
Міністерство освіти і науки України 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису 

 

ШЛЄІНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА   

 

УДК [378.064.3+304.444]:378.68 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

 

011 – Освітні, педагогічні науки 

01 Освіта/Педагогіка 

 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії.  

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

_______________ Л. І. Шлєіна  

 

 

Науковий керівник: Воровка Маргарита Іванівна,  

                                   доктор педагогічних наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 2021  



  2 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Шлєіна Л.І. Організаційно-педагогічні умови формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. – Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Метою роботи є визначення, 

теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти. 

Актуальність дослідження. Інтеграція України у світовий та 

європейський соціокультурний простір передбачає досягнення рівноправності за 

ознакою статі, як умову сталого розвитку економіки, соціальної та культурної 

сфер життя суспільства. Важливим завданням є формування в особистості 

гендерної культури, що охоплює всі сфери соціальних відносин. Сучасна 

система вищої освіти спрямована на виховання нового покоління фахівців, які б 

поєднували професіоналізм з гуманістичними цінностями, загальною та 

гендерною культурою, від яких залежить вирішення проблем міжособистісної 

взаємодії, побудова ефективної траєкторії особистісного та кар’єрного зростання 

й досягнення економічної стабільності суспільства.  

У першому розділі дисертації – «Теоретичні засади формування 

гендерної культури студентів» – встановлено, що державна гендерна політика 

в Україні регулюється нормативно-правовими актами наднаціонального та 

національного рівнів; основою для імплементації ідей гендерної рівності, 

гендерної культури в суспільні відносини та в cиcтему вищої ocвіти України 

постають ратифіковані міжнародні та вітчизняні законодавчі акти і нормативно-

правові документи. З᾿ясовано, що у науковому просторі царина гендерних 
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питань актуалізує механізми реалізації гендерного підходу: збір та аналіз 

інформації про гендер; проведення гендерного аналізу; досягнення гендерного 

паритету в державному управлінні; організація гендерної освіти. Підтримано 

необхідність поширення політики «гендерної пріоритезації» (gender 

mainstreaming), що передбачає інтеграцію аспекту забезпечення рівних прав і 

можливостей для жінок і чоловіків у різні сфери суспільного життя, і в систему 

освіти, зокрема.  

Здійснено цілісний аналіз наукових досліджень у контексті актуалізації 

гендерного підходу в освіті та конкретизовано зміст основних понять, 

пов’язаних з гендером: культура, гендерна культура, формування гендерної 

культури, гендерне виховання, позааудиторна робота. Проаналізовано 

особливості гендерного підходу в освіті, що грунтуєтьcя нa педaгoгічнoму знaннi 

та постає площиною для формування гендерної культури студентів через: 

розширення соціалізації особистості у професійному, громадському та 

сімейному житті; здійснення прямого чи опосередкованого професійного 

педагогічного впливу на розвиток та формування особистості; створення 

гендерночутливого середовища; надання егалітарних настанов, орієнтацій, 

зразків, моделей поведінки; побудову рівноправних міжособистісних взаємин; 

гармонізацію взaємoдiї нa пiдcтaвaх егaлiтaризму; сприяння самовизначенню 

щодо ролі та місця особистості в суспільному виробництві, професійній кар’єрі 

та житті. 

У другому розділі дисертації – «Організаційно-педагогічні умови 

формування гендерної культури студентів у навчально-виховній роботі 

аграрних закладів вищої освіти» – визначено особливості формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, організаційно-

педагогічні умови, компоненти, критерії та показники сформованості гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. Уточнено, що основними 

шляхами набуття необхідних знань, умінь та навичок з гендерної проблематики 

в умовах закладу вищої освіти є включення гендерної складової до змістової 

частини навчального процесу та позааудиторної роботи. 
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Професійний педагогічний вплив передбачає усвідомлення мети, завдань, 

принципів формування гендерної культури, врахування особливостей 

становлення особистості студента і психологічних особливостей гендерної 

поведінки молоді, а саме: становлення гендерної ідентичності, пошук себе в 

реалізації соціальних ролей, вибір форм поведінки, пов'язаних зі 

сприйнятливістю до соціальних проблем, зокрема й гендерних, розвиток 

відповідальності, прояв емоційного та ціннісного ставлення до мужності та 

жіночності, виявлення готовності до шлюбних взаємин, формальна підтримка 

гендерної рівності та реальне відтворення традиційних моделей поведінки, 

намагання відповідати стереотипам й одночасно виявляти індивідуальність, 

розбіжності життєвих цінностей юнаків та дівчат, недостатній рівень гендерної 

чутливості, прояв гендерної сегрегації під час вибору професії тощо. 

Звернено увагу на необхідність урахування особливостей формування 

гендерної культури студентів aгрaрнoгo закладу вищої освіти: недостатня 

обґрунтованість в теорії та методиці вищої освіти завдань, організаційно-

педагогічних умов, форм організації навчально-виховного процесу, 

спрямованих на формування гендерної культури; кількісна перевага в освітніх 

програмах дисциплін професійної підготовки, що дещо зменшує можливість 

набуття студентами гендерноорієнтованих знань, умінь та навичок; відсутність 

методичного інструментарію щодо упровадження гендерної складової у 

навчально-виховний процес; деяка недооцінка позааудиторної та виховної 

роботи. Класифіковано гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи – за 

домінувальними завданнями, з виокремленням серед них освітньо-

розвивальних, дозвіллєвих, громадсько-діяльнісних. Створено методичні 

рекомендації на допомогу кураторам у формуванні гендерної культури 

студентів. 

