed – boys were prepared
Maphaeus Vegius) or focused on training women
for an active life in society, while women’s
for the household (Vincent of Beauvais, Giles of
education was focused on the isolation of women
Rome). The representatives of the humanistic
from public life, aiming at the training of obedient
approach in pedagogy of the middle ages (Pierre
wives of their husbands who have to care only
Dubois, Guarino de Verona) on the one hand
about the family and children. It was established
upheld the idea of wide mental culture for women
that most of the representatives of educational
and the need for women's education, on the other
thought of ancient times and the Middle Ages
hand they insisted on female gendered nature
adhered to a restrictive position on women’s
education.
education, which has traditionally been based on
Thus retrospective analysis of the problem of
the principles of religiosity, insularity, separate
women and men education from antiquity to the
training.
Klochko Оksana
EXPERIENCE OF THE USE OF GENDER METHODOLOGY IN THE STUDY OF FEMALE
SECONDARY EDUCATION IN THE NORTH-EAST OF UKRAINE IN THE SECOND HALF OF
XIX - EARLY XX CENTURY
The article focuses on the influence of social
preference is given to aesthetic, religious and
institutions of society on changes in the content of
philological areas.
women's secondary education during a specified
The study of the characteristic features of
period. Social institutions, which influenced the
formation of educational content proves the
development of the female secondary education
functioning of gender stratification in the
called public opinion, local communities,
educational processes designated period.
government policy.
Was found out the main aim of educational and
The position of gender theory about the
studying process at female's secondary schools of
relationship of the patriarchal consciousness of the
the region was to educate qualities of housewife,
society the second half of XIX – early XX century,
mother, wife, what confirm conservative status of
with the semantic content of secondary education
female's high school education.
was confirmed on the example of the female
However certificate of tutor or mentor gave
grammar schools of the North-East of Ukraine.
opportunity to work at pedagogical sphere, it was
Disclosed a practical orientation of educational
progressive phenomenon at that period, which
content (lessons, crafts, home Economics;
expand women's opportunity for self-realization in
exploration of the teaching profession), but
modern social life of community and country.

Kostiuk Olga
GENDER ASPECTS OF CANADIAN SECONDARY SCHOOL STUDENTS’
CAREER GUIDANCE
The articles highlights gender mainstreaming
into career guidance of secondary school students
in Canada. It has been defined that the main
prerequisites
of
gender-equitable
career
development of Canadian youth appeared due to
the employment equity legislation and changes in
the labour market. Canadian scientific research in
the area of education proves that the main reasons
for gender imbalance in employment are gender
stereotypes and students’ insufficient awareness of
the broad range of career possibilities. It has been
estimated that dealing with these issues is a priority
in Canadian students’ career development. The
findings of our examination indicate that gender-

equitable career guidance in Canadian secondary
schools
is
provided
by
means
of:
1) accommodating all students of both sexes with
high-quality support in the choice of future
profession and development of essential for
effective employment skills and qualities, as well
as development of individual potential; 2) proving
girls and boys with additional, gender-sensitive
help and encouragement in the choice of
nontraditional for their gender jobs (motivating
girls to achieve high results in science, technology,
mathematics - STEM; stimulating boys’ interest in
humanities, service-related jobs). The article also
delves into the major professional skills and
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character traits (as determined by the Conference
Board of Education and business partners), which
are stressed on by Canadian teachers during
students’ professional development. Gender
mainstreaming into the content of the course
«Career Guidance»/ «Professional Development»/
«Planning» and of the other school subjects is
presented. The role of cooperative learning
programs, jobshadowing/ take our kids to work/

jobtwinning practices, high school information
nights, open days etc. in eliminating gender bias
from students’ career aspirations is analyzed. In
addition, attention is focused on the programs
aimed at raising students’ (primarily girls’) interest
in STEM. The fundamental principles of such
programs are outlined: namely, experiential
learning, mentorship, and role-modeling.

