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ВСТУП

Актуальність гендерних перетворень в Україні зумовлена як

міжнародним зобов'язаннями держави, так і її внутрішніми потребами.  Кожна

сфера життя – промисловість, сільське господарство, державне управління,

охорона здоров'я, екологія, будівництво, транспорт – потребує гендерного

реформування. Не є винятком і система освіти, яка, попри структурний

гендерний дисбаланс, повинна виконувати навчальну, розвивальну, виховну

функції, та сприяти суттєвим перетворенням у ґендерній свідомості та

ґендерних відносинах людей.  Система вищої освіти постає основною ланкою у

формуванні нових підходів і традицій, що сприяють поширенню ідей і

принципів гендерної рівності в усі сфери життя українського суспільства.

Методологічною основою для упровадження означених питань є

положення гендерної теорії про соціальне конструювання гендеру та гендерної

рівності: про єдність та взаємозумовленість гендерних знань, гендерних

цінностей, гендерних норм поведінки, як складових гендерної культури

студентів; про вплив психофізіологічних особливостей студентської молоді на

її гендерні характеристики; про формування гендерної ідентичності  сім’єю та

різними інститутами; про конструювання гендеру індивідами на рівні

свідомості.

Заклади вищої освіти спрямовують діяльність на професіогенез, що

означає розвиток особистості, зміни її психологічної структури, зумовлені

засвоєнням і здійсненням професійної діяльності, який водночас сприяє

особистісному розвитку та становленню професіонала від початківця до

майстра своєї справи, кваліфікованого спеціаліста.  З урахуванням того, що в

Україні однією з провідних галузей економіки є аграрна, діяльність аграрних

закладів освіти повинна бути спрямована на підготовку висококваліфікованих

фахівців, які досягають рівня особистісного професіогенезу через формування в

особистості внутрішніх та зовнішніх ресурсів професійної діяльності.
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Актуальність цих завдань посилюється наявністю таких чинників:

сучасним станом українського села й аграрного сектору економіки, які мають

ознаки кризи, що спричиняє погіршення якості кадрового складу;  міграцією

молоді з села; утратою національних традицій сільського укладу; низькою

обізнаністю сільських мешканців щодо своїх можливостей і прав і, як наслідок,

неможливістю розвитку місцевих ініціатив; найбільшою доступністю для

сільської молоді саме аграрних навчальних закладів; потребами сільського

соціуму в компетентних, відповідальних молодих людях, здатних до розбудови

громадянського суспільства.

В розгортанні нашого наукового пошуку враховуємо, що агенти

гендерної соціалізації особистості (батьки, сиблінги, друзі) та інститути

соціалізації (система освіти, культура в цілому) впливають на конструювання

гендерної ідентичності,  забезпечують культурну трансляцію гендерних норм,

гендерних стереотипів та гендерних ролей; заклади вищої освіти є середовищем

соціалізації, що здійснює гендерне виховання та сприяє формуванню гендерної

культури студентів, у якій вони не лише сприймають вплив суб’єктів

освітнього середовища, а й набувають  якостей суб’єкта, формуючись як

особистість; факторами впливу постають специфічне соціокультурне оточення,

поліструктурність спілкування, егалітарність.

Методичні рекомендації створено для підвищення рівня гендерної

компетентності кураторів та розвитку їх готовності до формування гендерної

культури студентів аграрних закладів вищої освіти.
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ

1.1. Законодавчі документи, що регламентують гендерну рівність

1996 р. – Конституція України

Ст. 24. – «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або

іншими ознаками».

2005 р. – Закон України «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків»

Ст. 1. Гендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та

рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати

рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

2009 р. – Наказ МОН України «Про впровадження принципів

гендерної рівності в освіту» № 839

п.14. Запровадити тренінгові програми для педагогічних працівників

системи освіти з питань гендерної рівності.

п.15. Щорічно проводити у загальноосвітніх навчальних закладах. Урок

гендерної рівності, забезпечити навчальні заклади відповідними методичними

рекомендаціями. Сприяти залученню до проведення Уроку регіональних

гендерних центрів.

2017 р. – Цілі сталого розвитку: Україна

Ціль 5. Гендерна рівність (6 завдань, 12 індикаторів).

Завдання 5.1. Створити умови для ліквідації всіх форм дискримінації

щодо жінок і дівчат.

Завдання 5.2. Знизити рівень гендерно зумовленого та домашнього

насильства, забезпечити ефективне запобігання його проявам та своєчасну

допомогу постраждалим.
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2018 р. – Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти

«Освіта: гендерний вимір – 2021» (проєкт)

Магістральні напрями політики МОН України:

1. Питання комплексного впровадження гендерного підходу у нормативно-

правових актах у сфері освіти.

2. Удосконалення змісту та організації освітньої діяльності, з урахуванням

принципу гендерної рівності.

3. Підготовка спеціалістів/спеціалісток з питань гендерної рівності та

формування професійної спільноти.

1.2. Конституційно-правові засади забезпечення рівних прав
чоловіків та жінок

В українському законодавстві основним Законом є Конституція України,

у якій ідеться про забезпечення рівних прав та можливостей: «Стаття 24: Не

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність

прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти

і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї...».

 У 2005 році ухвалено Закон України «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків», яким визначено основні напрями державної

гендерної політики, органи влади, відповідальні за її реалізацію, структурні

елементи політики, з метою забезпечення паритетного становища жінок і

чоловіків в усіх сферах життя.  Закон декларує забезпечення паритетного

становища чоловіків і жінок у всіх сферах життєдіяльності, ліквідацію всіх

форм дискримінації, визначає гендерну рівність як «рівний правовий статус

жінок і чоловіків та рівні можливості, що дозволяють  особам обох статей брати

рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» [21].
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На підставі цього Закону Україна почала системно розбудовувати

національний механізм утвердження гендерної рівності [1]. Також важливими в

цій сфері є Закони України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в

Україні» 2012 року і «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

2017 року. Перший передбачає заборону дискримінації, зокрема за ознакою

статі, а другий визначає всі види домашнього насильства, і домашнє насильство

визнається кримінальним злочином. На виконання законодавства відбувається

ухвалення національних, регіональних та галузевих планів дій, зокрема

Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,

мир, безпека» на період до 2020 року. Головною метою документа є

підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків, відповідно до Положень Національного плану

дій, що мають бути відтворені у відомчих, регіональних та місцевих планах,

програмах діяльності. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року спрямована на

укріплення інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності з

комплексним підходом до подолання інституційних обмежень у сфері

гендерної рівності, зокрема удосконалення нормативно-правової бази;

урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального

розвитку; удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи

тощо [20].

Головною метою документів визначено подолання всіх форм дискримінації

щодо жінок та дівчат, зниження рівня гендерно зумовленого насильства,

забезпечення запобігання його проявам та своєчасну допомогу постраждалим,

проведення інформаційних кампаній з підвищення правової обізнаності,

покращення доступу дівчат та жінок до освітніх, медичних, правових і

соціальних послуг тощо.  В 2017 року в МВС прийнято відомчий план із

виконання Національного плану дій 1325. В 2019 році затверджено нову версію

відомчого плану. Завдяки роботі щодо впровадження рівних прав та
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можливостей, скасовано низку нормативно-правових актів, які раніше

перешкоджали професійній реалізації жінок:

1) скасування у 2017 році наказу Міністерства охорони здоров’я No256 від

1993 року, яким було визначено перелік із 450 заборонених для жінок професій.

Серед галузей, де жінкам було заборонено працювати, були підземні роботи,

водіння деяких видів вантажного та пасажирського транспорту, робота в

машинному відділенні корабля, низка будівельних спеціальностей тощо. Також

жінка не могла бути машиністкою метро, водійкою автобуса, пожежною.

Скасування цього наказу стало важливим кроком до забезпечення прав жінок у

сфері працевлаштування та недискримінації за ознакою статі;

2) ухвалення у 2018 році Верховною Радою України Закону України «Про

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і

можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у

Збройних Силах України та інших військових формуваннях» No2523-VIII

No2523-VIII надає рівні можливості чоловікам та жінкам для укладання

контракту на військову службу, рівний доступ до військових звань, посад,

рівний обсяг відповідальності під час служби. Законом дозволено призначати

жінок у добовий наряд, проте, з дотриманням законодавства про охорону

материнства й дитинства. Новий закон скасовує обмеження щодо служби жінок

у військовому запасі, а від військових зборів тепер звільнятимуть не всіх жінок-

військовослужбовців, а лише вагітних тощо. Відбувається уніфікація та

систематизація законодавства України в зазначеному напрямі. Це зумовлює

чітке визначення та регламентацію застосування терміну «гендер»,

оптимальним є визначення – це соціальна стать, що становить задані

характеристики особистісної та групової поведінки й визначає правову,

соціальну й економічну позицію індивіда в суспільстві [4, 7, 16, 18, 20, 21, 22].
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1.3. Національне законодавство у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та запобігання насильству в сім’ї

1996 р. – Конституція України: Закон № 254к/96-ВР

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text)

2001 р. – Закон України № 2789-III «Про попередження насильства в

сім’ї»

(https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789-14#Text)

2003 р. – Постанова Кабінету Міністрів України № 616 «Про

затвердження Порядку розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в

сім’ї або реальну його загрозу»

(https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2003-%EF#Text)

2005 р. – Закон України № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків»

(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052866.html)

2005 р. – Указ Президента України № 1135/2005 «Про вдосконалення

роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_07_26/U1135_05.html )

2007 р. – Постанова Кабінету Міністрів України № 1087 «Про

консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності,

демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF#Text )

2008 р. – Закон України № 599-VI «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства стосовно

протидії насильству в сім’ї»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599-17#Text )

2008 р. – Закон України № 274-VІ «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

(https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=274-17#Text )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2789-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2003-%EF#Text
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052866.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_07_26/U1135_05.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-2007-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/599-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=274-17#Text
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2012 р. – Закон України «Про засади запобігання та протидії

дискримінації в Україні» № 5207-VI

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text )

2013 р. – Постанова Кабінету міністрів України № 717 «Про

затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків на період до 2016 року»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF#Text )

2016 р. – Розпорядження Кабінету міністрів України № 113-р «Про

затвердження Національного плану дій з «Жінки, мир, безпека» на період до

2020 року»

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80%0D#Text )

2016 р. – Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80#n11 )

2016 р. – Цілі Сталого розвитку Україна 2016 – 2030

(https://ukraine.un.org/ )

2017 р. – Про схвалення Концепції Державної соціальної програми

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021

року: розпорядження КМ України

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2017-%D1%80#Text )

2018 р. – Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text )

2020 р. – Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів

під час розроблення нормативно-правових актів

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/717-2013-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80%0D#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80#n11
https://ukraine.un.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text
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2. РОЛЬ КУРАТОРА У ФОРМУВАННІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ

ЗДОБУВАЧІВ АГРАРНИХ ЗВО

Центральною структурною ланкою управління організаторсько-виховною

роботою зі студентами є інститут кураторів [8].  Важлива роль у вихованні

гендерної культури студентів аграрних ЗВО належить куратору – наставнику

академічної студентської групи. Зміст діяльності інституту кураторів

визначається Законом України «Про вищу освіту» [9],  Концепцією виховання

дітей і молоді у національній системі освіти [13], відповідними інструктивно-

методичними документами Міністерства освіти і науки України, а також

положеннями, розробленими структурними ланками.

Куратор студентської групи виконує такі функції: аналітичну,

організаторську, комунікативну, соціальну, спрямувальну, стимулювальну,

координаційну. Аналітична функція куратора студентської групи передбачає

вивчення та врахування міжособистісних взаємин в групі, мотивів навчальної і

пізнавальної діяльності студентів, рівня їхнього інтелектуального розвитку,

індивідуальних особливостей, соціометричного статусу тощо.  Організаторська

функція пов’язана з плануванням та організацією виховної роботи в групі, з

урахуванням індивідуальних особливостей студента, створення організаційно-

педагогічних умов для їхньої соціально-психологічної адаптації, створення

колективу студентської групи, виховання активу, розвиток організаторських

здібностей активу, надання допомоги органам студентського самоврядування.

Комунікативна функція спрямована на створення мікроклімату, доброзичливих

стосунків у групі, корекцію позиції студентів із низьким та високим

соціометричним статусом, що забезпечує позитивні зміни в міжособистісних

стосунках і виховання студентів в цілому.  Соціальна функція реалізується у

гуманістично-орієнтованій взаємодії «педагог-студент». Куратор студентської

групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті

суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовного повноцінного буття.

Куратор є суб’єктом соціалізації, оскільки переймає та переосмислює



13

соціальний досвід, носієм якого є суспільство. Спрямувальна функція

передбачає орієнтацію студента на правильний життєвий вибір, згідно з

моральними та правовими нормами, допомагає створенню гуманних відносин у

студентському середовищі загалом і студентській групі зокрема. Куратор

студентської групи виступає в ролі консультанта, який, за необхідності, надає

допомогу студентам у саморозвитку, самовихованні, спрямовує їхню

діяльність, спираючись на властиві їм задатки та здібності.  Стимулювальна

функція передбачає створення атмосфери психолого-педагогічної підтримки в

групі, що сприяє розкриттю творчого потенціалу студентів.  Координаційна

функція забезпечує спрямування виховних зусиль викладачів, батьків і

представників громадськості у вихованні студентської молоді [23].

Змістом діяльності куратора студентської групи є: утвердження

державного підходу та відповідальності щодо вирішення проблем освітнього

процесу, набуття молоддю соціального досвіду, успадкування надбань

українського народу, формування національної свідомості, гідності,

спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на обговорення

актуальних проблем сьогодення, вивчення української мови та історії України,

проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-

педагогічної роботи, формування у студентської молоді громадянськості та

соціальної активності шляхом залучення її до різноманітної діяльності,

розвиток здібностей, їх повноцінна реалізація в різних видах діяльності,

формування працездатності і відповідального ставлення до освітнього процесу,

залучення наукової діяльності, забезпечення системно-цільового планування

виховної роботи, налагодження співробітництва, співтворчості зі студентським

активом та органами студентського самоврядування, молодіжними творчими

об’єднаннями, рухами, організація життєдіяльності колективів студентських

груп, розвиток ініціативи, творчості, набуття організаторських знань, вмінь та

навичок, залучення студентів до управління освітнім процесом, проведення

виховної роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку, сприяння
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організації їх здорового способу життя, розв’язання житлово-побутових

проблем [23].