Обґрунтовано оргaнiзaцiйнo-педaгoгiчні умoви формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, а саме:  інтеграція гендерної 

складової до змісту навчального процесу шляхом органічного включення 

гендерної проблематики, переважно на початковому етапі навчання студентів, до 
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нормативних та вибіркових навчальних курсів, з акцентом на засвоєння 

наукових гендерних знань як основи ціннісного ставлення до егалітарних 

ідеалів; створення вільного від гендерних стереотипів гендерночутливого 

освітнього середовища; залучення студентів до участі у позааудиторній 

діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної роботи.  

Визначено, з урахуванням логіки розвитку особистісного зростання, 

компоненти, критерії та показники сформованості гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти: когнітивний компонент, що слід оцінювати за 

допомогою критерію «гендерна  обізнаність»; рефлексивний компонент, що слід 

оцінювати за допомогою критерію «гендерна чутливість»; дієво-практичний 

компонент, що слід оцінювати за допомогою критерію «доцільна гендерна 

поведінка». 

У третьому розділі дисертації – «Експериментальне дослідження 

ефективності організаційно-педагогічних умов формування гендерної 

культури студентів у навчально-виховній роботі аграрних закладів вищої 

освіти» – експериментально перевірено ефективність організаційно-

педагогічних умов формування гендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти шляхом їх упровадження в систему роботи з формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, яка реалізовувалась у 

декілька етапів, таких як: набуття гендерних знань, розвиток гендерної 

свідомості; формування гендерних цінностей, їх інтеріоризація, вироблення 

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. Змістовий блок системи роботи з формування гендерної 

культури студентів аграрного закладу вищої освіти поєднував навчальну та 

позааудиторну діяльність, з акцентуванням гендерноорієнтованих форм.  

Результати діагностики гендерної культури студентів аграрного закладу 

вищої освіти показали наявність позитивної динаміки щодо опанування ними 

ознаками кожного з компонентів гендерної культури та підтвердили наші 
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очікування щодо ефективності системи роботи з комплексного використання 

визначених організаційно-педагогічних умов. Статистична перевірка довела 

вірогідність зафіксованих змін. Найбільш помітною виявилась  динаміка 

коливань за дієво-практичним компонентом, що підтверджує ефективність 

поєднання теоретичної та практичної підготовки; найменша динаміка коливань 

за рефлексивним компонентом, що підтверджує необхідність акцентування в 

системі роботи саме діяльності, спрямованої на інтеріоризацію виховних 

впливів. 

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів: 

– вперше теоретично обґрунтовано й експериментально досліджено 

організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти; надана класифікація гендерноорієнтованих форм 

позааудиторної роботи; апробована система роботи з формування гендерної 

культури студентів аграрного закладу вищої освіти з інтеграцією гендерної 

складової до змісту навчального процесу, створенням гендерночутливого 

освітнього середовища, розширенням гендерноорієнтованих форм 

позааудиторної роботи куратора студентських груп в університеті та в 

гуртожитку; 

 – уточнено зміст ключових понять: гендерна культура, гендерне 

виховання, позааудиторна робота, формування гендерної культури студентів; 

схарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; 

 – подальшого розвитку набули теоретичні та практичні аспекти інтеграції 

гендерного підходу у систему вищої освіти.  

Практичне значення наукових результатів дослідження полягає у тому, що 

його теоретичні положення та висновки можуть використовуватись при 

впровадженні підходів щодо формування гендерної культури студентів у 

навчально-виховний процес аграрних закладів вищої освіти; для розширення та 

вдосконалення змісту навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», 

«Політологія», «Історія України», «Правознавство», «Культурологія», 
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«Українська мова за професійним спрямуванням», «Етика та естетика» та ін.; 

при укладанні підручників, навчально-методичних посібників, програм. 

Методичні рекомендації для кураторів академічних груп можуть бути 

використані для розширення форм позааудиторної діяльності гендерної 

спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного збагачення 

гендерноорієнтованих форм виховної роботи, творчого корегування освітнього 

середовища, відповідно до вимог гендерного підходу. Окремі проблеми, 

висвітлені в дослідженні, можуть розглядатись у змісті курсів підвищення 

кваліфікації вчителів у системі післядипломної освіти. Результати дослідження 

можуть ураховуватися у науково-дослідній роботі здобувачів вищої освіти. 

Теоретико-методологічна база дослідження та фактологічні матеріали є 

підґрунтям нових наукових розвідок гендерної спрямованості з педагогіки, 

психології тощо.  

Виконане дослідження не вичерпує всіх питань, пов’язаних із 

досліджуваною проблемою. Подальшої розробки вимагають такі питання: 

навчально-методичний супровід навчального процесу та позааудиторної  

діяльності з формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої 

освіти; посилення міжпредметних зв’язків у процесі формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, виховання гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти шляхом співпраці з 

громадськими організаціями гендерної спрямованості.  

Ключові слова: гендер; гендерна культура; гендерна освіта; гендерний 

підхід; гендерне виховання; гендерні стереотипи; позааудиторна робота; 

гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи; професіогенез.  
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ABSTRACT 

 

Shlieina L.I. Organizational and pedagogical conditions of the gender 

culture formation of the students at agrarian higher education institutions. – The 

scientific qualification work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy (speciality 011 – Educational, 

pedagogical sciences – Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan 

Khmelnytsky, Melitopol, 2021. 