Kravets Volodymyr
THE PROBLEM OF SEXUAL PEDAGOGY IN THE WORKS OF Р. P. BLONSKYI
The article deals with a role of P. Blonskyi’s
heritage in development of sexual pedagogy as a
social and educational problem. The development
of problems of sexual growth and sexual education
of children and teenagers in P. Blonskyi’s work
―Essays of child’s sexuality‖, which became a
generalization of the ideas, positions of native
sexual pedagogy and opinion of Soviet pedagogy
of the 20–30-ies of the XX century are analysed. In
particular, the criticism of the medical and
pedagogical approaches as two extreme poles in
decision of the problem of sexual education of
children and teenagers is presented.
In the work ―Sexual education‖, ―Age
peculiarities of children‖ P. Blonskyi give proofs
of otherness and underdevelopment of emotional
experience of different forms of child sexuality and
cruelty, compares them with emotional experience
of adults. He accents on trustworthy sources: the

children’s diaries, correspondence and defines the
symptom of manifestations of youthful love, the
main factors of the social environment (labour,
sexual education) and its role in the sexual
education of children.
The statements of P. Blonskyi about
organization of sexual education are very
important. In this case the environment and control
play a main role. Scientist supposes that sexual
ripening is essential but not unitary factor of child
development. He accents that sexual pedagogy
should not only inform, but educate, because
human sexual life has a rich social content. That’s
why first of all sexual life should be social and
moral.
The neglect of the problem of sexual education
of pupils by school of that time and hypocrisy of
Soviet scientific discourse about sexuality are
emphasized.

Makarenko Iryna
MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS: GENDER ASPECT
The article reveals the major importance of
gender identity to create the appropriate
gender characteristics of personality namely
environment for the fulfillment of individual
masculinity, femininity, gender identity, gender
capabilities of students.
role stereotypes and gender guidelines, which in
Defined and described conditions for the
turn are part of individual self-concept.
implementation of gender mainstreaming in the
Emphasized that, whatever the factors were not
management of the educational process in
due to distinctive features between men and
secondary schools, namely:
women and should strive for a healthy gender
1) the organization of cooperation experience
implementation is aware of or that their benefits
equal boys and girls;
regardless of gender, to sell them, not with a view
2) addition zones fulfillment of children;
to obtaining approval or to please others by their
3) organization of professional activities to
gender stereotypes
overcome the psychological problems of gender
Thesis there is determined the following areas
nature;
of gender education and training, research
4) making recommendations on training
pedagogical aspects of gender socialization of girls
programs, textbooks and teaching aids free of
and boys as subjects of school education,
gender stereotypes;
determine the impact of parents, peers, teachers,
5) training teachers and coaches to implement
educational literature on gender identity formation
gender approach in the management of the
of individuals of both sexes; identify patterns of
educational process.
pedagogical influence of teachers on students'
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Maksymovska Natali
GENDER-RELATED ASPECT OF FORMING MOTHERHOOD CULTURE
OF FEMALE STUDENT YOUTH
The aim of this work is to analyze genderrelated aspect of forming motherhood culture of
female student youth in social-educational
environment of a higher education institution, its
tasks are: definition of leading factors that
influence modern women’s social position,
analysis of interconnection of forming their
motherly
behavior
and
gender
selfconsciousness, reveal of specifics and
presentation of female students’ conscious
motherhood development ways, which are laid
into productive models of gender dimension of
social relations.
It was defined that formation of gender
culture happens in close relation to gaining
conscious parenthood and motherhood, which
marks the performance of a role of the mother
during gaining of gender identity; it is most
productive to form intergender relations on
egalitarian basis, according to which a man and a
woman are equal as persons and thus have to
have equal development opportunities, which
will promote the formation of high-quality
parenthood in general and motherhood culture in
particular.
Female student youth stands on the line of
choice between career and professional growth,

effective involvement into social field and
creating their own family, followed by birth and
raising children. Favorable conditions for
forming motherhood culture present themselves
as accepting motherhood as a value
simultaneously with realizing social position in
society, which presents equal gender exchange
in social relations.
The tasks of gender education in socialeducational environment of a higher education
institution were defined as: to form stable
positive value orientations of female student
youth regarding motherhood while learning
other social roles; to form respect for a mother in
social consciousness and social relations; to
form attitude for mother’s purpose as for a
responsible social task and to stimulate social
activeness and responsibility; to familiarize
people with international and local legal women
protection basis and with documents that
promote motherhood and childhood protection in
Ukraine; to inform about measures of social
support of motherhood in society and about
possible consequences of deviant motherhood; to
form gender balance demeanor and partnership
between women and men in all fields of life.

