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Ґендерна освіта сьогодні – це не лише запровадження ґендерних 
навчальних курсів, перш за все вона передбачає формування нового 
світогляду, позбавленого ієрархії чоловічого і жіночого, формування 
ґендерно-збалансованого середовища, врахування ґендерного 
компоненту у методиці виховання і навчання. 
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На сучасному етапі наше суспільство повністю залежить від 
успіху своєїосвітньо-виховної системи. Тому сучасний вітчизняний 
педагогічний простір покликаний виконувати особливу функцію у 
формуванні особистості людини, її інтелектуального й духовного 
потенціалу. Гендерна проблема за останні десятиліття постійно 
перебуває в центрі уваги Європейського співтовариства, яке формує 
гендерно-правовий простір, враховуючи гендерний аспект країн, що 
приєднуються до нього. Цьому сприяє поняття міжнародно-правових 
аспектів згендерного законодавства в країнах Європейського 
континенту, в яких узагальнено потреби відповідних перетворень [16]. 
Освітні заклади прийняли обов’язок щодо реалізації гендерної стратегії 
унавчально-виховні установи згідно з Концепцією Державної програми 
гендерноїрівності від 2005 року. На основі цієї концепції відбуваються 
вагомі зміни,створюються певні умови для ефективного впровадження 
у  навчальних закладах гендерних знань. Глибинний сенс таких знань 
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полягає передусім урозробці програм з гендерного виховання молоді, 
які мають відповідати гендерній політиці держави. Особливо важливим 
є питання реалізації гендерного виховання підростаючого покоління у 
сучасному вищому навчальному закладі.. Адже, незважаючина певні 
досягнення в галузі гендерного виховання, окреслена проблематика 
нині набуває особливої актуальності. Інтерес до гендерної 
проблематики педагогічних досліджень в останнє десятиліття 
пов’язаний із тим, що в традиційній педагогіці 
проблемавзаємовідносин не набула достатнього висвітлення та довгі 
роки була „безстатевою”, незважаючи на те, що стать людини відіграє 
величезну роль у її житті та діяльності, є природною основою «всієї її 
індивідуальності». Розгляд проблеми з позицій сексології та фізіології, 
психогігієни, формування сексуальної культури студентів 
висвітлюється в працях Ю. Гаврилова, І. Кона. Завдання виховання та 
освіти з огляду на гендерну проблематику визначені в працях 
Т. Говорун, О. Кікінежді, Л. Татарнікової, Н. Чухим та інших 
дослідників. Понятійно-категоріальний апарат гендерного виховання 
подано внаукових працях Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравець, 
А. Мудрик, Л. Штильової, С. Вихор. 

Мета статті полягає у висвітленні проблематики гендерного 
виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу І-
ІІ рівнів акредитації. 

Наразі головним напрямком у педагогіці є особистісно-
орієнтований підхіддо кожної дитини. У контексті цього більшість 
учених мету гендерного виховання вбачає у вихованні дітей різної 
статі, однаково здатних до самореалізації й розкриття своїх 
потенційних можливостей в сучасному світі: реконструкція 
традиційних культурних обмежень розвитку потенціалу особистості 
залежно від статі, осмислення й створення умов для максимальної 
самореалізації й розкриття здібностей юнаків та дівчат в процесі 
педагогічної взаємодії.У педагогічній науці складною є тема виховання 
підлітків різної статі. У багатьох педагогічних дослідженнях 
акцентується увага на те, що хлопці тадівчата по-різному ставляться до 
навчання, поводять себе на занятті, мають різнийрівень знань. Їх 
цікавлять різні етапи заняття, дівчата добре розуміють те, що хлопці 
сприймають дуже повільно, і навпаки. Незважаючи на популярність 
гендерних досліджень в психології, філософії, соціології та педагогіці, 
наявна нечіткість, неузгодженість понять, різне їхнє трактування, що не 
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дає змогу використовувати ці знання на практиці упроцесі виховання 
студентів у коледжі. 