Куратор студентської групи має бути позитивним прикладом для

студентів. Домінантними якостями куратора студентської групи є:

- соціальна активність, готовність та здатність діяльнісно сприяти вирішенню

суспільних проблем у сфері професійно-педагогічної діяльності;

- цілеспрямованість – вміння спрямовувати та використовувати усі якості

особистості задля досягнення поставлених педагогічних задач;

- врівноваженість – здатність контролювати свої вчинки у будь-яких

педагогічних ситуаціях;

- бажання працювати із студентами – отримувати духовне задоволення від

спілкування із студентською молоддю в ході навчально-виховного процесу;

- здатність не розгублюватися в екстремальних ситуаціях;

- вміння оперативно приймати оптимальні педагогічні рішення;

- чарівність – поєднання духовності, привабливості, смаку і культури;

- чесність – відвертість у спілкуванні, сумлінність у діяльності;

- справедливість – здатність діяти неупереджено;

- сучасність – усвідомлення педагогом власної приналежності до однієї епохи

зі студентами (прагнення знайти спільність інтересів);

- гуманність – прагнення та вміння здійснювати педагогічну підтримку

студента;

- ерудиція – широкий кругозір у поєднанні з глибокими пізнаннями в галузі

навчального предмета, який викладає;

- педагогічний такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування і

взаємодії зі студентами, із урахуванням їхніх вікових та індивідуально-

психологічних особливостей;

- толерантність – терпимість у роботі зі студентською молоддю;

- педагогічний оптимізм – віра в студента, його та власні можливості [23].
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Отже, ключове значення у процесі виховання гендерної культури

студентів аграрних ЗВО належить ціннісно-мотиваційному ставленню куратора

студентської групи до виховання гендерної культури студентів аграрних ЗВО,

знанням про сутність гендерної культури та особливості її виховання у

студентів, володінню формами і методами виховання гендерної культури,

адекватному оцінюванню себе як куратора студентської групи,  здатного

виховувати гендерну культуру  студентів.

3. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОБОТИ КУРАТОРА

У ФОРМУВАННІ ГК

Діяльність куратора щодо формування гендерної культури студентів

спрямована на створення вільного від гендерних стереотипів гендерно-

чутливого освітнього середовища з пріоритетними ідеями  гендерної рівності

егалітарної поведінки; залучення та участь студентів у позанавчальній

діяльності, націленій на формування гендерної культури, з акцентом на

засвоєння сучасних наукових гендерних знань як основи ціннісного ставлення

до егалітарних ідеалів; проведення  гендерно чутливих навчальних та виховних

заходів з гендерної тематики, спрямованих на   розвиток критичного мислення,

набуття навичок спілкування, досвіду практичної діяльності, самопрезентації,

реалізації потенціалу,  формування паритетних гендерних відносин, вільних від

стереотипів та дискримінації.

Поки що система професійної підготовки в аграрних ЗВО недостатньо

орієнтована на інтеграцію гендерної проблематики, що актуалізує потребу

розробки та впровадження організаційно-педагогічних умов формування

гендерної культури студентів університету. Впровадження гендерної складової

в середовище ЗВО, а згодом в українське суспільство, дозволить покращити

його соціальні характеристики, оскільки випускники університету виступають

агентами змін в економіці, бізнесі,  у сімейній, духовній сферах тощо.
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В освітньому процесі аграрного закладу вищої освіти система роботи з

формування гендерної культури в передбачає  діяльність, що реалізується в

декілька етапів, таких як:

- засвоєння (сприйняття, розуміння, осмислення) гендерних знань,  розвиток

гендерної свідомості;

- формування гендерних цінностей, їх інтеріоризація, утворення ієрархії

цінностей, вироблення власного ставлення до проблем гендеру;

- розвиток вмінь та навичок керування мотивами, реалізації доцільних форм

гендерної поведінки,  виконання сімейних, професійних, соціальних функцій,

відношення до осіб протилежної статі на основі егалітарності.

Особлива умова – достатній рівень гендерної компетентності викладача

– здатність усвідомлювати поняття «гендер», яке поєднує психосоціальні та

соціокультурні характеристики, що відносяться до чоловічої або жіночої статі;

розуміти призначення чоловіка та жінки в суспільстві, їх статус, функції та

особливості взаємин; критично сприймати власну гендерну ідентичність;

оцінювати професійну діяльність з позиції гендеру, здійснювати вплив власних

гендерних установок на виховання студентів, формування у них гендерних

цінностей та уявлень [10].

Основними компонентами гендерної компетентності викладача є

змістовий (знання гендерної педагогіки і психології, гендерних особливостей

суб'єктів освітнього процесу, відмінностей в психофізіологічному розвитку

юнаків і дівчат, особливостей вікових етапів розвитку, методів формування

фемінних і маскулінних рис тощо), рефлексивний к (оцінка власних

особистісних якостей, виявлення гендерних стереотипів в своїх уявленнях,

усвідомлення гендерної ролі, ставлення до різноманітних проблем гендеру в

суспільстві, наявність власних поглядів на питання статевої диференціації

чоловіків і жінок тощо), організаційний  (вміння та навички використання

гендерного підходу в навчально-виховній  діяльності, побудови освітнього

процесу на основі ідеї рівності людей, незалежно від їхньої статі,  управління

процесом гендерної соціалізації особистості, з урахуванням гендерних
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особливостей студентів, створення необхідних організаційно-педагогічних

умов гендерного виховання, користування  технологією гендерного аналізу

навчальної інформації, застосовування діагностичних методик статево-

рольового розвитку тощо) [11, 12, 25].

Діяльність викладача, куратора вимагає дотримання загальних та

специфічних принципів організації процесу формування гендерної культури

студентів аграрного ЗВО. Серед них – загальні (гуманістичної спрямованості,

природовідповідності, культуровідповідності, діалогічності, єдності

теоретичної підготовки та практичної діяльності студентів, системного впливу

на інтелектуальну, ціннісну, поведінкову сфери життєдіяльності, вільного

вибору змісту, форм, методів взаємодії, цілісності педагогічного керівництва

суб’єктів навчально-виховного процесу, поєднання педагогічного керівництва з

самоуправлінням та професійним саморозвитком студентів, урахування

індивідуальних та вікових особливостей, педагогічної підтримки професійного

саморозвитку та самоактуалізації студента, психологічної комфортності та

творчості), та специфічні (заохочення виявів поваги та толерантності до

особистості, спрямування до егалітарної поведінки з людьми протилежної статі,

до боротьби з гендерними стереотипами, до самодослідження гендерних

особливостей та самовиховання якостей особистості, що сприяє становленню

гендерної ідентичності та засвоєнню гендерних ролей, сприяння нейтралізації

та пом’якшенню соціально зумовлених відмінностей між людьми різної статі,

спонукання до здійснення взаємозамінності соціальних ролей,  стимулювання

юнаків і дівчат до самостійного вибору соціально сприйнятливих моделей

поведінки, заохочення індивідуальних інтересів, дотримання гендерної

рівноваги, фасилітації та педагогічної підтримки).

Залучення студентів до участі у позанавчальній діяльності з

використанням гендерно-орієнтованих форм виховної роботи повинно

відбуватись за такими напрямами:   включення гендерної складової та

цінностей гендерної рівності до плану виховної роботи в університеті та в

гуртожитку (інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування
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культури гендерних взаємин молоді, зустрічі з науковцями, громадськими

діячами);  методичне забезпечення процесу виховання гендерної культури

аграрного ЗВО;  розширення форм позанавчальної діяльності; підвищення рівня

готовності кураторів академічних груп до формування ГК студентів аграрних

ЗВО (укладання методичних рекомендацій для кураторів, проведення школи

кураторів академічних груп); вивчення досвіду функціонування осередків

гендерної освіти, волонтерські ініціативи.

Основним шляхом отримання необхідних знань, вмінь та навичок з

гендерної проблематики є включення гендерної проблематики до змістової

частини навчального процесу (форми роботи студентів: аудиторна, самостійна,

спецкурси, факультативи  тощо), з використанням методів  організації

колективної, групової, індивідуальної роботи, виконанням дослідницьких

завдань тощо. Реалізація розробленої нами системи роботи передбачала

управління навчально-пізнавальною діяльністю, набуття студентами знань,

вмінь та навичок, єдність аудиторних та позааудиторних форм, суб᾿єкт-

суб᾿єктну взаємодію, що базується на  розвитку природних потреб студентів у

визнанні, розвитку, пізнанні, розумінні.

Серед дидактичних умов формування гендерної культури студентів

основними є: реалізація міжпредметних зв’язків між психолого-педагогічними,

спеціально-методичними, анатомо-фізіологічними та іншими знаннями,

уміннями та навичками; організація освітнього процесу як багатосторонньої,

партнерської, інтенсивної комунікації; спеціальна організація освітнього

процесу (діагностика та підтримка емоційних станів студентів,  залучення до

розповіді про очікування; встановлення норм та правил діяльності; сприятливе

розташування для співпраці та комунікації; формування компонентів гендерної

культури для забезпечення дієвості професійних знань, умінь та навичок,

розвитку мотивів та потреб професійної діяльності та професійного

саморозвитку); інтеграція в процес викладання дисциплін, переважно на 1-2

курсах навчання, адаптованої для рівня сприйняття студентів гендерної

інформації, спрямованої на підготовку фахівців, здатних в професійній
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діяльності конструктивно вирішувати гендерні проблеми; вирішення  завдань

формування гендерної культури студентів не лише  в освітньому процесі, а й в

умовах позааудиторної діяльності.

Відповідно до мети, завдань та принципів, змістовий блок системи роботи

з формування гендерної культури студентів аграрних ЗВО поєднує навчальну

діяльність, що сприяє формуванню змістового елементу гендерної культури й

спрямована на поглиблення, уточнення, розширення знань, отриманих у

процесі теоретичної підготовки, та позааудиторну діяльність. Запропоновану

системно структуровану навчальну інформацію щодо гендерної проблематики

(гендерну складову) слід логічно пов’язувати  для осмислення сутності гендеру,

розуміння ролі гендерного фактора для досягнення гендерної рівності.

Необхідними умовами упровадження системи роботи є:

- створення вільного від гендерних стереотипів гендерно-чутливого

освітнього середовища з пріоритетними ідеями  гендерної рівності

егалітарної поведінки;

- фасилітація та педагогічна підтримка;  консультування щодо гендерної

індивідуальності особистості, вибору  гендерних ролей, способів їх

реалізації, нейтралізації гендерних стереотипів у спілкуванні;

- створення позитивного клімату та умов для розвитку професійної

мотивації;

- урахування гендерних особливостей студентської аудиторії;

- розвиток творчого потенціалу та індивідуальних можливостей студентів, з

актуалізацією особистісно-егалітарного підходу, з налагодженням

педагогічного спілкування та недискримінаційної комунікації у взаємодії

суб’єктів освітнього процесу («викладач – студент», «студент – студент»,

«куратор – студент»);

- гармонізація гендерних взаємин, співробітництва та співтворчості в

системі відносин, що базується на розвитку природних потреб студентів у

визнанні, розвитку, пізнанні, розумінні;
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- інформування та мотивація дівчат на вибір нестереотипної кар'єри STEM;

надання суб'єктам освітнього процесу інформації про можливості

професійного самовизначення, відповідно до особистісних здібностей та

інтересів поза межами стереотипних уявлень про жіночі/чоловічі професії

та заняття;

- проведення  гендерно чутливих навчальних та виховних заходів з

гендерної тематики, спрямованих на   розвиток критичного мислення,

досвіду практичної діяльності, самопрезентації, реалізації власного

потенціалу,  формування паритетних гендерних відносин, вільних від

стереотипів та дискримінації;

- налагодження співпраці з громадськими організаціями та установами, що

здійснюють підтримку гендерної рівності та жіночого лідерства в

середовищі ЗВО;

- розвиток інфраструктури ЗВО, гендерно чутливе візуальне просторово-

предметне оформлення.

Формами та методами  формування гендерної культури студентів є

бесіди з фахівцями міського Центру надання вторинної правової допомоги;

виконання творчих завдань – складання есе на тему «Я через 20 років», вправ,

наприклад, «Я – жінка (чоловік)», з використанням методу незакінчених

речень та ін.; рольові ігри; аналіз кейсів в групах, тренінги, наприклад, «Що

таке ґендерні стереотипи», з використанням елементів форум-театру з

сюжетами гендерного спрямування з наступним обговоренням («Весь світ –

театр. Гендерні ролі»,  «Гармонійні стосунки», «Ми рівні», «Гендер і закон»)

[15, 17, 24].

Як приклад, вдалою формою роботи куратора  є  організація дискусій, як

організації спільної діяльності, як методу інтерактивного виховання. Дискусії

спрямовуються на зміцнення міжособистісних відносин, забезпечують розвиток

у студентів умінь слухати співрозмовника, поважати його думку та мають на

меті навчити студентів: розуміти можливість існування у людей різних

поглядів, зокрема й  тих, які не збігаються з наявними, орієнтуватися на
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позицію партнера зі спілкування та взаємодії; формувати власну думку та

позицію; домовлятися та знаходити спільне рішення у процесі спільної

діяльності, зокрема й в ситуації зіткнення інтересів; ставити запитання;

контролювати дії партнера. Для студентів аграрного ЗВО слід ретельно обирати

тематику дискусій, спираючись на інтереси та уподобання груп. Обов᾿язковим

є урахування загального рівня вихованості та рівня знань про гендер. Викладач

спрямовує хід дискусії до висновків про складність  гендерних проблем,

відсутність однозначних висновків, амбівалентність явищ, наявність

стереотипів та  застарілих установок, вплив упередженості тощо.

Індикаторами реалізації завдань формування гендерної культури

студентів аграрних ЗВО є  частка навчальних дисциплін з інтеграцією гендерної

проблематики у навчальних планах, кількість, наявність та якість заходів щодо

формування гендерної культури,  створення гендерно чутливого освітнього

середовища,  рівень гендерної культури студентів.

3.1. Орієнтовний перелік тем кураторських годин

Кураторам академічних груп пропонується перелік тем (напрямів,

завдань) кураторських годин:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема
Кіл-ть
годин

1. Гендер: рівні можливості для всіх 2
2. Гендерна культура як складова базової культури особистості 2
3. Єдність прав і обов’язків. Гендер і закон 2
4. Вплив гендерних стереотипів на формування соціальних ролей

чоловіка та жінки
2

5. Основи сімейного щастя 2
6. Чоловіки і жінки крізь призму часу 2
7. Національні та загальнокультурні цінності в житті сучасних

юнаків і дівчат
2

8. Професійне самовизначення чоловіків і жінок 2
9. Українське суспільство та прийняття гендерної рівності 2
10. Підсумкове заняття 2
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3.2. Зміст (гендерна складова)  виховних заходів

Гендер: рівні можливості для всіх

Сутність гендерної рівності як складової загального принципу рівності.

Співвідношення категорій «стать» і «гендер». Компоненти поняття «гендерна

рівність» та його важливість для системи прав людини. Рівність жінки і

чоловіка перед законом у прояві всіх своїх соціальних сил, можливість вільного

вибору ними форм соціальної активності, свобода самовираження,

самоутвердження.

Гендерна культура як складова базової культури особистості

Особливості психології чоловіків і жінок. Соціалізація та статеві ролі.

Гендерні ролі та культура. Сучасне розуміння мужності та жіночності.

Гармонійні стосунки між статями як гарант стабільності суспільства. Поняття

гендерної культури. Роль громадських об'єднань у формуванні гендерної

культури особистості.