The thesis is devoted to the solution of the problem of gender culture formation 

of the students at agrarian higher education institutions. The aim of the work is to 

determine, theoretically substantiate and experimentally test the effectiveness of 

organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of the 

students at agrarian higher education institutions. 

Relevance of research topic. Ukraine's integration into the world and 

European socio-cultural space presupposes the achieving of gender equality as a 

condition for sustainable development of economic, social and cultural spheres of 

society. The important task is the personal gender culture formation, which covers all 

areas of social relations. The modern system of higher education is aimed at 

educating a new generation of professionals who will be able to combine 

professionalism with humanistic values, general and gender culture, on which the 

solution of interpersonal interaction, an effective trajectory building of personal and 

career growth and economic stability achieving in the society are dependent. 

In the first chapter of the thesis – "Theoretical foundations of the students 

gender culture formation" – it is determined that the state gender policy in Ukraine 

is carried out by legal regulations of supranational and national levels; the basis for 

implementation of the ideas of gender equality, gender culture in public relations and 

in the system of higher education of Ukraine are ratified international and domestic 

legislation and regulations. 

It is defined, that in the scientific space, the realm of gender issues actualizes 
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the mechanisms of gender approach implementation: collection and analysis of 

information on gender issues; conducting gender analysis; implementation of gender 

parity in public administration; organization of gender education. The need to spread 

the policy of "gender mainstreaming", which provides the integration of the aspect of 

ensuring equal rights and opportunities for women and men in various spheres of 

public life, and in the education system, in particular, is supported. 

A comprehensive analysis of scientific researches in the context of the gender 

approach actualization in education was conducted and the content of basic concepts 

related to gender, e.g. culture, gender culture, gender culture formation, gender 

education, extracurricular work, was specified. The peculiarities of the gender 

approach in education, which is based on pedagogical knowledge and is a base for the 

gender culture formation of students through expanding the individual socialization 

in professional, public and family life; implementation of direct or indirect 

professional pedagogical influence on the development and formation of personality; 

creating a gender-sensitive environment; providing egalitarian guidelines, 

orientations, patterns, models of behavior; equal interpersonal relationships building; 

harmonization of interaction on the basis of egalitarianism; promoting self-

determination about the role and place of the individual in social production, 

professional career and life, were analysed. 

The second chapter of the thesis – "Organizational and pedagogical 

conditions for the gender culture formation of students at agrarian higher 

education institutions " – analyzes the specifics of the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions, defines organizational and 

pedagogical conditions, components, criteria and indicators of gender culture 

formation of students at agrarian higher education institutions. It is specified that the 

main ways to acquire the necessary knowledge, skills and abilities in gender issues at 

a higher education institution is to include a gender component into the content of the 

educational process and extracurricular activities. 

The professional pedagogical influence involves the understanding of purpose, 

objectives, principles of gender culture formation, taking into account features of 
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student’s personality development and psychological features of youth gender 

behavior, namely: the gender identity formation, finding yourself in the 

implementation of social roles, choice of behaviors related to susceptibility to social 

problems, gender in particular, the development of responsibility in relationships, 

expression of emotional and value attitude to masculinity and femininity, 

demonstration of readiness for marital relations, formal support of gender equality 

and real reproduction of traditional behavior patterns, attempts to meet stereotypes 

and at the same time reveal individuality, differences in life values of boys and girls, 

insufficient level of gender sensitivity, demonstration of gender segregation in 

choosing a profession, etc. 

Attention is drawn to the need to take into account the specifics of the gender 

culture formation of students at agrarian higher education institutions: insufficient 

substantiation of the tasks in the theory and methods of higher education, 

organizational and pedagogical conditions, forms of organization of the educational 

process aimed at the formation of gender culture; quantitative advantage of 

professional training disciplines in educational programs, which in some way reduces 

the possibility of students to acquire gender-oriented knowledge, skills and abilities; 

the lack of methodological tools for the gender component introduction into the 

educational process; some underestimation of extracurricular and educational work. 

Gender-oriented forms of extracurricular work are classified according to the 

dominant tasks, with the separation of extracurricular educational and developmental, 

leisure, and social activities. Methodical recommendations have been created to help 

curators in forming the gender culture of students. 

Organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions are substantiated, namely: 

integration of the gender component into the content of the educational process 

through organic inclusion of gender issues, mainly at the initial stage of students' 

education, to normative and selective courses, with an emphasis on the acquisition of 

scientific gender knowledge as the basis of a valued attitude to egalitarian ideals; 

creating a gender-sensitive educational environment free of gender stereotypes; 
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involvement of students in extracurricular activities, using gender-oriented forms of 

educational work. 

Taking into account the logic of personal growth, components, criteria and 

indicators of gender culture the formation of students at agrarian higher education 

institutions, following components were determined: cognitive component, which 

should be evaluated using the criterion of "gender awareness"; reflexive component, 

which should be evaluated using the criterion of "gender sensitivity"; effective-

practical component, which should be evaluated using the criterion of "appropriate 

gender behavior". 