Зазначаємо, що мета виховання завжди має конкретно-
історичний характері повинна відображати ті зміни, які відбулись у 
соціальному, духовному й матеріальному розвитку суспільства. Згідно 
із сучасною концепцією виховання загальною метою виховання є 
формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості. Виховання 
підростаючого покоління проходить у відповідності до інтересів 
держави, національних і культурних традицій та будується на наукових 
розробках філософів, психологів та педагогів. Для визначення 
теоретико-методологічних засад гендерного виховання проаналізуємо 
цю проблему в історичному аспекті. 

Слід зазначити, що ще Платон стояв на позиціях спільного 
навчання та виховання. Він вважав, що суспільне виховання дітей може 
бути покладено як начоловіків, так і на жінок. Хоча природа жінки 
інша, ніж у чоловіка, це не впливаєна її здатність виконувати будь-які 
обов’язки. Жінки, залежно від їхніх здібностей, можуть бути 
філософами й навіть воїнами. Платон підійшов до ідеї рівноправності 
статей. Він вважав, що жінки нарівні з чоловіками можуть брати участь 
у всіх справах держави. Платон наголошував на рівноправності та 
взаємодоповнюваності чоловіків і жінок у родині (легенда про 
андрогінів, істот з властивостями чоловіків і жінок) [14]. В основі 
філософії Аристотеля – ідеї роздільного навчання хлопців і дівчат. На 
його думку, чоловік і жінка мають різну природу, тому повинні мати 
різнізнання й уміння. На думку Ж. Руссо, рівність, подібність чоловіків 
і жінок полягає в їхній схожості як біологічних істот. Проте як 
суспільні істоти вони нерівні, що пояснюється їхніми вродженими 
характеристиками. Е. Кант розділяв чоловіків і жінок, по-перше, за 
характером участі вполітичному житті й, по-друге, за характеристикою 
особистості та поведінки. Таким чином, часто мислителі відзначали 
відмінність чоловіків і жінок. Гендерні стереотипи в історичному 
розвитку виділяються мислителями наоснові типологічної будови 
організму чоловіка та жінки. Аналіз зазначених прикладів показує, що 
гендерний розвиток членів суспільства має свої специфічні особливості 
та критерії оцінки, за якими надалі й складалися гендерні уявлення. 

При розробці педагогічних принципів навчання Я. Коменський 
не враховував принцип рівних можливостей для хлопців та дівчат, а 
Песталоцці стояв на позиції спільного навчання й вважав, що 
сутністьвиховання – у поступовому розвитку природних задатків 
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відповідно доприродних законів розвитку дитини [4]. К. Ушинський 
захищав принципи особистої людської волі, людської нічимне 
оціненної гідності, рівності людей перед законом, поваги до прав будь-
якоїлюдини, хто б вона не була. Він писав: „Для християнства чоловік і 
жінка – особи рівноправні, однаково самостійні й однаково 
відповідальні, яких тількишлюб вводить у рівноправні між собою 
відносини” [11, с. 43]. С. Русова дискутувала з проблеми спільного 
навчання хлопців та дівчатіз відомим американським психологом 
С. Холлом. Ми більше схиляємось додумки французького педагога 
Бюїсона: „Коли з дитинства дітей ведуть спільно – і дівчата, і хлопці у 
спільній праці, спільних іграх і розвагах звикають дотоваришування, 
тоді в юнацькому віці це товариство не стає для них чимось 
незвичайним, і по всіх школах, де коедукація поставлена з великою 
увагоювзагалі до психології учнів, там вона дає найкращі наслідки – 
зближує обидвістаті, паралізуючи небажаний флірт справжніми 
товариськими відносинами,ставлячи їх на певний шлях спільної праці, 
прагненнями до одної загальної мети, товариського інтимного догляду 
„вихованців та виховниць” [15]. На думку  Корчака, у питанні 
спільного виховання та навчання хлопців і дівчат має важливість 
індивідуальний, а не упереджений підхід[9]. 