Єдність прав і обов’язків. Гендер і закон

Загальна декларація прав людини; Декларація Організації Об'єднаних

націй (ООН) «Про ліквідацію дискримінації жінок»; Конвенція ООН «Про

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»; Декларація ООН «Про

викорінення насильства щодо жінок»; Декларація та Платформа дій Всесвітньої

конференції щодо поліпшення становища жінок; Декларація тисячоліття;

Конституція України; Закон України «Про забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків»; Сімейний Кодекс України; Трудовий кодекс

України; Кримінальний кодекс України.

Вплив гендерних стереотипів на формування

соціальних ролей чоловіка та жінки

Гендерні стереотипи, гендерні нормативи поведінки та проблеми

гендерної ідентифікації у сучасному українському суспільстві. Гендерні

стереотипи у формуванні соціальних ролей чоловіка та жінки.
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Основи сімейного щастя

Сім'я та її функції, типи сімей. Сімейні ролі. Партнерські відносини

подружжя як ідеал сучасної сім'ї. Складові сімейного щастя. Материнство та

батьківство як життєві цінності. Роль батьків у вихованні дитини. Роль сім'ї у

формуванні гендерної культури особистості. Сімейні традиції. Здоровий спосіб

життя сім'ї – гарант стабільності суспільства.

Чоловіки і жінки крізь призму часу

Внесок чоловіків і жінок в літературу. Особистість жінок і чоловіків в

історичному процесі. Геніальні математики. Внесок жінок і чоловіків в

розвиток природничих наук (фізика, хімія, біологія, медицина). Видатні

представники освіти. Генії мистецтва. Спортсменки і спортсмени – чемпіони та

призери Олімпійських ігор. Чоловіки і жінки – лауреати Нобелівської премії.

Видатні сучасниці та сучасники.

Національні та загальнокультурні цінності в житті

сучасних юнаків і дівчат

Проблеми самовизначення особистості в сучасному світі. Ціннісні

орієнтації українських юнаків і дівчат. Патріотизм. Культура. Кохання. Дружба.

Родина. Здоров'я. Освіта. Праця. Роль ґендерних знань в житті сучасної молодої

людини.

Професійне самовизначення чоловіків і жінок

Особливості самореалізації жінок і чоловіків у професійній сфері.

Фактори, що визначають вибір професії. Вплив гендерних стереотипів на вибір

майбутньої професії. Уподобання юнаків і дівчат у виборі професії. Рівні права

представників обох статей у професійному самовизначенні та отриманні освіти.

Українське суспільство про прийняття гендерної рівності

Рівноправність жінок і чоловіків є одним із питань прав людини та

однією  з  умов  забезпечення  соціальної  справедливості,  а  також необхідною

й основною передумовою досягнення рівності, розвитку та  миру.  Перебудова

партнерських  відносин  на  основі  рівноправності жінок і чоловіків  –  одна з

умов стійкого розвитку, стрижнем якого є інтереси людини.
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3.3.  Матеріали для анкетування студентів

Методика визначення «Маскулінності-фемінності»

(за Сандрою Бем) (модифікована)

Обладнання та матеріали: тексти психодіагностичних методик,

відповідно до кількості учасників. Викладач інформує студентів про концепцію

андрогінності як поєднання чоловічих та жіночих якостей, підкреслює переваги

андрогінії в професійній, побутовій, суспільній сфері.

Інструкція студентам: гендерна ідентичність (рівень самосвідомості, що

уможливлює  усвідомлення своєї приналежності до чоловічої або жіночої статі

в соціальному контексті). У більшості людей гендерна ідентичність є

відповідною біологічній статі, проте  чоловік або жінка може демонструвати

характеристики та поведінку, асоційовану з іншою статтю.

Гармонійна особистість поєднує маскулінні та фемінні риси.

Гіпермаскулінність і гіперфемінність мають певні  недоліки, що обмежують

реалізацію особистісного потенціалу чоловіка чи жінки. Ідеальним поєднанням

чоловічого та жіночого, є андрогінність, що допомагає  людині варіювати

поведінку, бути стійкою до стресів, досягати успіхів у різних сферах

життєдіяльності.

Пропонуємо проаналізувати Ваш образ жінки/чоловіка щодо

співвідношення статевотипізованих та андрогінних рис.  Для цього оцініть,

будь ласка, за семибальною шкалою ступінь виявлення у Вас поданих нижче

якостей балами:  від «1» – ні,  до «7» – так:

1 — ця якість для Вас зовсім не характерна;

2 — ця якість скоріше всього для Вас не характерна;

3 — ця якість виявляється у Вас незначно;

4 — ця якість виявляється у Вас середньою мірою;

5 — ця якість виявляється у Вас достатньою мірою;

6 — ця якість виявляється у Вас значно;

7 — ця якість виявляється у Вас дуже значною мірою.

Якою Ви вважаєте себе людиною?:
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1. Упевненою в собі.

2. Дружньою.

3. Наполегливою.

4. Сором’язливою.

5. Здатною ризикувати.

6. Серйозною.

7. Емоційною.

8. Артистичною.

9. Самодостатньою.

10. Жалісливою.

11. Здатною розуміти інших.

12. Свідомою.

13. Ніжною.

14. Привабливою.

15. Сильною.

16. Незалежною.

17. Тактовною.

18. Привітною.

19. Легковірною.

20. Увічливою.

21. Поступливою.

22. Ревнивою.

23. Домінуючою.

24. Корисною.

25. Здатною захищати власні переконання.

26. Амбіційною.

27. Правдивою.

28. Співчутливою.

29. Яка любить дітей.

30. Здатною ухвалювати важливі рішення.
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Ключ до опитувальника: просимо Вас здійснити наступні підрахунки:

· знайдіть суму балів, що стосуються відповідей на запитання: 1, 3, 5, 9, 15,

16, 23, 25, 26, 30. Цю суму поділіть на 10. Отриманий результат буде

показником Вашої маскулінності;

· знайдіть суму балів, що стосуються відповідей на запитання: 4, 7, 10, 11, 13,

18, 19, 21, 28, 29. Цю суму поділіть на 10. Отриманий результат буде

показником Вашої фемінності:

· якщо показник маскулінності ≥4,9 (середня величина маскулінності=4,9) і

показник фемінності ≥4,9 (середня величина фемінності=4,9), то Вас можна

охарактеризувати як андрогінну особистість. Якщо за результатами

набраних балів Ви досягли середніх (і вище) показників маскулінних і

фемінних якостей, то Ви належите до типу людей-андрогінів, яким

піддається будь-яка робота й будь-які жіночі та чоловічі ролі. Ваша

поведінка досить гнучка, що дає Вам змогу бути доброю й чутливою

людиною, яка водночас здатна бути сміливою, рішучою, упевненою в собі;

· якщо Ви набрали середню кількість балів (і вище) за оцінкою фемінних

якостей і менше середньої кількості балів за оцінкою маскулінних якостей,

це означає, що Ви людина, на яку розраховують друзі, близькі, колеги,

проте в ситуаціях, які вимагають узяти на себе керівництво справами,

виявити наполегливість, Вам не вистачає характеру, Ви ухиляєтесь від

відповідальності, передоручаєте вирішення своїх проблем іншим людям;

· якщо Ви не набрали середньої кількості балів за фемінними якостями, проте

у Вас яскраво виражені маскулінні якості, то це означає, що Ви здатні

протистояти негараздам, згуртовувати оточення, надихати на досягнення

цілей. Ви людина, орієнтована на досягнення успіху, подолання перешкод,

самоствердження, на справу, у процесі якої нехтуєте будь-якими

сентиментами. Ви прагнете виробляти в собі значною мірою притаманні

Вам твердість духу і характеру, однак тим, хто Вас оточує, іноді не вистачає

Вашої емоційної підтримки, співчуття, ласкавих слів;



27

· якщо Ви набрали низькі бали за обома шкалами (фемінність/маскулінність),

то Ви є статево нейтральною особистістю [2].

   Тестування «Орієнтація на традиційні чи егалітарні стосунки»

(за матеріалами І. Кльоциної)

Прочитайте твердження. Дайте відповідь, наскільки ви особисто

відчуваєте та  використовуєте такі із запропонованих відповідей? А – цілком

згоден (згодна), В – згоден (згодна), С – не згоден (не згодна), D – цілком не

згоден (не згодна)

1. Татам властиво пильніше контролювати дочку, ніж сина. Чоловік має право

наполягати на тому, щоб жінка прийняла його точку зору, стосовно того, що

можна, чи не можна робити.

2. Робота жінки не може бути протиставлена чоловічій роботі.

3. Не передбачається, що жінки нададуть перевагу своїй кар’єрі, а не

домашнім обов’язкам більшою мірою, ніж чоловіки.

4. Немає жодних природних відмінностей між чоловіками і жінками в

чуттєвості та емоційності.

5. Жінка повинна докласти всіх зусиль, щоб звести до мінімуму причини

роздратування і незручності для її чоловіка.

6. Жінка повинна витончено приймати галантну увагу з боку чоловіків.

7. Жінка потребує чоловічого захисту та керівництва.

8. Заміжні жінки повинні протистояти поневоленню домашніми обов’язками.

9. Мати, яка не є в шлюбі, аморальніша та безвідповідальніша, ніж батько,

який також не є в шлюбі.

10. Заміжні жінки не повинні працювати, якщо їхні чоловіки здатні їх

утримувати.

11. Чоловік має право сподіватися, що його дружина захоче народити дітей.

12. Жінки повинні вільно конкурувати з чоловікам у будь-якій сфері

економічної діяльності.

13. Повинен бути єдиний стандарт сексуальної поведінки для чоловіка та жінок.
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14. Батько й мати повинні мати рівні повноваження та відповідальність за

дисципліну та виховання дітей.

15. Незалежно від статі, за однакову роботу повинна бути рівна оплата.

16. Тільки незвичайна жінка може бути допущена в політику.

17. Жінкам мають бути надані рівні можливості з чоловіками для професійно-

технічної освіти.

18. Чоловік повинен бути оцінений як законний представник сім’ї в усіх

юридичних питаннях.

19. Чоловік і дружина повинні брати участь у всіх домашніх справах, якщо обоє

зайняті однакову кількість годин поза домом.

20. Немає жодної причини для очікування дівчиною, яка стоїть в

переповненому автобусі, того, щоб чоловік запропонував їй своє місце.

21. Підкорення дружини чоловіку – давня традиція.

22. Лідерство спільноти повинно бути більшою мірою в руках чоловіків.

23. Жінки, які прагнуть кар’єри, ігнорують можливість збагатити своє життя

відданістю чоловіку та дітям.

24. Це смішно для жінки – керувати локомотивом, а для чоловіка – штопати

шкарпетки.

25. До жінок, які скоїли злочин, покарання повинно бути менш суворим, ніж

для чоловіків.

26. Жінки повинні бути менш активні у залицянні, ніж чоловіки.

27. Сучасні соціальні проблеми стали кричущими внаслідок активізації ролі

жінок у їх розв’язанні.

28.  Немає вагомої причини, щоб жінки брали прізвище чоловіків після шлюбу.

29.  Чоловіки агресивніші за своєю природою і більше орієнтується на

досягнення, ніж жінки.

30.  Сучасна жінка зобов’язана стежити за своєю фігурою не більше, ніж її

чоловік за своєю талією.

31.  Образливо для жінки просити гроші у свого чоловіка.
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32.  Існує багато слів і фраз, які не можна вимовляти жінкам, проте дозволено

говорити чоловікам.

33.  Правові засади суспільної праці мають бути однаковими для обох статей.

34.  Жінки частіше, ніж чоловіки, досягають мети обхідними шляхами.

35.  Жінки не повинні відвідувати ті самі місця, що й чоловіки, і мати однакову

міру свободи з ними.

36.  Жінки надто нервові та чутливі, щоб стати добрими хірургами.

37. Це образливо для жінок підкорятися шлюбній обіцянці.

38. Нерозумно вважати, що миття підлоги більше підходить жінкам, ніж

стриження газонів.

39. Жінки не повинні підкорятися сексуальному рабству у шлюбі.

40. Жінка заробляє стільки, скільки її чоловік, тому вартість їхнього відпочинку

вони повинні платити порівну.

41. Жінки повинні визнати свою інтелектуальну обмеженість, порівняно з

чоловіками.

Обробка результатів

Підраховують відповіді так:  А =  +2,  В =  +  1,  С =  –  1,  D =  –  2.  Оскільки

одна половина тверджень є профемістичного напряму, а друга –

антифемістичного, необхідно змінити математичний знак на протилежний (+ 2

стає – 2 та ін.) у твердженнях під номерами: 1,2,6,7,8,10,11,12,17,19,21, 23, 25,

26, 27, 30, 33, 35, 36, 37 і 42. Підсумувавши бали за всіма пунктами, отримаєте

результат у діапазоні від – 84 до + 84. Чим вищий бал, тим більше ви

феміністично орієнтовані [17].

Тестування «Якою мірою ви орієнтовані на психологічні

 відмінності статей» (за матеріалами  веб-сайту URL:

http://kozinkolegium.ucoz.org/index/test_quot_jakoju_miroju_vi_orientovani_

na_psikhologichni_vidminnosti_statej_quot/0-71)

Студентам зачитують 10 ситуацій, а вони на бланку відмічають про кого

йдеться – про жінку чи чоловіка.

http://kozinkolegium.ucoz.org/index/test_quot_jakoju_miroju_vi_orientovani_na_psikhologichni_vidminnosti_statej_quot/0-71
http://kozinkolegium.ucoz.org/index/test_quot_jakoju_miroju_vi_orientovani_na_psikhologichni_vidminnosti_statej_quot/0-71
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1. Дві людини відкривають коробку цукерок. Одна кладе всю цукерку в

рот, а інша  надкушує, щоб подивитись начинку. Хто ця остання людина?

2. У компанії зайшла мова про те, що багато хто відмовивсь би полетіти

на Місяць. Одна з присутніх людина погодилась з цим, а інша заперечила: «Не

вірю. Я б, наприклад, полетіла». Хто сказав ці слова?

3. Подружжя ввечері дивиться телевізор. У сусідній кімнаті спить хвора

дитина. Один з подружжя говорить: «Не хвилюйся, справи покращаться». Хто

це сказав?

4. Подружжя обідає в ресторані.  Один з них вибирає страву з екзотичною

назвою, інший – добре знайому. Хто гурман-чоловік чи жінка?

5. У крамниці на поличках зліва виставлені новинки, справа – давно

відома продукція.  Хто з подружжя зацікавиться новинками?

6. Бензин у автомобілі закінчується. Один з подружжя пропонує

заправитись на найближчій станції, інший пропонує почекати до іншої, де

ввічливіший персонал. Хто з подружжя пропонує зачекати?

7. Подружжя розшукує будинок приятеля. Один з них пропонує запитати

перехожих, інший каже: знайдемо самі. Хто не хоче питати дорогу?