In the third chapter of the thesis – "Experimental study of the effectiveness 

of organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions" – the effectiveness of 

organizational and pedagogical conditions for the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions was experimentally tested through 

their implementation into the work system on the gender culture formation of 

students at agrarian higher education institutions, which was implemented during 

several stages, such as: acquisition of gender knowledge, development of gender 

consciousness; formation of gender values, their interiorization, the development of 

own attitude to gender issues; development of skills and abilities to manage the 

motives of expedient forms of gender behavior realization, assuming of family, 

professional, social functions, attitude to the people of the opposite sex on the basis 

of egalitarianism. The content block of the work system on the gender culture 

formation of students at agrarian higher education institutions combined educational 

and extracurricular activities, with an emphasis on gender-oriented forms. 

The diagnostic results of gender culture of students at agrarian higher 

education institution showed the positive dynamics in gaining proficiency in features 

of each gender culture component and confirmed expectations about the effectiveness 

of the work system on the complex use of certain organizational and pedagogical 

conditions. Statistical verification proved the reliability of the recorded changes. The 

most noticeable is the dynamics of fluctuations in the effective-practical component, 
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which confirms the effectiveness of the theoretical and practical training 

combination; the smallest one is the dynamics of fluctuations in the reflexive 

component, which leads to the conclusion that it is necessary to emphasize the 

activities aimed at the internalization of educational influences in the work system. 

Scientific novelty and theoretical significance of the obtained results:  

- the organizational and pedagogical conditions of the gender culture formation 

of students at agrarian higher education institutions were for the first time 

theoretically substantiated and experimentally studied; the classification of gender-

oriented forms of extracurricular work is provided; the work system of the gender 

culture formation of students at agrarian higher education institution with the 

integration of the gender component to the content of the educational process, 

creation a gender-sensitive educational environment, broadening extracurricular 

gender-oriented forms of educational work in university groups and in the dormitory 

was tested; 

- the content of key concepts, namely gender culture, gender education, 

extracurricular activities, gender culture formation of students was specified; the 

components, criteria, indicators and levels of gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions were characterized;  

- theoretical and practical aspects of the gender approach integration into the 

higher education system were further developed. 

The practical significance of the scientific results of the study is that its 

theoretical principles and conclusions can be used in the implementation of 

approaches to the gender culture formation of students into the educational process of 

agrarian higher education institutions; for broadening and improving the content of 

disciplines: "Pedagogy", "Psychology", "Political Science", "History of Ukraine", 

"Law", "Culturology", "Ukrainian language for professional communication", "Ethics 

and aesthetics" etc.; when compiling textbooks, manuals, programs. Methodological 

recommendations for curators of academic groups can be used to expand the forms of 

gender oriented extracurricular activities at the university and dormitory, quantitative 

and qualitative enrichment of gender-oriented forms of educational work, creative 
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adjustment of the educational environment in accordance with gender approach. 

Some of the problems highlighted in the study can be considered in the content of 

teacher training courses in the postgraduate education system. The results of the study 

can be taken into account in students research work. Theoretical and methodological 

base of research and factual materials are the basis for new gender-oriented scientific 

researches in pedagogy, psychology etc. 

The research does not cover all the issues related to the research problem. The 

following issues require further development: educational and methodological 

support of the educational process and extracurricular activities for the gender culture 

formation of students at agrarian higher education institutions; strengthening 

interdisciplinary links in the process of the gender culture formation of students at 

agrarian higher education institutions, gender culture education of students at agrarian 

higher education institutions through cooperation with gender-oriented public 

organizations. 

Keywords: gender; gender culture; gender education; gender approach; gender 

education; gender stereotypes; extracurricular activities; gender-oriented forms of the 

educational process organization; professional genesis. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інтеграція України у світовий та європейський 

соціокультурний простір передбачає досягнення рівноправності за ознакою 

статі, як умову сталого розвитку економіки, соціальної та культурної сфер 

життя суспільства. Важливими завданнями є формування нового гендерного 

світогляду, виховання культури гендерної рівності, що охоплює всі сфери 

соціальних відносин. Передумовою для впровадження ідей гедерної рівності у 

суспільну практику є законодавче забезпечення та положення нормативних 

документів: Конституція України (1996 р.), Закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), Закон «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012 р.), «Національна 

стратегія у сфері прав людини» (2015 р.) та ін., що актуалізують необхідність 

формування гендерної культури особистості, вимагають нових досліджень 

методологічних, психологічних, педагогічних та методичних аспектів 

професійної підготовки молоді, спрямованих на досягнення загальної культури 

взагалі, та гендерної, зокрема. 

Сучасна система вищої освіти, як середовище зростання особистості у 

професійному, громадському та сімейному житті, спрямована на виховання 

нового покоління фахівців, які б поєднували професіоналізм з гуманістичними 

цінностями, загальною, професійною та гендерною культурою, від яких 

залежить вирішення проблем міжособистісної взаємодії, побудова ефективної 

траєкторії особистісного та кар’єрного зростання й досягнення економічної 

стабільності суспільства. 

Аналіз наукових досліджень дозволив виявити, що проблема формування 

гендерної культури та дотичні до неї питання перебували в полі зору вчених, 

зокрема, Дж. Батлер [6], Г. Брандт [16], В. Гайденко [32], Н. Гапон [35], 

А. Гриценко [59], М. Кіммел [98], І. Кон [103], В. Менжулін [132], Н. Седова 

[187] та ін. розглядають філософські аспекти гендеру; О. Венгер [22], Н. Гусак 

[62], В. Олійник[149] та ін. з’ясовують особливості гендерної політики в 



  23 

 

Україні; Ш. Берн [60], С. Бем[241], Т. Говорун [48], І. Головнева [55], 

Н. Городнова [57], І. Клецина [99], К. Мілет [134], О. Щотка [237] та ін.  