Shcherbina Svitlana
FORMATION OF GENDER CULTURE AMONG FUTURE TEACHERS IN LECTURES
OF SPECIAL COURSE OF «GENDER PEDAGOGY»
Hereby the author emphasizes that formation of
efficient policy of equal opportunities for men and
women in Ukraine as well as establishment of
gender parity enabling to fill the existing gaps in
gender inequity is one of the conditions to develop
national democracy. Therefore the issue of shaping
the gender culture among future teachers is gaining
particular importance nowadays as soon-to-be
teachers in their nearest future have to foster the
younger generation and youth of school age to get
them prepared for life in law-governed and
democratic nation.
Pedagogical universities should abandon the
discriminative and outdated gender stereotypes to
shape gender culture among future teachers. In 21st century a teacher of high level of gender culture
has to mould gender qualities among

schoolchildren, develop skills of harmonious
relations between members of opposite sex and
encourage gender socialization of schoolchild’s
personality.
The article specifies gender culture as socially
induced level of personality development that
determines social behavior of men and women and
relations among them. The gender culture of
future teacher is multidimensional concept that
includes personality formation through gender
awareness, shaped personal qualities (egalitarian
conscious, gender sensitivity) and ability to resist
any case of gender discrimination.
The author highlights and reveals the criteria
and structural components of gender culture for
future teachers: cognitive, emotionally-evaluative
(axiological) and practical (behavioral). The article
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asserts that the process of culture formation among
future teachers is successful upon the condition of
improving the general pedagogical, phase and
instructional technology of soon-to-be teachers to
meet the requirements of gender education and
gender upbringing. This can be achieved through
introduction of information into existing
educational subjects concerning principles of
gender education and gender upbringing,
development and implantation of new special
courses as «Gender Pedagogy» in particular. The
content of special course «Gender Pedagogy»
provides for familiarization of future teachers with

theory, procedure and techniques to implement
gender approach in educational-bringing-up
process in general educational institutions.
Successful formation of gender culture among
future teachers in the course of lectures in «Gender
Pedagogy» involves the use of various forms and
techniques such as: ethical talks, communication
classes,
thematic
conferences,
simulation
exercises, disputes, discussions, interactive
exercises, role-playing games, training classes,
trainings, testing, etc.

Tafinceva Svitlana
THE MODEL OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL TO
SOCIALIZATION OF PUPILS ON PRINCIPLES OF GENDER APPROACH

The description of development of model of
preparation of future teachers of primary school
to socialization of pupils on principles of gender
approach has been offered on the basis of
analysis of scientific literature on questions
professional preparation of future teachers,
results of international researches, practice of
work in higher educational establishments in the
article. Determination of model of preparation of
future teachers of primary school has been given
to socialization of pupils on principles of gender
approach as a vivid reflection educationaleducative process of higher educational
establishment, which is directed on opening of
intercommunication of aims and tasks, semantic
resource, organizational forms, terms, result of

the researching process; the approaches to
creation of the noted model (gender, personal,
active, systematic) have been reflected. On the
basis of method of scientific design the main
structural components of model has been
defined, their essence and intercommunications
have been characterized. The blocks of model of
preparation of future teachers of primary school
have been thoroughly considered and grounded
to socialization of pupils on principles of gender
approach, namely having a special purpose,
motivational,
organizational,
semantic,
operation-activity and effective. The chart of
model of preparation of future teachers of
primary school has been given to socialization of
pupils on principles of gender approach.

Shcherbitskaya Vladyslava
A GENDER CONDITIONALITY OF FAMILY PERCEPTION IN MODERN SOCIETY
genderdependence of modern individual’s
evaluation principles: the priority figure for men
are parents, motherin particular, and for women it
is husband.We found out that for woman the most
important person is her husband and men write
about their parents most of all from the quantity of
memories that are dedicated to these relatives. The
comparison of memories about mother (men) and
husband (women) has revealed the peculiarities of
male and female worldviewon a deep level of
linguistic personality.Analysis was carried out on
the material of eight British autobiographical
works that were published at the beginning of the
XXI century. The article provides no answers why
so memories are distributed in men`s and
women`s novels, but there are some assumptions

The article deals with autobiographical
women's and men's memories. Research materials
were modern fiction, autobiographiesof four
women (Sh. Osborne, J. O `Dowd, J. Tomlin, J.
Walters) and four men (C. Krey, R. Brand, R.
Branson, G. Ramsey).
It turns out the impact of gender on the
contextual factors branching memories in male
and female novels. It is stated that the main
memories of modern man include memories about
the family. Also considered components of the
main theme. They reveal the gender factor in the
text. Gender influences in how many memories
are dedicated to a particular family member
(parents, husband/wife, children etc). The textual
actualization of the ―Family‖ has shown
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