8. На стоянці незнайомий автомобіліст говорить подружжю, що

знаходиться в машині: «У вас, ніби, спускає колесо». Водій відповідає: «Нічого,

якось доїдемо». Пасажир заперечує: «Треба подивитись, що там!» Хто сидить

за кермом?

9. На перехресті перед світлофором у трьох рядах зупинилось три легкові

автомобілі. Коли загорається зелене світло, один з водіїв прагне стартувати

першим, щоб стати «лідером». Хто він?

10. У кінотеатрі показують дуже важкий фільм. Хто більше схвильований

трагічними сценами – чоловік чи жінка?

Ключ.

1. Дружина.

2. І чоловік, і  жінка.

3. Чоловік.
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4. Дружина.

5. Чоловік.

6. Чоловік.

7. Чоловік.

8. Дружина.

9.  Чоловік.

10. І чоловік, і дружина.

За кожне співпадіння з ключем  нараховується 1 бал. За співпадання  з

відповіддю на останнє запитання – 2 бали.

Якщо набрано 3 бали і нижче –  ви не поділяєте точки зору про

відмінності чоловіків і жінок. Ви вважаєте, що між статями більше подібного

ніж відмінного.

Якщо набрано від 4 до 8 балів –  ви вважаєте,  що чоловіки і жінки дещо

відрізняються одне від одного, але ці відмінності не дуже значні.

Якщо набрано 9 і більше балів,  ви вважаєте чоловіків та жінок двома

полярними світами.

Після виконання вправи проводиться обговорення

На що орієнтувались у виборі варіанту?

На власний досвід чи на загальноприйняте уявлення?

Куратор відмічає правильність і неправильність відповідей,

аргументовано пояснює  правильні відповіді.

3.4. Тренінги

Тренінг  «Основи сімейного щастя»

(За матеріалами науково-методичного центру педагогічної майстерності. Центр

гендерної освіти. Черкаси, 2015)

Частина І. Як успішно поєднувати сімейне та професійне життя

Мета: сформувати уявлення про реальні можливості поєднання

роботи/навчання та сімейного життя.
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Завдання:

1. Актуалізація обраної проблематики.

2. Ознайомлення з європейською та вітчизняною практикою поєднання

сімейних та професійних обов’язків.

3. Розвиток навичок роботи в мікрогрупі.

4. Формування уміння поєднувати сімейне та професійне життя.

5. Популяризація відповідального батьківства.

6. Популяризація роботи Центру гендерної освіти, набір волонтерів.

Кількість учасників – 20 осіб.

Тривалість: 3 години.

Обладнання: відеопроектор, листи для фліпчату, стікери, маркери.

І. Організаційна частина

1. Привітання, розміщення учасників у колі.

2.Повідомлення теми та мети тренінгу.

3. Правила роботи групи: приходити вчасно; бути позитивним; не критикувати;

говорити коротко, по черзі, не перебивати; добровільність; персоналізація;

конфіденційність; правило «вільної ноги».

4. Очікування: від заняття я очікую ...

ІІ. Актуалізація обраної проблематики

Вправа «Що ми хочемо дізнатися?»

Ставлення сім’ї, зокрема чоловіка, до бажання жінки поєднувати

виховання дитини та успішну трудову діяльність. Емоційне самопочуття матері

та дитини у ситуації «мама на роботі».

Світовий та вітчизняний досвід поєднання сімейних та професійних

обов'язків. Дружність до сім’ї. Особливості працевлаштування та робочого часу

для осіб, що мають дітей.

Як правильно розпланувати час (тайм-менеджмент), у випадку поєднання

роботи та виховання дитини. Відповідальне батьківство (татівство і

материнство): як краще: спочатку зробити кар'єру, а потім народити дитину, чи
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народити дитину, а потім будувати кар'єру, чи спробувати поєднувати і те і

інше.

Вправа «Конверти»: знайомство з базовими категоріями

Мета: Забезпечити чітке розуміння базових теоретичних категорій. Група

отримує завдання розкрити базові теоретичні категорії:

- Гендерна рівність;

- Подвійна зайнятість;

- Гнучкий графік роботи;

- Відповідальне батьківство;

- Тайм-менеджмент;

- Середовище, дружнє до сім’ї.

ІІІ. Основна частина

Вправа «Жінки – чоловіки»

Матеріальне забезпечення: смужки рис чоловіків, жінок; малюнок

жінки, чоловіка.

Інструкція. Вам необхідно об’єднатися в 2 групи.

Групи отримують смужки з написаними характеристиками,  вони

обирають 20 і ранжують їх, за мірою вираженості в образі чоловіка (1 команда)

та жінки  (2 команда), а також загальні характеристики, як для жінки, так і для

чоловіка. Смужки з рисами приклеюють до малюнка жінки і чоловіка, загальні

– посередині. Після цього малюнки кріплять до дошки.

Кожна команда зачитує перелік обраних рис.

Чого більше у представників статей – схожого чи відмінного?

Хто має більше схожості з протилежною статтю – чоловіки чи жінки?

Чи такі вже важливі відмінності між статями?

Висновок: у чоловіків і жінок більше спільного, ніж відмінного, ми рівні,

тому ніхто не має права, з огляду на стать, обмежити, чи нав’язати вам щось.

Насправді, єдиною різницею між чоловіком та жінкою є те, що вони мають

різну анатомію та різні функції у відтворенні потомства. Така різниця

називається біологічною статтю. Проте, все ж, дівчата та хлопці, жінки та
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чоловіки відрізняються одне від одного? Так, звісно. От про цю різницю, яка

називається «ґендер», ми і поговоримо.

Отже, ґендерні ролі чоловіків і жінок залежать не від того, що ви

народилися дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви

народилися дівчиною чи хлопцем. Проте ми можемо обрати свою поведінку,

яка має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту

людей від ґендерної дискримінації та насильства.

Вправа: «Стать/гендер»

В яких реченнях йдеться про стать, а в яких –  про гендер?

§ Жінки народжують дітей, а чоловіки – ні (С)

§ Маленькі дівчатка ніжні, а хлопчики – грубі (Г)

§ Жінки носять довге волосся, чоловіки – коротке (Г)

§ Жінки годують дітей груддю, а чоловіки – з пляшечки (С)

§ Жінки в Україні отримують 70% від заробітної платні чоловіків (Г)

§ Хлоп’ячі голоси ламаються при досягненні зрілості, а дівчачі – ні (С)

Сподіваємось, ви розібрались із тим, що дається людині природою, а що –

формується суспільством.

Гендерні ролі чоловіків і жінок залежать не від того, що ви народилися

дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви народилися

дівчиною чи хлопцем.  Ґендер є ключем до вирішення проблем не тільки жінок,

а й всього суспільства. А ґендерна рівність, захищаючи права та можливості

обох статей, є основою прав та свобод жінок і чоловіків.

Вправа «Розподіл домашньої праці»

   Завдання: на дошці записана графа чоловік чи дружина. Вам необхідно

визначити хто повинен робити домашню роботу.

№  Твердження дружина чоловік
1. Турбота про дітей
2. Перевірка домашнього завдання дітей
3. Відвідування батьківських зборів
4. Вирішення проблем з якими діти звертаються до

батьків
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№  Твердження дружина чоловік
5. Організація дитячих свят у садочку й школі
6. Організація сімейних свят
7. Читання спеціальної літератури про виховання

дітей
8. Виконання важкої фізичної праці вдома
9. Виконання домашньої роботи що вимагає

зосередженості
10. Купівля продуктів
11. Прибирання у квартирі
12. Прання білизни
13. Поточний ремонт квартири
14. Дрібний побутовий ремонт
15. Спілкування із сусідами
16. Планування сімейного бюджету
17. Оплата комунальних послуг і електроенергії
18. Купівля одягу,  взуття
19. Купівля меблів, побутової техніки
20. Догляд за домашніми тваринами

Скажіть будь – ласка, а можна ці домашні справи робити разом?

Після завершення роботи проводиться обговорення.

На що орієнтувались: на батьківську сім’ю, чи власні переконання?

Чи вплинули на розподіл домашніх обов’язків стереотипи?

3.5. Аналіз кейсів

Методика передбачає наступні етапи співпраці: повідомлення теми,

прийняття правил та їх візуалізація, об’єднання студентів в групи, отримання та

обговорення текстів кейсів в групах протягом 5 хвилин, виступи спікерів із

залученням всіх охочих до обговорення, висновки, рефлексія. Наводимо

декілька варіантів текстів кейсів, які можуть бути використані, відповідно до

тематики заняття.
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Кейси проблемних ситуацій

Ситуація 1

В Україні жінки, які мають дітей та перебували в декретній відпустці,

стають неконкурентоспроможними на ринку праці.

Чи можна цьому запобігти?

Ситуація 2

В Україні вік чоловіків для виходу на  пенсію на 5 років більший, ніж

жінок, хоча тривалість життя чоловіків на 12 років менша, ніж у жінок. Як Ви

прокоментуєте цю ситуацію?

Ситуація 3

В пенітенціарній системі України понад 90% ув’язнених –  чоловіки.

З чим це пов’язано?

Ситуація 4

Відомо, що в нашій країні серед чоловіків алкоголізм у 6 разів більш

розповсюджений, ніж серед жінок.

Надайте коментар.

Ситуація 5

В Україні чоловіки мають право отримувати декретну відпустку для

догляду за дитиною, проте цим правом скористалися лише 2%.

Як це можна пояснити,  з точки зору гендеру?

Ситуація 6

В Україні  затверджено Національний план дій щодо виконання

Резолюції Ради Безпеки ООН (РРБ ООН) 1325 «Жінки, мир, безпека» на 2016-

2020 рр. Відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН №1325, лише рівна

участь жінок може гарантувати сталість миру. Резолюція 1325 базується на

принципах: участь та представництво жінок на всіх рівнях прийняття

рішень; захист від різних форм насильства (експлуатації, сексуального

насильства, зґвалтування, катувань або торгівлі людьми); запобігання

насильству над жінками, зокрема й шляхом притягнення до відповідальності

за порушення міжнародного права, зміцнення прав жінок, відповідно до
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національного законодавства,  підтримка місцевих жіночих мирних ініціатив

та процесів вирішення конфліктів; відновлення соціальної, адміністративної,

культурної, транспортної та інших інфраструктур, з урахуванням

пріоритетів та обґрунтованих рішень. На початку 2020 року Міністерство

соціальної політики розпочало процес підготовки другого Національного

плану дій щодо імплементації РРБО ООН 1325 «Жінки, мир та безпека» до

2025 року. Заходи щодо забезпечення виконання Резолюції 1325 в контексті

збройного конфлікту мають  специфічний характер і відрізняються від будь-

яких інших гендерно-чутливих програм.

В чому полягає специфіка  цих заходів?

Ситуація 7

В мусульманських країнах  (в Саудівській Аравії, Арабських Еміратах,

Марокко) окреслені два гендери з поляризованими вимогами до кожного з них.

Так,  одяг для мусульманок (хіджаб, абайя, нікаб, джеллаба, бурка, паранджа)

має бути закритим і приховувати від сторонніх поглядів усі частини тіла, крім

обличчя та  кистей рук.

Надайте коментар щодо вищеозначеної норми та поляризації.

Ситуація 8

Розподілі гендерних ролей у приватній сфері виявляється гендерна

асиметрія – переобтяження сімейними обов’язками і домашніми справами

жіночої статі, що є підтвердженням феномену «подвійної занятості».

Надайте коментар. Чи можна цьому запобігти?

Ситуація 9

В Україні спостерігається вертикальна сегрегація праці, яка проявляється

в значно меншій кількості жінок на керівних посадах. Загальне співвідношення

чоловіків і жінок серед керівників організацій і підприємців – 60% проти 40%.

Водночас серед керівників юридичних осіб жінки становлять лише 30%28.

Найбільше жінок серед власників мікробізнесу – 28,7%, далі йде середній

бізнес – 27,4%, жінок-власниць малого бізнесу – 22,7% та 22,7% власниць

великого бізнесу. (Delo.ua. Дані YouControl за 2016 рік, посилання:
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https://delo.ua/business/buti-bilshe-nizh-30-zhinki-u-biznesi-v-ukrajini-347717/).

Топменеджерів ще менше: у малому бізнесі – 16%, у великому дещо більше –

18,4%, у середньому – 24,9%, найбільше менеджерок у мікробізнесі – 26,8%.

Надайте коментар.

Ситуація 10

Жінки здебільшого зайняті в галузях бюджетної сфери, де зарплата

переважно нижча, що призводить до горизонтальної сегрегації зайнятості. На

початок 2019 року переважна кількість жінок була зайнята у сфері охорони

здоров’я та надання соціальної допомоги (83,1% від облікової кількості

штатних працівників), у сфері освіти (78,0%), фінансовому та страховому

секторі (71,9%); у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (68,0%); у сфері

державного управління та оборони, обов’язкового соціального страхування

(67,5%); сфері тимчасового розміщення та організації харчування (67,3%), у

професійній і науково-технічній діяльності (54,3%) й у сфері гуртової та

роздрібної торгівлі (53,5%). Більшість із цих сфер – економічна діяльність з

низьким рівнем доходу (Жінки і чоловіки. Статистичний збірник, Державна

служба статистики України, Київ, 2019 рік. Див. за посиланням:

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm).

Надайте коментар.

Ситуація 11

Розрив у заробітній платі жінок і чоловіків становить 22,8%, це призводить

до розриву в пенсії жінок і чоловіків.

Надайте коментар.

3.6.  Обговорення художніх фільмів

Культурно-дозвіллєва форма роботи передбачає розважальний компонент,

вільну атмосферу, позитивне сприйняття. Основою вищеозначеної  форми

роботи є розуміння можливостей сучасного кінематографа, як одного з

найбільш значущих інститутів гендерної соціалізації, інструменту актуалізації

гендерних проблем, способу трансляції соціального досвіду в образній формі.

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm
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Відомо, що в умовах інформаційного суспільства часто переважає

кліпова свідомість, для якої характерний специфічний спосіб мислення, що

базується не на формальній логіці, а на асоціаціях та образах. Художній фільм є

складним і комплексним артефактом, стимульним матеріалом для обговорення

гендерної проблематики, дозволяє при обговоренні ілюструвати гендерну

проблематику, викликати емоційний відгук,  співпереживати героям,

отримувати відповіді на запитання, формувати гендерну свідомість тощо.

Додатковим ефектом  цієї форми  роботи є привернення уваги до гендерних

проблем під час обговорення в групі на сайті в мережі.