надають обґрунтування психологічних засад гендеру та його похідних; 

Є. Здравомислова [84], О. Іващенко [88], Т. Марценюк [130], В. Москаленко 

[139], М. Пірен [159], І. Святненко [186], В. Янчук [239], та ін. окреслюють 

роль та значущість гендеру в площині соціології; І. Бежан-Волк [7], Л. Вовк 

[24], М. Воровка [29], І. Кизима [93], Л. Москальова [136], М. Окса [147], 

К. Осадча [150], Ю. Польська [162], Л. Смоляр [193], С. Харченко [205], 

О. Цокур [211] та ін. здійснюють гендерні дослідження освітніх процесів; 

Р. Безпальча [8], Т. Бутурлим [18], І. Головащенко [52], Т. Дороніна [72], 

С. Емірільясова [76], В. Кравець [115], В. Хор᾿яков [206], Л. Штильова [235] та 

ін. розкривають питання гендерної педагогіки; К. Аверіна [2], В. Алєксєєва [4], 

М. Микова [133], Т. Потапчук [163], Г. Приходько [167] та ін. актуалізують 

проблеми соціалізації та формування відносин молоді; Н. Байдюк [5], 

С. Богомаз [14], О. Васильченко[21], С. Вихор [23], Т. Голованова [53], 

І. Калько [91], О. Кікінежді [95], Л. Мандрик [129], І. Мунтян [141], П. Терзі 

[200], А. Швецова [215], С. Яшник [240] та ін. досліджують питання 

формування гендерної культури студентської молоді. 

Науковці розглядають гендерну культуру як особливе соціальне явище, 

сукупність матеріальних і духовних цінностей, норм, традицій, які суспільство 

використовує для збереження й передачі соціального досвіду, комунікації та 

регуляції поведінки представників певної соціальної статі – жіночої й 

чоловічої; важливу сферу життя суспільства, яка охоплює систему освіти, 

установи й організації, що забезпечують її розвиток та функціонування; 

складову загальної культури, як особливий вид культури суспільства та 

конкретної людини, як суб'єкта суспільних відносин.  

Проблеми навчання і виховання студентів аграрних закладів вищої освіти 

розкриті у дослідженнях І. Данченко (готовність викладачів до формування 

соціальної зрілості студентів) [63], С. Демченко (гендерна культура студентів 

як засіб гуманізації освітнього середовища) [67], О. Лазарєва (комунікативна 
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компетентність майбутніх фахівців) [121], О. Осаульчик (творчий потенціал 

студентів у позааудиторній діяльності) [152], Р. Сопівник (виховання 

особистості майбутніх фахівців) [194], Н. Шелест (ціннісне ставлення студентів 

до створення сім᾿ї) [216], Д. Щепової (формування професійних цінностей 

студентів) [236] та інших вчених. У науковій площині недостатньо 

конкретизованих розвідок з питань формування гендерної культури та 

пов᾿язаних з нею якостей особистості студентської молоді; в деяких 

дослідженнях іноді бракує сталості й глибинного розуміння, а організаційно-

педагогічні умови формування гендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти не були предметом спеціального дослідження науковців.  

Сучасна педагогічна практика свідчить, що хоч більшість педагогів 

активізує пошуки нових напрямів оновлення змісту освіти, зосереджує фокус 

уваги на формуванні загальної та гендерної культури студентів, проте деякі 

викладачі індиферентно ставляться до питань, пов’язаних з гендерною освітою. 

Актуальність вказаного вище зростає у зв’язку з тим, що в Україні однією з 

провідних галузей економіки є  аграрна, пов᾿язана зі зміною економічних 

відносин на селі, переходом до нової аграрної політики, що вимагає змін у 

характері та змісті праці, а отже, й у системі підготовки фахівців аграрної 

галузі. Попри наявність позитивного досвіду щодо інтеграції гендерного 

підходу в навчально-виховний процес окремих освітніх закладів, завдання 

формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти до 

сьогодні теоретично не обґрунтовані й практично не вирішені. 

Теоретичний аналіз науково-педагогічних джерел та практичний досвід з 

теми дослідження виявив низку суперечностей: 

 між об’єктивною потребою українського суспільства в науковому 

осмисленні ідеї формування гендерної культури та розмаїттям фрагментарних 

підходів до її розуміння;  

 між необхідністю формування гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти та невизначеністю організаційно-педагогічних умов 

організації цього процесу; 
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 між потребою суспільства в конкурентоспроможних фахівцях, що 

набули необхідного рівня гендерної культури, і недостатньою розробленістю в 

теорії та методиці вищої освіти гендерноорієнтованих форм організації 

навчально-виховного процесу. 

Отже, актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична й 

практична розробленість та необхідність усунення зазначених суперечностей 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Організаційно-

педагогічні умови формування гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри 

педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Підготовка 

майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» 

(державний реєстраційний номер 0117U006709). Тему дисертації затверджено 

Вченою радою Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (протокол № 7 від 28.11.2017 р.), погоджено у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки 

і психології НАПН України (протокол № 4 від 25.09.2018 р.) та уточнено 

рішенням Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 17 від 28.05.2020 р.). 

Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов 

формування гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукових досліджень у контексті 

актуалізації гендерного підходу в освіті, як площини для формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти. 

2. З’ясувати особливості формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти.  
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3. Визначити організаційно-педагогічні умови, компоненти, критерії та 

показники сформованості гендерної культури студентів у навчально-виховній 

роботі аграрних закладів вищої освіти. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність упровадження 

визначених організаційно-педагогічних умов формування гендерної культури 

студентів у навчально-виховній роботі аграрного закладу вищої освіти.  

Об’єкт дослідження – процес формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

гендерної культури студентів у навчально-виховній роботі аграрних закладів вищої 

освіти.  

На захист виноситься положення про те, що формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти набуває ефективності за таких 

організаційно-педагогічних умов: інтеграція гендерної складової до змісту 

навчального процесу шляхом органічного включення гендерної проблематики, 

переважно на початковому етапі навчання студентів, до нормативних та вибіркових 

навчальних курсів, з акцентом на засвоєння наукових гендерних знань як основи 

ціннісного ставлення до егалітарних ідеалів; створення вільного від гендерних 

стереотипів гендерночутливого освітнього середовища; залучення студентів до 

участі у позааудиторній діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм 

виховної роботи. 

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс таких 

методів дослідження:  

 теоретичні – аналіз наукової літератури з метою виявлення теоретичних 

основ впровадження гендерної складової в освітній процес; контент-аналіз 

навчальних планів і програм професійної підготовки студентів аграрних 

закладів вищої освіти з метою визначення шляхів запровадження гендерної 

складової в освітній процес;  

 емпіричні – тестування, метод самооцінки, анкетування викладачів і 

студентів щодо рівнів сформованості гендерної культури;  бесіда, 
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цілеспрямоване спостереження за процесом і результатами формування 

гендерної культури студентів, педагогічний експеримент (пошуково-

аналітичний, емпіричний, формувально-розвивальний етапи) з метою перевірки 

ефективності упроваджених організаційно-педагогічних умов формування 

гендерної культури студентів;  

 математично-статистичні методи для з’ясування вірогідності отриманих 

даних та узагальнення результатів дослідження.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалась протягом 2017–2020 навчальних років на базі аграрних 

ЗВО України (Вінницький національний аграрний університет, Миколаївський 

національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного, Харківський національний аграрний  

університет імені Докучаєва).  

Організація дослідження. На пошуково-аналітичному етапі дослідження 

(2017–2018 рр.) визначали мету та завдання, здійснювали уточнення висновків 

та результатів теоретичних досліджень науковців, окреслювали компоненти, 

критерії, показники, організаційно-педагогічні умови формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, визначали 

експериментальну базу, обирали методики діагностики результатів 

експериментального дослідження. На цьому етапі дослідженням було 

охоплено 258 студентів четвертого курсу ЗВО та 157 викладачів загальних та 

спеціальних кафедр аграрних закладів вищої освіти України. За критерієм 

«статева належність» ця вибірка досліджуваних була представлена двома 

стратами: студентами (132 особи чоловічої статі), студентками (126 осіб 

жіночої статі).  

У процесі емпіричного етапу (2018–2019 рр.) обирали репрезентативну 

вибірку досліджуваних, визначали вихідний стан організації навчально-

виховного процесу в аграрних закладах вищої освіти в аспекті формування 

гендерної культури студентів через констатувальний зріз досліджуваних 

характеристик.  
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Констатувальний етап формувального експерименту було спрямовано на 

досягнення мети дослідження та вирішення наступних завдань: сформувати 

експериментальну вибірку досліджуваних, відповідну критеріям якісної й 

кількісної репрезентативності; виявити рівень сформованості гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти, відповідно до визначених 

компонентів, критеріїв та показників.  

Формування контингенту студентів аграрних закладів вищої освіти, як 

респондентів констатувального етапу дослідження, здійснювали, з 

дотриманням умов випадковості та незалежності вибірки: досліджувані мали 

приблизно однакові соціально-професійні характеристики (проміжні змінні): 

навчались на І – ІІ курсах, мали приблизно однаковий вік (17 – 20 років); були 

представлені однаковою кількістю юнаків і дівчат (79/80). Експериментальна 

вибірка випробуваних якісно різноманітна.  

До формувального експерименту ми залучали як експертів – викладачів-

експериментаторів, які викладають загальні дисципліни, і як тренерів – 

кураторів груп. Під час формувально-розвивального етапу (2019–2020 рр.) 

проводили процедуру формувального експерименту, визначали рівні розвитку 

гендерної культури, проводили контрольний зріз досліджуваних характеристик, 

фіксували їх динаміку, здійснювали кількісний та якісний  аналіз результатів, 

формулювали основні висновки дослідження, укладали методичні рекомендації 

на допомогу кураторам щодо впровадження запропонованих організаційно-

педагогічних умов формування гендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти. Дисертаційне дослідження проводили за логікою послідовного 

(лінійного) експерименту.  