Гендерний підхід створив передумови для аналізу поняття 
„гендер” (відангл. gender – рід, стать) як новітнього позначення, 
сучасної інтерпретації проблеми статевих взаємостосунків 
(І. Костікова). До появи терміна „гендер”поняття „стать” (sex) належала 
до вивчення біологічних, фізіологічних, психофізіологічних 
відмінностей чоловіка та жінки, а категорії „статево-рольове 
виховання”, „статево-рольова поведінка”, „статево-рольова 
соціалізація” були пов’язані з дослідженням соціальних, культурних, 
психолого-педагогічнихскладових маскулінності/ фемінінності, 
статевих взаємостосунків. Поняття „статеве виховання”, „статево-
рольове виховання” потребували перегляду зпозицій гендерного 
підходу як методу наукового аналізу, що припускає гармонізацію 
статево-рольової взаємодії на підставах егалітаризму – принципу 
рівних прав і можливостей особистості незалежно від статевої 
приналежності (Г. Митрофанова) [12]. На думку А. Макаренка: „Серед 
цих загальних методів виховання є такі,що до статевого виховання 
більше стосуються, є такі, що стосуються менше, алевсі вони, разом 
узяті, великою мірою визначають наш успіх у вихованні майбутнього 
сім’янина, майбутнього чоловіка або майбутньої жінки” [10, с. 399]. Із 
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розвитком гендерних досліджень у педагогічній науці термін 
„гендер”став синтезувати біологічні, соціальні й індивідуальні 
маскулінні й фемінінні особливості учнів, студентів, педагогів і їхніх 
взаємовідносин. Для більш детального розгляду й розмежування 
біологічних, фізіологічних характеристик і статусних позицій, 
психолого-педагогічних особливостей сьогодні використовуються 
біологічний і соціокультурний підходи в гендерних педагогічних 
дослідженнях. Гендер із позиції педагогів-класиків належить не просто 
до хлопців тадівчат, а до взаємин між ними і до способу конструювання 
цих взаємин, тобто яксуспільство будує ці відносини та взаємодію 
статей у навчанні й вихованні. 

Гендерне виховання – це не тільки оволодіння гендерними 
знаннями, а йформування менталітету, егалітарного за своєю сутністю, 
що забезпечує поведінку, яка ґрунтується на принципі рівних прав і 
можливостей для представників обох статей. 

Питання про роль педагогічної системи вищих навчальних 
закладів в ціломута викладачів зокрема у становленні гендерної 
соціалізації дівчат та  хлопців сьогодні набуває особливої актуальності 
й значущості, бо ця проблема детермінована процесом зміни 
нормативних уявлень про чоловічі й жіночі гендерні ролі в сучасному 
суспільстві. Найбільш визначним у гендерній теорії є парадигма 
соціального конструювання гендеру. Вона зумовлює дослідження 
гендерної культури, формування механізмів створення категорій 
мужності й жіночості, а також визначає напрямки знання про нього. За 
теорією М. Дмитрієвої, поняття „гендер” є складним соціокультурним 
процесом формування (конструювання) суспільством відмінностей у 
чоловічих та жіночих ролях, поведінці, ментальних та емоційних 
характеристиках, а також як власне результат цього процесу – 
„сформований соціальний конструкт” [5]. О. Вороніна вважає, що 
теорія соціального конструювання гендеру ґрунтується на двох 
постулатах: 

а) гендерна ідентичність формується сім’єю та різними 
інститутами,зокрема й засобами масової інформації, у процесі 
соціалізації людини; 