Сьогодні є можливість вибору фільмів гендерної тематики, а саме:

- фільм режисерки Каті Фон Гарньє про боротьбу суфражисток в 1912–1920

роках в США за право голосу «Янголи із залізною хваткою» (Iron Jawed

Angels), 2004 р., США;

- фільм режисера Майкла Нюелл про доступ жінок до освіти в 1950-ті роки в

США «Усмішка Мони Лізи» (Mona Lisa Smile), 2003 р., США;

- фільм режисера Найджел Коул про боротьбу жінок за трудові права у

Великій Британії «Зроблено у Дагенхемі» (Made in Dagenham), 2010 р.,

Великобританія;

- фільм режисерки Нікі Каро про боротьбу жінок за умови праці та проти

сексуальних домагань у США «Північна країна» (North Country), 2005 р.,

США;

- фільм режисерки Шеррі Хорман про історію моделі сомалійського

походження Веріс Дір’є, яка була призначена спеціальною посолкою ООН

«Квітка пустелі» (Desert Flower), 2009 р., Німеччина; фільм режисерки Шер

і Ненсі Савока про жінок, які зіткнулися з проблемою аборту «Якби стіни

могли розмовляти» (If These Walls Could Talk), 1996 р., США;

- фільм режисера Майкла Аптед про насильство в сім’ї «Досить» (Enough),

2002 р., США; фільм режисера Ілан Дюран Коен про відносини Сімони де

Бовуар і Жана Поля Сартра, а також події 1940–1950-х років у Франції

«Коханці кав’ярні де Фльор» (Les Amants Du Flore), 2006 р., Франція.

http://www.imdb.com/title/tt0338139/
http://www.imdb.com/title/tt0304415/
http://www.imdb.com/title/tt1371155/
http://www.imdb.com/title/tt0395972/
http://www.imdb.com/title/tt1054580/
http://www.imdb.com/title/tt0116607/
http://www.imdb.com/title/tt0116607/
http://www.imdb.com/title/tt0778611/
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Після перегляду фільму  протягом 15-30 хвилин відбувається обговорення

з використанням інструментарію – орієнтовного опитувальника (гайду),

складеного модератором.

4. ВИХОВНА РОБОТА В ГУРТОЖИТКУ

Студентство є інтелектуальною, творчо-розвиненою прогресивною

частиною нашого суспільства, здатною впливати на демократичні перетворення

в державі. Тож підготовка висококваліфікованого спеціаліста залежить не лише

від навчально-виховного процесу, а й від того як організоване студентське

дозвілля.

Домівкою для студентів на період навчання стає гуртожиток і саме він є

центром проведення вільного часу. Вважливими є як зміст, так і форма

запропонованих занять, розваг, які мають відповідати потребам та інтересам

молоді, органічно сприйматися юнаками й дівчатами. Виховна робота, що

проводиться в гуртожитку, забезпечує актуалізацію теоретичних знань,

спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші

соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну зрілість. Проживання в

гуртожитку – це постійне перебуванні та спілкування в молодіжній компанії,

що є особливою формою дозвілля.

Виховні заходи гендерної тематики для роботи у гуртожитку

1. Бесіда  на тему «Жіночий рух в Україні»  (за матеріалами електронних

ресурсів: https://www.youtube.com/watch?v=DEk55DjiR8g;

http://update.com.ua/istorii_tag924/zhenshchina-v-ukraine/;

2. Бесіда з елементами тренінгу на тему «Гендерні ролі» (за матеріалами

гендерного журналу «Я» електронний ресурс:

http://krona.org.ua/assets/files/journal/Gendernyi-zhurnal;

3. Участь у віртуальній екскурсії до Gender Museum, що розкриває

історію жіноцтва, жіночого та гендерного руху (тематичні напрями: Повага;

https://www.youtube.com/watch?v=DEk55DjiR8g
http://update.com.ua/istorii_tag924/zhenshchina-v-ukraine/
http://krona.org.ua/assets/files/journal/Gendernyi-zhurnal
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Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці; Гендерна

обсерваторія; «Жінки – це 50% успіху України»; Коаліція з протидії

дискримінації в Україні та ін.);

4. Майстер-клас з використання фотохостингів (Unsplash, Pixabay,

Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera).

 Студентська молодь, за нашою порадою, може долучитись до гендерної

тематики на інтернет-платформах, а саме:

1. «Прометеус»  (тема «Жінки і чоловіки: гендер для всіх» – перегляд фільмів

та відеофільмів, інтерактивні завдання, виконання практичних завдань,

обговорення дискусійних питань щодо гендеру і гендерної рівності,

виховання та освіти, гендеру і ринку праці, гендеру і політики,  гендерного

насильства,  дискримінації і толерантності  :

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF);

2. «Academic Earth» (тема «Гендер, сексуальність та суспільство»,

«Ідентифікація та відмінності»  –  відеолекції з питань взаємостосунків між

чоловіками та жінками, особливостей гендерних стереотипів, гендерних та

сексуальних ідентичностей, гендеру та сексуальності, соціальної

ідентичності та відмінностей  :

http://gorod1277.org/?q=content/obrazovatelnyi-sait-academic-earth-kursy-

videolektsii);

3. «TED» (тема «Гендер: Чи можна говорити про це?», «Як розвивається

маскулінність» – соціально орієнтовані сюжети  для молоді:

https://www.google.com/search?q=ted+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83

%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enUA883U

A883&oq);

4. Ресурси електронних бібліотек Twirpx, Europeana;

5. Сайт кампанії проти сексизму у політиці та ЗМІ «Повага»:

http://povaha.org.ua/;

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF
http://gorod1277.org/?q=content/obrazovatelnyi-sait-academic-earth-kursy-videolektsii
http://gorod1277.org/?q=content/obrazovatelnyi-sait-academic-earth-kursy-videolektsii
https://www.google.com/search?q=ted+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enUA883UA883&oq
https://www.google.com/search?q=ted+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enUA883UA883&oq
https://www.google.com/search?q=ted+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&rlz=1C1GCEA_enUA883UA883&oq
http://povaha.org.ua/
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6. Соціальна мережа www.facebook.com (гендерно орієнтована інформація із

сторінки: «Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці»,

«Жінки – це 50% успіху України»;

7. Гендерна мапа України : http://gendermap.org.ua.

5. В СКАРБНИЧКУ КУРАТОРА

Методична розробка дебатів на тему

«Українське суспільство готове до прийняття гендерної рівності»

(за матеріалами  комунальнго закладу ЛБДЮТ URL:

https://domtvorchestva6.wixsite.com/lddut/golovna)

Дебати визнані інноваційною технологією розвивального  навчання. Це

не тільки цікава гра, а й ефективний засіб розвитку вихованців в умовах

сучасного суспільства. Дебати, як органічна складова освітнього процесу,

сприяють формуванню навчально-пізнавальних, комунікативних та

інформаційних компетентностей.

Актуальність теми: «Рівноправність жінок і чоловіків є одним із питань

прав людини та однією  з  умов  забезпечення  соціальної  справедливості,  а

також необхідною й основною передумовою досягнення рівності, розвитку та

миру.  Перебудова  партнерських  відносин  на  основі  рівноправності жінок і

чоловіків  –  одна з умов стійкого розвитку, стрижнем якого є інтереси

людини».

Цілі:

· отримання знань про гендерну рівність та причини наголосу про її

впровадження на світовому рівні;

· формування вмінь роботи з інформацією;

· розвиток критичного мислення;

· формування аналітичного та структурного мислення;

· формування комунікативних та лідерських навичок;

http://gendermap.org.ua/
https://domtvorchestva6.wixsite.com/lddut/golovna
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· формування вмінь роботи в команді;

· активізація громадянської позиції.

Основні тези щодо організації дебатів

1. Тематичний кейс дебатів створюється шляхом «мозкового штурму».

2. Вибір конкретної теми відбувається за демократичним принципом, шляхом

спочатку захисту теми, що сподобалась, а потім таємного голосування.

3. Вибір позиції, ствердження або заперечення, учасники обирають, шляхом

жеребкування. Таким чином, вони відстоюють не власні переконання,

погляд на проблему, а позицію, яка їм судилася за жеребом.

4. Розподіл обов’язків, вибір головного спікера команди роблять і самостійно,

і за пропозицією керівника, але в кожній наступній грі повинні бути інші

лідери.  Таким чином, кожний учасник має змогу максимально розкрити

свій потенціал, подолати власні комплекси та страхи, відчути

відповідальність не тільки за себе, а й за колектив.

5. В командах налічується не менше 5 гравців.

6. Підготовка здійснюється учасниками і самостійно (пошук інформації), і на

заняттях. Команди на заняттях готуються окремо.

7. Дебати проводяться у присутності гостей – студентів, педагогічного

колективу тощо.

Основні елементи дебатів

1. Тема. В дебатах тема формулюється у вигляді ствердження:

«Українське суспільство готове до прийняття гендерної рівності».

Команда «ствердження» намагається переконати суддів, що саме їх

позиції правильні.

Команда «заперечення» доводить суддям, що позиція стверджувальної

сторони неправильна, або що інтерпретація теми та аргументація

стверджувальної сторони має недоліки.

2. Критерій.  Вироблення критерію є одним з найскладніших елементів

домашньої підготовки до дебатів. Критерій – це структурний елемент сюжету
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доказів, який служить для спрощення логічних зв’язків між аргументами та

тезисом теми, він задає напрямок дебатам.

Учасники самостійно визначилися з критеріями в площині «Українське

суспільство готове – не готове – до прийняття гендерної рівності».

3. Аргументи

Аргумент – це довід, який приводиться для доказу тезису. Аргумент

відповідає на запитання: «Чим треба доводити тезис?». Для створення

аргументу тезис висувається, тезис пояснюється, тезис доказується та

резюмується.  В процесі доведення завжди слід пам’ятати правила про те, що

аргументи повинні бути:

- достовірними судженнями;

- доказані самостійно, незалежно від тезису;

- достатніми для тезису.

Основні аргументи команди «ствердження»

1. Дискримінація жінки за статтю протягом віків привела до боротьби жінок за

рівні права з чоловіками;

2. Декларація тисячоліття ООН, прийнята у 2000 році на саміті у Нью-Йорку,

яку підписала Україна разом з 189 державами, вимагає забезпечення

гендерної рівності;

3. Гендерні стереотипи створюються у людей у віці від 5 до 7 років;

4. Країни, в урядах яких менше 25-30 % жінок, не справляються з питаннями

соціального захисту, охорони материнства, правами людини;

5. Україна відходить від гендерних стереотипів:

- молоді сім’ї розподіляють обов’язки навпіл; чоловіки можуть брати

декретну відпустку;

- жінки все частіше з’являються в керівництві, бізнесі, політиці;

- дівчата залюбки ремонтують машини;

- мода відходить від стереотипів, з’явився одяг типу «унісекс»;

- в модельному бізнесі все більше з’являється чоловіків;

- дівчата виступають проти відношення до них, як до гарних ляльок;
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- у спорті все більше жінок – важкоатлеток;

- українська армія тільки за останні два роки значно поповнилася

жінками.

6. Українські жінки стали частіше звертатися до правоохоронних органів за

допомогою.

7. В Україні існують організації, які захищають права жінок та виступають

проти гендерної дискримінації: «Український жіночій фонд», «Ла Страда –

Україна» та ін.

Основні аргументи команди «заперечення»

1. Гендерна рівність можлива лише у правовій державі. Де-факто в Україні

використання права здебільшого своєвільне та суперечне з боку влади:

- корупційність різних гілок влади;

- Конституція України здебільшого не виконується для простих громадян;

- в Україні майже немає середнього класу – прогресивного втілювача нових

ідей, дієвої сили розвитку країни;

- великий рівень злочинності в країні.

2. Стереотипи масової свідомості – бар’єр на шляху становлення гендерної

рівності:

- справа жінки: виховання дітей та домашнє господарство;

- прийняття рішень – чоловіча справа, або: «мовчи, жінка, твій день – 8

березня!»;

- жінка без чоловіка – неповноцінний член суспільства;

- чоловік у всіх відношеннях сильніший та пристосованіший за жінку;

- «всі вони однакові!» – переважно жіночій стереотип;

- чоловік – годувальник сім’ї;

- чоловікам не можна довірити догляд за дитиною та хатнім господарством;

- чоловіки не такі чуттєві як жінки – «чоловіки не плачуть!».

3. Країна потерпає від зовнішньої агресії. Йде війна, тому гендерна рівність не

на часі, є важливіші питання.
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4. З’явилося багато ображених жінками чоловіків, які створили міжнародні

організації; багато з них вважає, що у жінок забагато прав.

5. Введення жінок до політичних партій за квотним принципом в Україні має

здебільшого формальний характер. Діяльність багатьох жінок в Верховній

Раді непродуктивна.

Дефініції дебатів

1. Гендер – соціальна стать, яка визначає поведінку людини в суспільстві, та

як ця поведінка сприймається. Це ті аспекти чоловічого та жіночого, які

суспільство задає як соціальний норматив.

2. Маскулінність – комплекс тілесних, психічних та поведінкових

особливостей (вторинних статевих ознак), які розглядаються як чоловічі

(тобто, мають зовнішні ознаки, які відрізняють чоловіка або жінку; самку

або самця у тварин).

3. Фемінінність – жіночність – етична категорія, яка визначає сукупність

якостей, які очікуються від жінки: емоційність, ніжність, тендітність,

щирість, вірність, – що викликає у чоловіка бажання захищати та

оберігати жінку; особливість, яка дозволяє сприймати індивідуума саме

як жінку.

Сюжет доказів вибудовується за таким алгоритмом:

- привітання присутніх;

- представлення команди та самого себе;

- висування критерію;

- аргументація;

- заключна частина;

- подяка за увагу.

Раунд перехресних запитань

Вміння формулювати точні, продуктивні, корисні запитання – одне з

важливіших вмінь учасників дебатів.

Правильно поставлене запитання дає змогу:

- уточнити точку зору опонента;
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- отримати від опонента додаткові відомості;

- краще зрозуміти його ставлення до теми, яка обговорюється;

- знизити значущість аргументів опонента;

- виявити вади в логічному ланцюжку міркувань опонента;

- підготувати спростування своєї команди.

В той же час аргументована відповідь:

- зміцнює власну позицію учасника дебатів;

- посилює аргументацію висунутого тезису;

- не дозволяє нанести серйозної втрати стратегії своєї команди.

Приклади запитань на дебатах з гендерної рівності

Запитання до команди «ствердження»:

1. Які методи потрібно вжити, щоб викорінити стереотипи масової

свідомості? На вашу думку, скільки років потрібно Україні, щоб викорінити

стереотипи?

2. Скільки жінок в українській армії мають звання генерала?

3. Чи багато жінок в Україні працюють та готові працювати в шахтах та у

металургійному виробництві на рівних з чоловіками?

Запитання до команди «заперечення»

1. У своєму виступі ви навели приклади властивостей, здатностей та

можливостей жінок, українських зокрема, в яких вони не поступаються

чоловікам. Це всім відомі факти. Тоді чому ви стверджуєте, що жінки та

чоловіки ще не готові прийняти рівність відносин?

2. Ви стверджуєте, що через зовнішню агресію питання гендерної рівності в

Україні не на часі. Ви вважаєте, що наша держава не здатна виконувати

декілька завдань одночасно?