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів: 

– вперше теоретично обґрунтовано й експериментально досліджено 

організаційно-педагогічні умови формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти; надана класифікація гендерноорієнтованих 

форм позааудиторної роботи; апробована система роботи з формування 

гендерної культури студентів аграрного закладу вищої освіти з інтеграцією 
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гендерної складової до змісту навчального процесу, створенням 

гендерночутливого освітнього середовища, розширенням 

гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи куратора студентських груп 

в університеті та в гуртожитку; 

– уточнено зміст ключових понять: гендерна культура, гендерне 

виховання, позааудиторна робота, формування гендерної культури студентів; 

схарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти; 

– подальшого розвитку набули теоретичні та практичні аспекти інтеграції 

гендерного підходу у систему вищої освіти.  

Практичне значення наукових результатів дослідження полягає у 

тому, що його теоретичні положення та висновки можуть використовуватись 

при впровадженні підходів щодо формування гендерної культури студентів 

у навчально-виховний процес аграрних закладів вищої освіти; для 

розширення та вдосконалення змісту навчальних дисциплін «Педагогіка», 

«Психологія», «Політологія», «Історія України», «Правознавство», 

«Культурологія», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Етика 

та естетика» та ін.; при укладанні підручників, навчально-методичних 

посібників, програм. 

Методичні рекомендації для кураторів академічних груп можуть бути 

використані для розширення форм позааудиторної діяльності гендерної 

спрямованості в університеті та в гуртожитку, кількісного та якісного 

збагачення гендерноорієнтованих форм виховної роботи, творчого 

корегування освітнього середовища, відповідно до вимог гендерного 

підходу. Окремі проблеми, висвітлені в дослідженні, можуть розглядатись у 

змісті курсів підвищення кваліфікації вчителів у системі післядипломної 

освіти. Результати дослідження можуть ураховуватися у науково-дослідній 

роботі здобувачів вищої освіти. Теоретико-методологічна база дослідження 

та фактологічні матеріали є підґрунтям нових наукових розвідок гендерної 

спрямованості з педагогіки, психології тощо.  
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Особистий внесок здобувача полягає у визначенні, теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності організаційно-

педагогічних умов формування гендерної культури студентів аграрного закладу 

вищої освіти. Усі наукові результати, викладені в роботі, одержані автором 

самостійно. Дисертаційна робота є одноосібно виконаною науковою працею. 

Висновки й результати, зокрема, ті, що розкривають наукову новизну, отримані 

та сформульовані автором самостійно. 

Упровадження результатів дослідження. Основні положення та 

результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес таких 

вищих навчальних закладів України: Вінницький національний аграрний 

університет (довідка про впровадження № 01.1-60-1832 від 24.11.2020 р.), 

Миколаївський національний аграрний університет (довідка про впровадження 

№ 29-18/1472 від 03.12.2020 р.), Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного (довідка про впровадження № 5611-2119 

від 03.12.2020 р.), Харківський національний аграрний університет імені 

Докучаєва (довідка про впровадження № 01-24/1630 від 25.11.2020 р.), Вища 

лінгвістична школа у місті Ченстохова (Польща, 2019–2020 рр.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати дослідження було висвітлено та обговорено на науково-практичних 

конференціях: міжнародних – «Філософські обрії сьогодення» (Херсон, 2017); 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору» (Київ, 2017); «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (Одеса, 

2017); «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями 

наукових досліджень» (Київ, 2018); «Modern educational space: the transformation 

of national models in terms of integration» (Leipzig, 2018); «Гендер. Екологія. 

Здоров’я» (Харків, 2019); «Теорія та практика сучасної науки та освіти» 

(Дніпро, 2019); «Modern science: problems and innovations» (Stockholm, Sweden, 

2020); «Dylematy Współczesnej Edukacji – V (Częstochowie, Polska, 2020); 

«Effective Management of Erasmus+ projects: Exchange of good practices» 

(Czestochowa, Poland, 2020); всеукраїнських – «Актуальні питання підготовки 
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майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» 

(Мелітополь, 2017); «Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах 

реалізації Концепції Нової української школи» (Мелітополь, 2018); «Актуальні 

питання підготовки майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх 

трансформацій» (Мелітополь, 2019). 

Публікації. Основні наукові положення дисертації висвітлено у 

18  одноосібних публікаціях, зокрема: 7 – у статтях наукових фахових видань 

України та інших держав (з яких: 6 – у фахових виданнях України, 1 – у 

періодичному закордонному виданні); 9 – апробаційного характеру; 2 – 

додатково відображають наукові результати дисертації (1 стаття та 1 методичні 

рекомендації).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, викладених на 25 сторінках 

(245 найменування) та 12 додатків, обсягом 65 сторінок. Загальний обсяг 

дисертації – 294 сторінок, з них – 183 сторінки основного тексту. Робота 

містить 30 таблиць та 1 рисунок.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ  

ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

 

1.1. Нормативно-правові засади імплементації ідей гендерної культури 

студентів у систему вищої оcвіти України  

 

Спрямування суспільного розвитку України до інтеграції в  міжнародну 

спільноту, прагнення до вступу в загальноєвропейський соціокультурний 

простір виокремлюють питання реформування системи освіти та її орієнтації на 

світові стандарти. Одним із пріоритетів соціально-економічної політики 

держави є досягнення гендерної рівності, тому постає необхідність 

імплементації у систему вищої освіти ідей, пов᾿язаних з гендерною культурою, 

що сприятиме трансформації уявлень про соціальні  ролі чоловіків і жінок, 

формуванню ГК егалітарного типу, перш за все, в умовах ЗВО, який постає 

середовищем соціалізації особистості у професійному, громадському та 

сімейному житті. Серед завдань сучасної освіти – формування освіченої 

особистості, вільної від будь-яких дискримінаційних настанов, тобто людини, 

яка усвідомлює інтелектуальний досвід попередніх поколінь та намагається 

поєднати кращі його надбання з сучасним рівнем наукових знань.  