б) гендер конструюється самими індивідами на рівні свідомості 
[2]. Підґрунтям цієї теорії є диференціація біологічної та соціальної 
статі, що базується на відмінностях ознак жіночості та мужності, при 
цьому поняття „жіночість та мужність” розглядаються як суспільна 
детермінація, що є однією зформ соціально-культурних ролей. 
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Розглянемо окремо сутність категорії „гендерне виховання”. 
Варто зазначити, що в Україні певне коло питань гендерного виховання 
школярів розглядають В. Кравець, С. Вихор, О. Кікінежді, О. Петренко, 
Л. Ковальчук таін. За В. Кравцем, гендерне виховання – „процес, 
спрямований на формування якостей, рис, властивостей, що 
визначають необхідне суспільству ставлення людини до представників 
іншої статі” [7, с. 174]. На його думку, специфіка цього виховного 
процесу полягає у розгляді людини як суб’єкта діяльності й тому для 
гендерного виховання, з одного боку, може бути використаний будь-
який вид діяльності, а з іншого – спеціально організований особливий її 
вид.С. Вихор розглядає гендерне виховання як цілеспрямований і 
систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихованців з 
метою формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, 
незалежно відстаті, розвитку індивідуальних якостей і здібностей задля 
їх самореалізації, оволодіння навичками толерантної поведінки з метою 
побудови громадянського суспільства [3, с. 35]. Дослідниця вважає, що 
гендерне виховання передбачає також відмову від сексизму, 
пом’якшення гендерних стереотипів, формування досвіду взаємодії між 
статями на засадах гендерної рівності, недопустимість протиставлення 
за статевою ознакою в сім’ї, навчальному закладі, будь-яких суспільних 
інститутах, створення рівних умов і можливостей для розвитку, 
самовдосконалення і самореалізації кожної особистості. Своє бачення 
сутності гендерного виховання запропонував В. Желєзняк, який 
сприймає цей напрям виховання як різновид „соціального виховання 
вєдності та інтеграції функцій правового, морального й статевого 
виховання, які потребують спеціальної організації і відповідного 
педагогічного керівництва, незалежно від вікової категорії вихованців” 
[6]. 

Отже, гендерне виховання – це сучасний напрямок методики 
виховної діяльності педагога, який шляхом сприятливої соціалізації 
дозволяє сформувати у дитини стійке поняття власної статі. Відсутність 
адекватних гендеру образів Чоловіка та Жінки призводить до 
відсутності адекватного гендерного виховання, про що говорить 
Н. Коган [8]. Когнітивний дисонанс при статево-рольовій ідентичності, 
знайдений Н. Коганом, цілком може бути пояснений невідповідністю 
існуючих стереотипіві образів реальних чоловіків і жінок, яких вони 
бачать у звичайному житті. Ці явища приводять до дифузної статево-
рольової ідентичності й виявляються накогнітивному рівні у вигляді 
слабої репрезентації образів чоловіків і жінок і їхньої недостатньої 
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диференціації. Уже цей факт гендерної диференціації діяльності 
студентів створює певну напруженість в організації виховного процесу. 
Оскільки працюють у ВНЗ в основному викладачі-жінки, які прожили 
дитинство в контексті „дівчачих ігор”, то їх, природно, дратують 
галасливі та жваві ігри хлопців у приміщенні й на вулиці. Отже, хлопці 
одержують масу заборон, зауважень, осуду, покарань за „порушення 
дисципліни” й неслухняність. Із погляду дитячої чоловічої психіки ігри 
без крику, стрибків, лазіння та бігу безглузді. Отже, хлопцям 
забороняється природна гендерна поведінка, оскільки вона дратує 
дорослих, які забули своє дитинство (Л. Мухоморіна, 
Ш. Шеймарданов) [13, с. 342]. У молодшому шкільному віці статеві 
відмінності проявляються вуспішності та поведінці. Узагальнені дані 
свідчать, що хлопці важче адаптуються до умов начального закладу, 
ніж дівчат. Дівчата старанніше, краще ставляться до навчання. Хлопці 
ризикованіші на заняттях, вони частіше піднімають руку, небояться 
помилитися у відповіді. Дівчата кращі виконавці, ніж хлопці, їх легше 
змусити виконувати якесь доручення. 

Незважаючи на стрімкий розвиток гендерного напрямку в 
освіті, педагоги у своїй практичній діяльності майже не враховують 
специфіку й вікові зміни хлопців і дівчат. Аналіз наукової літератури та 
психологічних досліджень засвідчив, що убільшості викладачів немає 
єдиного бачення змісту та підходів до підлітків застатевими ознаками. 
Саме виховання з урахуванням статевої належності допоможе 
уникнути дисгармонійної рольової ідентифікації, статево-вікових криз. 
У молодшому шкільному віці закладаються перші установки, ціннісні 
орієнтації, формується зміст і структура мотиваційно-потребнісної 
сфери, гендерної самосвідомості, ціннісне ставлення до сім’ї, 
гендерних взаємостосунків, що впливають на все подальше життя 
чоловіка йжінки, а потім продовжуються протягом усього навчання у 
школі та вищому навчальному закладі. Від своєчасності та повноти 
процесу виховання культури гендерних взаємовідносин підлітків  
залежить упевненість студентів у собі,цілісність переживань, стійкість 
ціннісних установок, ефективність спілкування з людьми, ділових і 
сімейних взаємостосунків [1]. 