3.  Тільки за останні роки наше суспільство дуже змінилося. В Україні

відбулася Революція Гідності. З’явилося багато активних людей, які створюють

громадські організації для вирішення проблемних завдань. Велику допомогу

надають європейські організації. Так чому ви вважаєте, що суспільство не

готове до змін і в гендерному питанні?
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Розподіл ролей в командах. Оскільки в командах по 5 осіб, то ролі можна

розподілити таким чином:

- головний спікер – 1;

- спікери – 2;

- підтримка та докази – 2.

Матеріали до бесіди «Вплив гендерних стереотипів

на формування соціальних ролей чоловіка та жінки»

(за матеріалами веб-сайту Мир знаний.

URL: https://smekni.com/a/179622/gendern-stereotipi-v-suchasnomu-svt)

У багатьох країнах світу останні десятиріччя ХХ століття були періодом

зрушень у вирівнюванні прав і можливостей чоловіків та жінок, особливо,

стосовно доступу до економічних, політичних та освітніх ресурсів, а також

зрушень у подоланні традиційних уявлень про соціальні ролі й особистісні

характеристики жінок і чоловіків. Як відомо, Україна прагне стати

повноправною частиною європейської спільноти, наблизившись до останньої за

основними соціально-економічними показниками та стандартами життя. Але

демократичний розвиток європейських країн другої половини ХХ століття

невіддільний від суттєвих перетворень у ґендерній свідомості та ґендерних

відносинах їхніх громадян. Проте нині за ціннісно-нормативними уявленнями

населення України, в числі інших східноєвропейських країн, більшою мірою

наближене до Азії і Африки, аніж до Західної Європи [7].

Один з двох дорослих у світі загалом вважає, що жінки не мають рівних

прав з чоловіками, хоча ще 20 років тому близько 130 країн світу схвалили

Конвенцію про усунення всіх форм дискримінації щодо жінок. Думка дорослих

громадян України подібна: лише 55% опитаних вважають, що жінки й чоловіки

в Україні мають рівні права. До того ж чоловіки переконані в цьому значно

частіше (65%), ніж жінки (47%).

Невіддільним складником демократичного світогляду вважається

ґендерна культура, дотримання принципу рівної та рівноцінної громадянської

https://smekni.com/a/179622/gendern-stereotipi-v-suchasnomu-svt
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гідності кожної людини, незалежно від статі, забезпечення й дотримання умов

вільного вибору діяльності, соціальних статусів і ролей, взаємоповаги,

взаємопідтримки, розвитку особистості та самореалізації як чоловіків, так і

жінок. Проте в межах андроцентричної та патріархальної культури такі

принципи не діють. Насамперед, це стосується сфери професійної зайнятості,

можливостей самореалізуватися різними шляхами, серед яких чільне місце

посідає кар’єрне просування сходинками бюрократичного, фахового чи

підприємницького успіху. Традиційним, глибоко вкоріненим залишається

ґендерний стереотип, за яким навіть працююча освічена, але заміжня жінка є

передусім дружиною й матір’ю, що повинна допомагати чоловікові, нерідко

зневажаючи власні прагнення до самореалізації та професійного успіху,

відмовляючись від реальних кар’єрних можливостей.

Сутність  ґендерного порядку в суспільстві, серед іншого, проявляється

через уявлення населення тієї чи іншої країни про права, ролі, можливості

чоловіків і жінок. Вважається, наприклад, що батьки більше радіють народженню

сина. Син – продовження роду, сімейної історії, спадкоємець, зберігач сімейних

традицій.  Стереотипи підтримуються особливими ритуалами [4].

Приклади гендерних стереотипів

*Чоловіки – сильна стать, жінки – слабка стать.

*Жінки – пасивні, чоловіки – активні.

*Всі жінки і чоловіки – однакові.

*Жінка без чоловіка – неповноцінний член суспільства Чоловік без жінки –

неповноцінний.

*Жінка без дітей – неповноцінна жінка.

*Чоловік без дітей – неповноцінний чоловік.

*Місце жінки – кухня, діти, … салон краси, «групи підтримки».

*Жінки не можуть бути гарними керівниками, політиками.

*Жінки не здатні до творчості.
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Стереотип №1. Світ жінки і світ чоловіка - абсолютно різні, але

всередині кожного з них люди наділені схожими характеристиками, тобто

всі жінки і всі чоловіки володіють універсальними психологічними

особливостями.

Насправді, як показують дослідження психологів, антропологів, соціологів

та інших фахівців, чоловіки і жінки, що живуть в одній культурі, в схожих

соціальних умовах, мають дуже багато спільного: їх відмінності складають не

більше 10%, тоді як подібність спостерігається приблизно у 90% випадків. А

ось усередині гендерних груп, навпаки, переважає соціокультурне та

індивідуальне розмаїття. При цьому особливо яскраво міжстатева схожість

виявляється при порівнянні чоловіків і жінок, що живуть в одній країні

(наприклад, Німеччини), з чоловіками і жінками, які належать до іншої

культури (наприклад, Пакистану), а також в умовах, схожих життєвих ситуацій

(наприклад, коли жінка і чоловік виконують функції батьків або одні й ті ж

професійні обов'язки, скажімо, охоронця або фотодизайнери). Тому цілком

закономірно був зроблений висновок про відсутність універсальних жіночих і

чоловічих характеристик [4].

Стереотип №2. В основі всіх відмінностей жінок і чоловіків лежать

природно біологічні чинники, що визначають їх еволюційні призначення.

Ці відмінності є вихідною даністю, змінити яку не є ні можливим, ні

бажаним.

Як довели сучасні дослідження, більшість характеристик людей різної

статі насправді виявляються придбаними, тобто розвиненими в процесі життя в

суспільстві. Різний підхід до виховання хлопчиків і дівчаток, різна система

виховання та різного роду заняття, яким вони присвячують свій час і сили,

призводять до появи у них різних і часом навіть протилежних якостей, навичок

і здібностей. Так, дівчаток з дитинства навчають вести домашнє господарство, а

хлопчиків поводитися з технікою, їм пропонують різні іграшки: одним –

ляльок, посуд і ганчірочки, іншим – конструктор і машинки, оскільки

передбачається, що таким чином діти краще підготуються до виконання
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подальших соціальних обов'язків. Інтерес дитини до того, що повв'язується з

іншою статтю, як правило, не вітається.

Звідси виникає ситуація: людина займається, як вважається в суспільстві,

не своєю справою, тому її  успіхи не знаходять підтримки, тоді як невдачі та

найменші промахи викликають бурхливу критику. Саме ці промахи і слугують

підтвердженням початкової (природної) непридатності людини до справ не

своєї статі.

В останні роки вчені все частіше стали звертати увагу на те, як у процесі

діяльності та спілкування створюються гендерні відмінності, що ставлять

людей різної статі в різні та абсолютно нерівні позиції. Все, що пропонується

жінкам (ролі, функції, види діяльності, психологічні якості, інтереси і т.п.),

цінується в суспільстві набагато менше, ніж те, що пропонується чоловікам.

Наприклад, домашня праця, на яку орієнтують жінок, є в сучасному суспільстві

менш значимою, ніж професійна, на який орієнтують чоловіків (про це,

зокрема, красномовно свідчить відсутність заробітної плати за ведення

домашнього господарства). Ті  й самі професії, де зайняті переважно жінки

(секретарки, медсестри, виховательки), сприймаються як менш серйозні в

порівнянні з тими, де переважають чоловіки (політики, вчені, військові). Так

само якості, що вважаються характеристиками «справжніх» чоловіків

(активність, незалежність, раціональність та ін), мають велику цінність, ніж

якості, що вважаються характеристиками «справжніх» жінок (пасивність,

залежність). Таким чином, гендерні відмінності – продукт різних

соціокультурних норм, статусних позицій і ролей, приписуваних суспільством

людям різної статі. Іншими словами, всі психологічні особливості жінок і

чоловіків визначаються не стільки біологічними факторами, скільки

соціальними, що відповідно робить їх цілком доступними для змін.

Стереотип №3. На відміну від чоловіків, жінки мають більш низькі

інтелектуальні здібності, обмежені розумом і нераціональним, нелогічним

мисленням, а також більш низьку порівняно з чоловіками професійну

компетентність.
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Парадоксально, але навіть в епоху активної та успішної роботи жінок на

терені політики, науки, промислового виробництва і т.п. в суспільстві, як і

раніше, існують думки про невисоку якість виконуваної жінкою роботи, її

розумову та професійну «незрілість», абсурдність прийнятих нею рішень,

відсутність у неї здібностей до аналізу. І як наслідок, зберігається недовіра до

неї, як до людини, на яку можна покластися в серйозних справах.

Численні експериментальні дані дозволили визнати принципову рівність

статей щодо загального інтелекту та різних видів обдарованості. Причому

перші подібні висновки були зроблені ще в 1936 році американським

психологом Льюїсом Терманом.

Дослідження «Громадської думки населення України про демократію»,

проведене  в 2000 р. Київським міжнародним інститутом соціології, на

запитання «Що важливіше для дружини: підтримувати кар’єру чоловіка чи

робити свою власну? надало наступні результати: розподіл відповідей, тобто

згода чи незгода респондентів з твердженням: «для дружини важливіше

підтримувати кар’єру чоловіка, ніж робити свою власну», виявився таким: 51%

опитаних переважно згодні з цим твердженням, 37% – переважно не згодні,

12% – не змогли дати однозначної відповіді [7].

Упереджене ставлення до можливостей жінок працювати та здійснювати

кар’єру виправдовується, завдяки дуже поширеному й усталеному

переконанню, що кожна жінка – це насамперед матір, людська істота, яка для

соціальної самореалізації повинна мати дітей. Усі інші соціальні ролі –

другорядні, меншовартісні й  за певних умов ними можна знехтувати.

Ґендерні стосунки у сфері розподілу влади та політичної діяльності в

українському суспільстві також мають ознаки горизонтальної та вертикальної

сегрегації. Жінки практично не беруть участі у виробленні державної політики,

відіграючи ролі переважно пасивних спостерігачів і виконавців, а також

реципієнтів соціальної допомоги. Водночас реалізація громадянських прав

передбачає повноцінну участь не тільки чоловіків, а й жінок на всіх рівнях

функціонуючих у суспільстві соціальних інституцій, зокрема й однаковий
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доступ до всіх позицій соціальної структури суспільства. Політика держави,

основні принципи та механізми втілення якої формулюють переважно

представники однієї статі, не може відповідати потребам усіх громадян.

Якщо від жінок загалом очікується поступливість на ринку праці та

кар’єрна не амбіційність, то тим паче їх не очікують бачити в ролі політичних

лідерів. Хоча в українському суспільстві протягом останнього десятиліття

з’явилося чимало жінок політиків, керівників політичних партій і організацій,

значна частина населення, порівнюючи жінок і чоловіків як політичних лідерів,

кращими вважає чоловіків. Це не обов’язково свідчить, що жінки погані. Серед

опитаних в Україні з твердженням, що чоловіки є кращими політичними

лідерами, ніж жінки, погодились 45%. Проте в цій оцінці представники двох

статей не є однодумцями. Переконаними в оцінюванні себе як кращих

політичних лідерів є 60% чоловіків. Кожна третя жінка також поділяє цю

думку, що, безперечно, має наслідком упереджене ставлення та не підтримку на

виборах жінок-кандидатів тільки тому, що вони жінки, попри всі інші однакові

якості й характеристики.

За традицією, від жінок суспільство очікує виконання насамперед ролей

матері та домогосподарки (навіть, якщо жінка працює поза домом), а від

чоловіків – ролей працівника-годувальника та політичного лідера. Ступінь

неприйняття такого чоловічого й жіночого рольових наборів різниться серед

регіонів світу. Найбільше традиційні ролі відкидають мешканці Північної

Америки, Західної Європи та Латинської Америки.

 Україна належить до країн, де стимулюється та схвалюється заняття

жінок оплачуваними видами діяльності. Хоча в суспільній свідомості за жінкою

не укорінився образ працівниці та політичного лідера, а й надалі домінує образ

матері доглядальниці, виховательки та домогосподарки. Тобто від жінки, на

відміну від чоловіка, суспільство очікує одночасного виконання двох

соціальних, часом важко сумісних, навіть конфліктних ролей матері та

годувальниці, проте відчутно наголошуючи саме на ролі матері-виховательки,
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вважаючи, що саме це є найнеобхіднішою сферою соціальної самореалізації

жінки. Інакше вона не самореалізується як повноцінна людська істота.

У більшості сучасних сімей бюджет родини складається з двох часто

рівних частин, що надходять як від чоловіка, так і від жінки: чоловік не є

єдиним годувальником родини. Але, як стійкий пережиток минулого,

зберігається патріархальна ідеологія та традиційні ґендерні ролі: від жінок

вимагають зосередженості на домашній сфері та самопожертви, заради своїх

близьких, а від чоловіків – успіху в суспільній [6].

Стереотип № 4. На відміну від жінок,  чоловіки менш емоційні та  не

здатні до співпереживання.

Результати проведених досліджень свідчать про те, що чоловіки та жінки

мають в цілому однакову емоційність, тільки виявляють свої почуття з різним

ступенем інтенсивності, що, за висновком американського психолога Шон

Меган Берн, зумовлено відмінностями в соціальних нормах та  очікуваннях,

адресованих людям різної статі. Так, відповідно до поширеної норми емоційної

твердості чоловіків, вже з дитячих років суспільство змушує їх приховувати й

не висловлювати зовні свої почуття та  емпатію, хоча в реальності, як

переконують наукові дані, багато чоловіків зовсім не гірше за жінок здатні

визначати емоційні стани інших і співпереживати їм.

Стереотип № 5. Жінки відчувають потребу у шлюбі та сім'ї набагато

більше, ніж чоловіки, які в них абсолютно не потребують.

Прийнято вважати, що тільки шлюб і сім'я дозволяють жінці реалізувати

свою справжню сутність, роблять її успішною, та й до того ж скорочують

кількість проблем. Так уже повелося, що з раннього дитинства дівчаткам

наполегливо нав'язується думка, що кожній «нормальній» жінці потрібне

заміжжя. Вважається, що у чоловіків інші життєві пріоритети, а тому шлюб для

них у громадській думці – аналог подвигу.

Зрозуміло, що при такому підході відповідальність за створення

шлюбного союзу та якість відносин в сімейній парі лягає виключно на жінок,

адже саме вони, а не чоловіки зацікавлені у шлюбі. На перший погляд, у
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представників чоловічої статі, дійсно, інші ідеали – кар'єра, гроші, влада,

високий соціальний статус. Однак, щоб досягти цього, потрібен «надійний

тил». Тому насправді, і це підтверджується дослідженнями – шлюб більш

вигідний чоловікові. Одружившись, він забезпечує собі в особі дружини догляд

та турботу, знімає з себе частину проблем з самообслуговування. Не випадково,

при наймі на престижні та високооплачувані посади перевагу часто віддають

одруженим чоловікам: чоловік, який відволікається на життєві дрібниці та

витрачає час на щоденні побутові проблеми, вважається ненадійним

співробітником. Мимоволі доводиться погодитися, що подружнє життя

забезпечує чоловіку можливість бути успішним. І саме заміжжя часто

позбавляє такої можливості жінку.