Важливим каналом трансляції та формування соціокультурних 
стереотипів, чинником гендерної просвіти є зміст навчального 
матеріалу підручників і посібників. У своїй більшості підручники та 
книги  написані традиційною мовою, яка змальовує хлопців і чоловіків, 
яклюдей, здатних на великі звершення (підкорення стихій, перемога у 
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війні, створення нового), а дівчат і жінок – орієнтованих тільки на 
успіхи в „приватній сфері”, сім’ї; при цьому традиційно „жіноча” 
діяльність зображується, зазвичай, зневажливо, а жінки представлені як 
подруги, дружини або, в кращому випадку, помічниці, які сприяють 
успіхові чоловіків. Разом із тим варто зазначити, що сьогодні 
спостерігається певний прогресу збереженні гендерної рівності 
засобами навчальної літератури. Новітні підручники репрезентують 
розширене коло занять жінок із їхнім наближенням до чоловічих 
професій, і навпаки. 

Отже, у сучасній науковій думці та суспільстві значна увага 
приділяється висвітленню такого поняття, як „гендер”. Розвиток 
гендерного підходу увивченні явищ і процесів суспільного життя 
передбачає необхідність визнаннятого, що відмінності у поведінці 
чоловіків та жінок визначаються не стільки їхніми фізіологічними 
особливостями, скільки механізмами тривалої соціалізації, виховання 
та уявленнями про сутність чоловічого й жіночого, що складаються в 
кожній культурі. Є всі підстави вважати, що у системі освіти проблема 
гендерного виховання  набула державної ваги. Зміни, що відбуваються 
в сучасному суспільстві та системі освіти, створюють реальні 
передумови для повноцінного розвитку дівчат і хлопців студентського 
віку відповідно до їхніх статевовікових закономірностей та 
індивідуальних гендерних особливостей, що сприяють самореалізації 
жіночої/чоловічої індивідуальності, вихованню культури гендерних 
взаємовідносин. 
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ҐЕНДЕРНИЙ АУДИТ ЯК ШЛЯХ ДО 

ҐЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ВНЗ 
(на прикладі Луцького педагогічного коледжу) 

У статті розглядаються складові ґендерного аудиту та особливості його 
впровадження в Луцькому педагогічному коледжі. Висвітлюються найбільш успішні в реалізації 
ґендерного аудиту практики. 

Ключові слова: ґендерний аудит, ґендерна рівність, права людини, гендерна 
дискримінація, сексизм. 

В статье рассматриваются составляющие гендерного аудита и особенности его 
внедрения в Луцком педагогическом колледже. Освещаются наиболее успешные в реализации 
гендерного аудита практики. 

Ключевые слова: гендерный аудит, гендерное равенство, права человека, гендерная 
дискриминация, сексизм. 

The article examines the components of gender auditing and especially its implementation in 
Lutsk Pedagogical College. It outlines the most successful in implementing gender audit practice. 

Keywords: gender audit, gender equality, human rights, gender discrimination, sexism. 

Перші ґендерні аудити в системі Організації Об’єднаних Націй 
були проведені в 2001 році відповідно до Комплексної ґендерної 
політики Міжнародної організації праці. З 2009 року ґендерні аудити 
проводяться на підприємствах і в організаціях України, а з 2014 року 
методику та методологію аудиту почали використовувати і у вищих 
навчальних закладах України. Актуальність нашого дослідження 
визначається незавершеністю розробок та впровадженням 
методологічних і методичних основ комплексного ґендерного підходу 
як напрямку стратегії розвитку соціальної політики в Україні, не 
достатньою розробкою ґендерної звітності на державному рівні, і в 