Іншими словами, сучасним жінкам і чоловікам шлюб дає не рівні

соціальні переваги. Як зазначає Лінда Лі Поттер: «Чоловіки нерідко досягають

високого становища, завдяки своїм дружинам. Жінки досягають високого

становища лише всупереч своїм чоловікам».

Згідно з результатами досліджень, стали очевидні й деякі психологічні

переваги сімейного життя, причому, знову не на користь жінок. Було виявлено,

що показники психологічного благополуччя та загального самопочуття

набагато вище в одружених чоловіків,  тоді як у жінок – все з точністю навпаки.

Дослідження показують, що сімейне життя сприяє продовженню життя

чоловіків, але вкорочує життя жінок більш, ніж на рік.  Дані, опубліковані в

2006 році, говорять про те, що шлюб дає чоловікам додаткові 1,7 року життя,

але забирає 1,4 роки у середньостатистичної дружини (такі результати

дослідження більше 100 тисяч людей в Європі).

За даними соціологів (Моніторингове опитування «Українське

суспільство-2003», здійснене Інститутом соціології НАНУ), серед жінок-

респонденток кожна четверта не задоволена своїм шлюбом (серед чоловіків –

кожен шостий). Більшість жінок, навіть задоволених своїм шлюбом,

відзначають перевантаженість домашніми справами, що спричинює постійну

втому [7].
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Набагато частіше, ніж одружені чоловіки, заміжні жінки страждають

психологічними комплексами, аж до психічного розладу. Наприклад, з’ясовано,

що заміжніх жінок із невротичними симптомами втричі більше, ніж незаміжніх.

Зважаючи на такі явища, Дж. Бернард висунула «шокову теорію шлюбу»,

згідно з якою шлюб для жінок практично завжди є психологічним

випробуванням. Цей висновок їй дозволив зробити аналіз таких обставин, як

різка зміна ролей, що відбувається після весілля (з об’єкта залицяння дружина

перетворюється на служницю й няньку для чоловіка, від якої очікується праця

обслуги); наявність завищених очікувань від чоловіка, ґрунтованих на

ґендерно-стереотипних уявленнях про «справжнього» чоловіка-супермена;

необхідність пристосування до партнера, особливо вагома для жінки, яка часто

можлива лише ціною придушення власного інтелекту та культурних запитів.

Безліч домашніх справ, а потім і поява дітей, як правило, змушують жінку

відмовитися від професійного покликання й кар’єри. Для домогосподарок

єдиною стає праця з обслуговування родини, потрібна для її близьких і

суспільно необхідна, однак неоплачувана й суспільно невизнана. Яскравим

прикладом такого суспільного невизнання є, наприклад, те, що телебачення та

радіо не транслюють нам програм про зразкових домогосподарок, гарних

дружин і матерів, беручи інтерв’ю та готуючи сюжети про жінок-депутатів,

лікарів, вчителів тощо.

Основний ґендерний феномен в Україні – «працююча мати» – виник на

пострадянському просторі в 30-і роки ХХ століття. Радянська жінка працювала

повний робочий день, виховувала дітей, частково поділяючи цю місію з

державними інститутами (дитсадок, школа з «групами продовженого дня») і

родичами (рідше – з найманими робітниками), і відповідала за організацію

сімейного побуту.

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, в Україні все

більше поширюються однодітні сім’ї. Майже дві третини українських родин

(62,4%) мають сьогодні лише одну дитину, у кожній третій родині – двоє дітей.

Сім’ї з трьома та більше дітьми – велика рідкість, їх питома вага не перевищує



57

6,3%. Кожна десята українська родина є неповною. У місті таких родин більше

(12%), в селі – відповідно, менше (6,9%). І в більшості неповних родин (88,5%)

дітей виховує мати. Статистика фіксує подальше погіршення демографічної

ситуації в країні. Зокрема, дедалі скорочується народжуваність. Виростає

кількість дітей, народжених матерями без реєстрації шлюбу (16,7% від

загальної кількості новонароджених) [7].

Під впливом соціально-економічних та екологічних умов деформувалися

не тільки репродуктивні установки жінок, але й відбулися зміни в орієнтаціях

щодо шлюбу як у жінок, так і в чоловіків. Україна здавна належала до країн з

високою шлюбністю; у всі періоди її історії цінність шлюбу й родини в

свідомості людей залишалася дуже високою. Нині ж, уперше з часів Другої

світової війни, показник шлюбності, що був завжди досить стабільним і

залежав переважно від чисельності молодих поколінь, починаючи з 1992 року

різко знизився. Імовірно, ми маємо справу з відкладанням шлюбів до кращих

часів, а також із рішенням не обтяжуватися родиною взагалі в сучасних умовах,

коли людині легше вижити самотужки. І те, й інше в соціальному плані – явища

вкрай небажані. За даними як вітчизняних, так і закордонних досліджень,

велику частину (70-80%) домашньої роботи, як і раніше, роблять жінки. Попри

всі заклики допомогти жінкам у домашній роботі, а також прохань зайнятих

дружин, чоловіки найчастіше не хочуть нарівні з дружинами брати участь у

вихованні дітей, готуванні їжі, прибиранні будинку тощо, та виконувати інші

домашні обов’язки. Тому в родинах, де жінки працюють поза домом, нерідко

виникає стресова ситуація, яку англійські фахівці в галузі соціології сім’ї Рона і

Роберт Раппопорти (R. Rappoport &R.N. Rappoport, 1971) визначили як дилему

перевантаженості [7].

Наприклад, всі з опитаних жителів України (97%) вважають, що «жінка

зобов’язана доглядати за дитиною в сім’ї»; а що чоловік теж відповідальний і

має цей обов’язок, вважають тільки 59%. У цьому разі спостерігається тиск

стереотипного уявлення про те, що догляд за дітьми – справа жіноча, а не

чоловіча. Під впливом цього стереотипу формується уявлення й про роль
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чоловіка у вихованні дітей. Тільки 63% опитаних вважають важливою для

чоловіка роль вихователя своїх дітей, але практично всі думають, що для жінки

ця роль дуже важлива (95%) (опитування «За рівні права і можливості»,

здійснене Канадсько-українським ґендерним фондом та Українським

інститутом соціальних досліджень, 2002 р.).

Дівчинка формує уявлення про всіх чоловіків загалом на основі образу

свого батька, і якщо цей образ негативний, то в неї складається недовірливе,

насторожене ставлення до всіх чоловіків, що може перешкодити їй побудувати

власну родину або створити довірливі стосунки в ній. Хлопчикам потрібен

позитивний образ батька для формування чоловічої ідентичності. Загалом

сучасна ґендерна теорія наполягає на тому, що батьківство має стати

однаковою мірою важливим як для жінок, так і для чоловіків; роль чоловіка в

родині в жодному разі не можна зводити тільки до ролі «годувальника».

Соціологічне опитування показало: в нашому суспільстві і жінки (97%), й

чоловіки (98%) вважають, що саме ця роль є головною для чоловіка в родині, а

всі інші є другорядними.

Гендерні стереотипи, які заважають нам жити

(за матеріалами  веб-сайту SOCIAL. URL: https://social.org.ua/6647-

5-zhorstkikh-gendernikh-stereotipiv-yaki-zavazhayut-nam-zhiti.html)

Місце жінки більше не на кухні, а чоловіки все частіше беруть участь в

партнерських пологах, проте питання про те, хто повинен платити за вечерю в

ресторані, до сих пір залишається без відповіді. Обидві статі не відрізняються

одна від однієї не за інтелектуальними здібностями, не за  емоційним

сприйняттям, і це підтверджують 2 тис. наукових досліджень. Але кожен з нас

легко опише, якими мають бути «справжня жінка» і «справжній чоловік», і ці

картинки будуть абсолютно різними. А все тому, що нами керують гендерні

стереотипи (уявлення про те, як повинні поводитися чоловіки і жінки). І якщо

ці соціальні установки починають заважати, то варто задуматися, чи не час все

https://social.org.ua/6647-5-zhorstkikh-gendernikh-stereotipiv-yaki-zavazhayut-nam-zhiti.html
https://social.org.ua/6647-5-zhorstkikh-gendernikh-stereotipiv-yaki-zavazhayut-nam-zhiti.html
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змінити. Існують гендерні стереотипи, які не тільки викликають палкі

суперечки в Інтернеті, але й обмежують нас в життєвому виборі.

Стереотип № 1: дівчата повинні бути красивими та добрими, а

хлопчики сміливими та сильними

Діти не мають уявлення про те, як поводитися,

відповідно до своєї статі, але дорослі дають їм це зрозуміти.

Хлопчиків соромлять за сльози, дівчаток – за порвану

спідницю. Психолог Крістен Спірс Браун в книзі «Як

виростити дітей вільними від гендерних стереотипів»

розповідає, що в розмові з хлопчиками дорослі частіше

згадують цифри та природні явища, а в розмовах з

дівчатками – їх зовнішній вигляд. Вгадайте, хто в підсумку

більше переживає про форму носа і про зайву вагу? Крістен

Спірс Браун пише, що у будь-якої дитини, незалежно від її статі, повинні бути

іграшки 3 типів: для інтелекту, для тіла та для емоцій. Головоломки  та

конструктори розвивають кмітливість, велосипеди та м'ячики потрібні для

фізичної активності, а гра з ляльками та м'якими іграшками вчить доброті та

вмінню піклуватися. Не забороняйте хлопчикові грати з дитячим посудом або

коляскою, а дівчинці – з іграшковим самоскидом. Не вживайте фрази «не

бийся, ти ж дівчинка», «дай здачі, ти ж хлопчик» і не використовуйте слово

«дівчина» в якості образи. Вивчайте сина готувати та прибирати, а дочку –

вмінню поводитися з викруткою та молотком. І тоді, можливо, хлопчики в

майбутньому не будуть соромитися свого бажання піти в декретну відпустку, а

дівчатка стануть вільніше у виборі професії, незалежно від того, чи буде це

робота вчителя, пілота, або водія.
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Стереотип № 2: чоловік повинен платити за жінку в кафе

Американка Ешлі Бредлі поскаржилася в Twitter, що

сходила на побачення, де хлопець, після того як вона

сказала йому, що у них нічого не вийде, попросив її

оплатити половину рахунку за вечерю. Це викликало

бурхливу дискусію в мережі: чи повинен чоловік платити

за жінку в період романтичних зустрічей? І якщо так, то за

що саме він платить? Психолог Марина Коміссарова

пише, що традиційні чоловічі залицяння (букети,

запрошення на побачення, галантно відкривання дверей) є всього лише

романтичним ритуалом, який не варто сприймати як готовність і далі

забезпечувати всі потреби жінки. Залицяння означають інтерес чоловіка, і це

приємно, але якщо жінка хоче, щоб її поважали та її думку враховували, вона

не повинна приймати від чоловіка постійну опіку. Якщо мова йде про постійні

відносини, ідеальна ситуація – це коли чоловік пропонує заплатити, а жінка

відмовляється. А якщо він дарує їй що-небудь, вона теж дарує щось у відповідь.

Звичайно, коли жінці дійсно потрібна допомога, вона може попросити про неї, а

чоловік повинен бути радий допомогти, але це не стосується ситуацій, коли

вона здатна подбати про себе сама. Актриса Емма Уотсон в одному зі своїх

виступів на тему фемінізму сказала: «мені подобається, коли переді мною

відкривають двері, або коли мене запрошують на вечерю. Питання в тому, чи

буде чоловікові прикро, якщо я  притримаю двері перед ним? Якщо ні, то все

нормально: ми просто поводимося один з одним як ввічливі люди».

Стереотип № 3: чоловіки полігамні, і жінки повинні з цим змиритися

Цифри досліджень різняться, але всі дослідники приходять до єдиного

висновку: чоловіки зраджують постійним партнерам частіше, ніж жінки. Але не

варто думати, що у чоловіків є якийсь «ген невірності», впливу якого вони не

можуть чинити опір. Михайло Лабковской пише про те, що моногамія від

природи не властива ні чоловікам, ні жінкам: «не може бути, що, наприклад,
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ховрах-хлопчик полігамний, а ховрах-дівчинка моногамна.

Тут працює принцип «або-або». Той факт, що жінки вже в

когось закохувалися до власного чоловіка, доводить, що

вони теж полігамні». Вірність –  це свідомий вибір, а зрада –

привід задуматися про те, чи варто продовжувати стосунки.

Навіть якщо ви не хочете розлучатися, краще на час

дистанціюватися один від одного: активність, спрямовану

на збереження вашої пари, повинен проявляти той, хто

зрадив.

Стереотип № 4: жінки справляються з керівними посадами гірше,

ніж чоловіки

Через переконання роботодавців в тому, що жінки

не підходять для керівних посад, їм часто доручають

роботу, яка не дозволяє проявити себе як керівника. Це

переконання також створює ефект «скляної стелі» –

негласного бар'єру, який обмежує просування жінок

службовими сходами з причин, не пов'язаних з їх

професійними якостями. Існує й розрив в оплаті праці: за

одну і ту ж роботу жінки отримують менше грошей, ніж

чоловіки. Втім, відомий психолог Джордан Пітерсон стверджує, що, згідно з

дослідженням,  різниця в зарплаті залежить не тільки від статі,  але ще і від

таких рис характеру, як м'якість та поступливість. Ці якості заохочуються в

жінках з дитинства, і в дорослому житті вони заважають їм домовлятися про

вигідні умови роботи. Актриса Дженніфер Лоуренс, випадково дізнавшись, що

чоловіки, її колеги по фільму, отримали значно більші гонорари, ніж вона,

розлютилася на себе за те, що, поки чоловіки-актори вибивають більш вигідні

умови, вона поводиться на переговорах про зарплату недостатньо наполегливо,

так як боїться уславитися стервом. З тих пір Дженніфер і багато інших актрис в
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Голлівуді борються за рівну оплату праці, і вони можуть послужити прикладом

для інших жінок, готових відстоювати свої права.

Стереотип № 5: чоловіки не плачуть

Згідно з дослідженнями, чоловіки відчувають

злість, смуток і страх так само часто, як і жінки, але

злість вони висловлюють, а страх і смуток пригнічують

(на відміну від жінок, які пригнічують злість і

висловлюють смуток і страх). Чоловіки також не

вважають себе схильними до співчуття та

співпереживання, але вимір фізіологічних і мімічних

реакцій показує, що здатність до емпатії у чоловіків і в

жінок однакова. Іншими словами, чоловіки також

відчувають вплив гендерних стереотипів: ідеал мужності змушує їх

приховувати свої емоції та не показувати, що їм теж буває важко. Але хіба

такий ідеал не працює проти них самих? Емма Уотсон сказала про це так: «мене

обурює ідея, що чоловіки не мають права плакати. Вони не можуть

висловлювати свої емоції, не можуть говорити про те, що вони відчувають. Що

може бути сумніше? Можливість показати себе не робить тебе дівчиськом –

вона робить тебе людиною. Якщо у вас в грудях б'ється серце і вам не все одно

– це прекрасно!»

Матеріали до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

У період з 25 листопада по 10 грудня триває щорічна Всеукраїнська акція

«16 днів проти насильства», метою якої є привернення уваги громадськості до

актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства у сім’ї,

протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми та забезпечення

рівних прав жінок та чоловіків. Україна приєдналась до акції «16 днів проти

насильства» у 2001 році.
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 Щороку тисячі громад та сотні організацій, як громадських, так і

державних з більш ніж 100 країн світу долучаються до акції для збільшення

розуміння та обізнаності людей щодо усіх форм насильництва та створення

недискримінаційного простору для розвитку і професійного росту кожного та

кожної.  Дати початку та завершення кампанії обрані не випадково: 25

листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок – 10 грудня –

Міжнародний день прав людини. Вони створюють символічний ланцюжок,

поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав

людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною,

незалежно від її статі, є порушенням прав людини. У цей шістнадцятиденний

період входять й інші важливі для демократичної спільноти дати:

- 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом;

- 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;

- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

- 5 грудня – Міжнародний день волонтера;

- 6 грудня – вшанування пам’яті студенток, розстріляних в Монреалі;

- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

Розірви коло! Не залишайся осторонь!

https://www.youtube.com/watch?v=ZGoWmM3nZAU&feature=emb_log

Говори проти насильство

https://www.youtube.com/watch?v=TFfFHYO1kZA

Домашнє насильство: факти та цифри | Освітній проект ДІМ

(НЕ)БЕЗПЕКИ

https://www.youtube.com/watch?v=rUb9wpPW160

https://www.youtube.com/watch?v=NzV8c1FBlm4

https://www.youtube.com/watch?v=UnR4fWKRP2Y

Сексуальне насильство | Освітній проект ДІМ (НЕ)БЕЗПЕКИ

https://www.youtube.com/watch?v=p0ORcQ2TMQU

Психологічне насильство | Освітній проект ДІМ (НЕ)БЕЗПЕКИ

https://www.youtube.com/watch?v=dHXHaCB9caM

https://www.youtube.com/watch?v=ZGoWmM3nZAU&feature=emb_log
https://www.youtube.com/watch?v=TFfFHYO1kZA
https://www.youtube.com/watch?v=rUb9wpPW160
https://www.youtube.com/watch?v=NzV8c1FBlm4
https://www.youtube.com/watch?v=UnR4fWKRP2Y
https://www.youtube.com/watch?v=p0ORcQ2TMQU
https://www.youtube.com/watch?v=dHXHaCB9caM
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#ПочуйМене відео до кампанії UNITE в Україні

https://www.youtube.com/watch?v=CJZDZgECeiI&feature=emb_logo

Для протистояння насильству було прийнято міжнародні документи,

основними з яких є:

• Хартія Об’єднаних Націй (1945 рік), яка надала жінкам право на

повноцінну реалізацію їхніх основних прав і примусила 50 держав-учасниць

взяти на себе зобов’язання боротися за викорінення всіх форм дискримінації

проти жінок;

• Декларація Організації Об’єднаних Націй про викорінення насильства

щодо жінок (1993 рік);

• Конвенція ООН про боротьбу з міжнародною організованою

злочинністю та протокол до неї про запобігання, припинення та покарання

торгівлі людьми, зокрема жінками та дітьми (2000 рік);

• Пекінська декларація та Платформа дій, прийнята в ході 4-ї Всесвітньої

конференції з питань жінок (1995 рік);

• Резолюція про нові заходи й ініціативи, направлені на втілення в життя

Декларації та Пекінської платформи дій, прийнятої Генеральною Асамблеєю

ООН у межах  23-го надзвичайного засідання (2000 р.);

• Рекомендації Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо

жінок та Факультативний протокол до Конвенції з ліквідації всіх форм

дискримінації щодо жінок.

Тематика для есе

1. 10 якостей, які я ціную в людях.

2. Жінка та чоловік, у яких мені б хотілося взяти інтерв'ю.

3. Знакові постаті в історії моєї держави.

4. Ідеальна жінка: яка вона?

5. Якості, які я хотів (ла) би виховати у своїй дитини.

6. Люди, які є для мене прикладом.

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=CJZDZgECeiI&feature=emb_logo
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7. Чоловік і жінка: шлях до гармонії.

Орієнтовна тематика заходів гендерної спрямованості

- «Абетка рівності»

- «Ми – різні, ми – рівні» (сценарій ігрової програми додається)

-  «Толерантність врятує світ»

-  «Права та обов’язки кожного з нас»

- «Небезпечні ґендерні стереотипи»,

- «Я захищаю себе від ґендерної дискримінації»

- «Ґендерна роль у засобах масової інформації»

- «Дерево рівності»

- «Права людини та дискримінація»

- «Я вибираю своє право на…»

- «Я відстоюю свою позицію»

- «Що нас об’єднує та в чому ми – індивідуальності»

- «У колі ґендерних ролей»

- «Жінка і чоловік – дві половинки людства»

- «Я + Ти + Ми»

-  «Він і Вона»

- «Ґендер і влада»

Інформаційні ресурси

savegendermuseum.com

Інформаційний ресурс створений у 2015 р. за ініціативи іспанської феміністки

Марії Санчес, фундаторки кампанії Save Gender Museum направлену на

збереження Музею жіночої та гендерної історії.

genderculturentre.org

Інформаційний портал Центру гендерної культури створено у 2015 р. за

підтримки Evropean Endowment for Democracy.

www.gender.at.ua

Інформаційний портал Gender Space створено у 2009 р. як майданчик для

розміщення новин та різноманітної інформації з гендерної тематики.
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www.gendermuseum.com

Завдяки віртуальній версії музею, створеної у 2010 р. за підтримки

Українського жіночого фонду, експозиції музею зможуть відвідувати всі,

незалежно від місця проживання.

«CEDAW Швидко та стисло»: Принцип Недискримінації

https://www.youtube.com/watch?v=cLydkVnPUjk&feature=youtu.be&list=PLsyMq

ce-DX4LX1XxaCu75aD-1a7sMdYzv

Від стереотипів до дискримінації

https://www.youtube.com/watch?v=3n9x1cwqi2w

Стереотипи та упередження як причини виникнення булінґу

https://www.youtube.com/watch?v=dsfDNKVOjM4

Cтереотипи щодо жінок та чоловіків

https://www.youtube.com/watch?v=oaOXeZJmSYE

Гендерні стереотипи в професіях

https://www.youtube.com/watch?v=gWXwwOOdn3k

Про ґендерну рівність

https://www.youtube.com/watch?v=Oip1D9sjZ6g

Гендерна нерівність у суспільстві

https://www.youtube.com/watch?v=2llN9s0cd1Q

Стать і гендер: сутнісні межі понять

https://www.youtube.com/watch?v=wMnSmAJA4kk

Гендерна поляризація

https://www.youtube.com/watch?v=m43hGi5dCiY

Де більше відмінностей?

https://www.youtube.com/watch?v=Vc_8RVs942U

https://www.youtube.com/watch?v=cLydkVnPUjk&feature=youtu.be&list=PLsyMqce-DX4LX1XxaCu75aD-1a7sMdYzv
https://www.youtube.com/watch?v=cLydkVnPUjk&feature=youtu.be&list=PLsyMqce-DX4LX1XxaCu75aD-1a7sMdYzv
https://www.youtube.com/watch?v=3n9x1cwqi2w
https://www.youtube.com/watch?v=dsfDNKVOjM4
https://www.youtube.com/watch?v=oaOXeZJmSYE
https://www.youtube.com/watch?v=gWXwwOOdn3k
https://www.youtube.com/watch?v=Oip1D9sjZ6g
https://www.youtube.com/watch?v=2llN9s0cd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wMnSmAJA4kk
https://www.youtube.com/watch?v=m43hGi5dCiY
https://www.youtube.com/watch?v=Vc_8RVs942U
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ГЕНДЕРНІ ТЕРМІНИ ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ

Гендер –  Gender – соціальна стать, або психологічні, соціальні та
культурні особливості, що приписуються кожній статі та визначають їх
соціальні ролі і доступ до влади та ресурсів.

Гендерна дискримінація (дискримінація за ознакою статі, сексизм) –
Gender Discrimination – порушення прав людини за ознакою статі, ставлення чи
сприйняття людини на основі категорії статі, а не за її індивідуальними
якостями.

Гендерна ідентичність – Gender Identity – усвідомлення та презентація
людиною власної соціальної ролі, що співпадає або не співпадає з біологічною
статтю.

Гендерна компетентність – Gender Competence – здатність
впроваджувати політику рівних прав і можливостей незалежно від статі.

Гендерна культура (культура рівності) – Gender Culture – сукупність
матеріальних і духовних цінностей, створених людством, що сприяють
досягненню рівності в суспільстві.

Гендерна рівність – Gender Equality – рівний правовий статус жінок і
чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей
брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства.  (Закон України
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», ст. 1).

Гендерна сліпота – Genderblindness – нездатність бачити, відчувати
прояви гендерної нерівності та дискримінації, визнавати їх наявність на всіх
рівнях та у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

Гендерна чутливість – Gender Sensitivity – здатність бачити, відчувати
прояви гендерної нерівності та дискримінації, визнавати їх наявність на всіх
рівнях та у всіх сферах життєдіяльності суспільства, враховувати ці аспекти у
стратегіях та діях.

Гендерне насильство (насильство за ознакою статі) – Gender Violence
– фізичне, сексуальне, економічне та психологічне приниження осіб через їхню
стать з метою досягнення домінування та контролю поведінки шляхом
експлуатації, дискримінації, погроз, репресій, обмежень тощо.

Гендерний баланс – Gender Balance – збалансоване представництво
різних статей (не менш ніж 30%) на всіх рівнях та у всіх сферах
життєдіяльності суспільства.

Гендерний мейнстрімінг (комплексний гендерний підхід) – Gender
Mainstreaming – розробка стратегій подолання нерівності за ознакою статі та
впровадження політики рівних прав та можливостей на всіх рівнях та у будь-
яких сферах життєдіяльності суспільства.
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Гендерний підхід до виховання – Gender Approach – підхід до виховання,
що базується виключно на врахуванні індивідуальних особливостей дитини, що
має на меті розкриття її власного потенціалу.

Гендерні ролі – Gender Roles – форми поведінки людини унормовані або
не унормовані суспільством відповідно до її біологічної статі.

Ґендерна поляризація – фактор, який організовує суспільне життя
навколо чоловічих і жіночих відмінностей та формує культурний зв’язок між
статтю та будь-яким іншим аспектом людського досвіду, зокрема й манеру
одягатися, соціальні ролі та навіть, способи вираження емоцій та переживання
сексуального бажання.

Ґендерна сегрегація праці – нерівномірне розподілення чоловіків і жінок
у економіці, через що в окремих професіях чи окремих економічних галузях
переважають чоловіки або жінки. Ґендерна сегрегація праці може бути
вертикальною та горизонтальною. Вертикальна ґендерна сегрегація праці – це
нерівне розподілення чоловіків і жінок на різних рівнях у середині однієї
професії («скляна стеля»). Горизонтальна ґендерна сегрегація – нерівне
розподілення жінок і чоловіків у різних професіях («скляні стіни»).

Гендерні стереотипи – Gender Stereotypes – стійкі, унормовані уявлення
у суспільній свідомості про характеристики, якості та моделі поведінки людей
за ознакою статі.

Гендерноправова експертиза – Gender Expertise – аналіз чинного
законодавства, проєктів нормативно-правових актів, результатом якого є
надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків.  (Закон України «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків», ст.1).

Гендерночутливий освітній простір – Gender Sensitive Study Space –
простір, влаштований з урахуванням та за принципами комплексного
гендерного підходу, в якому відбувається освітній процес, вільний від
гендерної дискримінації та стереотипів.

Гендерночутливий урок – Gender Sensitive Lesson – форма освітньої
комунікації, що має на меті формування особистості, здатної бачити, відчувати
прояви гендерної нерівності та дискримінації, визнавати їх наявність на всіх
рівнях та у всіх сферах життєдіяльності суспільства, враховувати ці аспекти у
практичному житті.

Державна гендерна політика (політика забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків) – Governmental Gender Policy – система дій
державного рівня, що має на меті встановлення дійсної рівності жінок та
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства.
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Ейджизм (від англ. аge – вік) – створення стереотипів і дискримінація
окремих людей або груп людей за віковою ознакою; ейджизм може
проявлятися у різних формах, зокрема й упереджене ставлення,
дискримінаційну практику або інституціональні заходи політики та практики,
які сприяють закріпленню стереотипних уявлень.

Інтерсекційність / інтерсекціональність – концепція про перетин
різних дискримінацій, згідно з якою різні форми нерівності або пригнічення не
існують окремо одна від одної, а доповнюють та конструюють одна одну.

Лукизм – дискримінація щодо зовнішності.
Маскулінність – Masculinity – сукупність фізичних, психічних та

поведінкових властивостей, які традиційно вважаються притаманними
чоловікам.

Позитивні дії – Positive Actions – спеціальні тимчасові заходи,
спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях
жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і
законами України.

Прихований навчальний план – Hidden Curriculum –  організація
освітнього процесу, спрямована на невербальну передачу кожній із статей
набору стереотипних моделей поведінки, гендерних ролей та життєвих
стратегій, притаманних патріархатній культурі.

Рівні можливості жінок і чоловіків – Equal Opportunities of Men and
Women – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і чоловіків. (Закон
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,
ст.1).

Рівні права жінок і чоловіків – Equal Rights of Men and Women –
відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.  (Закон України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», ст.1).

Сексуальні домагання – Sexual Harassment – дії сексуального характеру,
виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично
(доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які
перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального, чи іншого
підпорядкування.  (Закон України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», ст.1).

«Скляна стеля» – Glass Ceiling – невидимі та формально не означені
бар’єри, що існують у суспільній свідомості й не дають жінкам просуватися
кар’єрними сходами, мати доступ до ресурсів та рівня прийняття рішень.

Статево-рольовий підхід до виховання – Sex Role Approach – підхід до
виховання, що базується виключно на врахуванні біологічних особливостей
статі, що обмежує розкриття власного потенціалу дитини.
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Стать – Sex – анатомо-біологічні особливості організму, на основі яких
люди визначаються як чоловіки або жінки.

Стереот́ип (від дав. грець. στερεός – твердий, об'ємний і τύπος –
«відбиток») – це усталений шаблон мислення, забобон, як правило, не має
безпосереднього відношення до реальності.

Фемінізм – Feminism – теорія політичної, економічної, соціальної
рівності статей та практика її впровадження.

Фемінність – Femininity – сукупність фізичних, психічних та
поведінкових властивостей, які традиційно вважаються притаманними жінкам.

Фемінітиви – Feminitives – слова жіночого роду, альтернативні або парні
аналогічним поняттям чоловічого роду, які роблять жінок видимими в
професійній сфері.
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