Україна ратифікувала міжнародні документи, що проголошують цінність 

прав людини, закріплюють принцип рівноправ’я чоловіків і жінок та 

забороняють дискримінацію, зокрема й за статевою ознакою, і зобов’язалась 

імплементувати міжнародні директиви щодо гендерної рівності. Н. Грицяк 

вказує, що державна гендерна політика в країні регулюється наднаціональними 

та національними нормативно-правовими актами [60]. Документи та 

нормативно-правові акти міжнародного права наднаціонального рівня: 

«Загальна декларація прав людини» (1948 р.), «Конвенція про охорону 

материнства» (1952 р.), «Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок 

за рівноцінну працю» (1956 р.), «Конвенція про дискримінацію в галузі праці та 
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занять» (1958 р.), «Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок» СEDАW (1979 р.), «Конвенція про рівне ставлення й рівні 

можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» 

(1999 р.), «Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (2011 р.). [81; 105; 106; 

107; 108; 109; 110] та ін. проголошують цінність прав людини, закріплюють 

принципи рівноправ’я чоловіків і жінок. 

Необхідною умовою входження України до європейської спільноти, 

показником її готовності до вирішення гендерних проблем стало формування 

суспільних відносин між статями, відповідно до світових стандартів 

дотримання прав людини, які були визначені на всесвітніх конференціях про 

становище жінок (1975 р. у Мехіко; 1980 р. у Копенгагені; 1985 р. у Найробі; 

1995 р. у Пекіні). Особливо показовими стали конференція в Найробі, де було 

прийнято концепцію («gender mainstreaming»), яка передбачає комплексний 

підхід до проблем гендерної рівності, врахування пріоритетів та потреб жінок і 

чоловіків, та в Пекіні, де була підписана урядами 189 країн декларація та 

Платформа дій щодо розбудови такого світу, де кожна дівчина та жінка будуть 

мати змогу проживати у суспільстві, вільному від насильства та дискримінації.  

Г. Христова та О. Кочемировська вказують, що сучасні міжнародні 

стандарти гендерної рівності та законодавство демократичних країн світу 

ґрунтуються на трьох моделях рівності жінок та чоловіків, а саме: 

 формальна модель рівності чоловіка та жінки виявляється як 

закріплення на законодавчому рівні формалізованої рівності прав статей, попри 

будь-які інші дискримінаційні критерії (раси, кольору шкіри, мови, політичних 

та релігійних переконань, національного та соціального походження, релігії, 

майнового чи іншого стану). Прибічники цієї моделі вважають формальну 

рівність достатньою для подолання нерівності. Цей підхід має назву 

гендернонейтрального. Формальне закріплення рівності прав є недостатнім на 

шляху досягнення реальної рівності. Зважаючи на те, що взаємодія державних 

органів та громадян відбувається переважно в публічній сфері життя, то вона 
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опиняється у фокусі захисту прав людини, а ті порушення прав жінок, які 

скоюють партнери-чоловіки та/або члени сім’ї в приватній сфері життя, 

залишаються, зазвичай, поза увагою, що виправдовується правом на таємницю 

особистого та сімейного життя; 

 протекціоністська модель рівності чоловіка та жінки базується на 

усуненні чи обмеженні участі жінок у деяких сферах діяльності, заради їх 

інтересу. Цей підхід визнає відмінності між статями, але визнає слабкість 

жінок, яка виправдовує їх підлегле становище, обмежує права, спричиняє 

дискримінацію; 

 субстантивна модель рівності чоловіка та жінки базується на визнанні 

соціальних та біологічних розбіжностей між чоловіками та жінками, які не 

можна скасувати через закріплення формальної рівності на законодавчому 

рівні, яке фактично призводить до нерівності. Цей підхід підкреслює 

важливість забезпечення рівних можливостей реалізації прав чоловіків та 

жінок, необхідність упровадження додаткових законодавчих та 

правозастосовних заходів, створення механізмів їх запровадження. У 

законодавчому полі України використовується поняття «позитивні дії», тобто 

спеціальні тимчасові заходи для усунення юридичної чи фактичної нерівності у 

можливостях жінок і чоловіків, створення сприятливих умов для досягнення 

рівних результатів у реалізації прав. 

Позитивні дії можуть здійснюватися шляхом надання привілеїв 

соціальній групі, яка зазнає певних утисків (обмежень), або надання цій групі 

дозволів, пільг, заохочень, квот тощо. Позитивні дії не вважаються 

дискримінацією за ознакою статі, їх використання дозволяє уникнути 

дискримінації у реалізації прав для людей, що знаходяться у різному становищі, 

внаслідок застосування гендернонейтральних заходів. Міжнародні стандарти 

захисту прав жінок, зокрема, Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (СEDАW) базуються на цій моделі [209]. 

Визнання необхідності «забезпечення гендерної рівності» як третьої, із 

семи найважливіших цілей тисячоліття [210], свідчить про стратегічне значення 
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цього питання. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок СEDАW (1979 р.) вказує на пріоритетні принципи гендерної рівності: 

заборона дискримінації щодо жінок як будь-якого розмежування, виключення 

чи обмеження за ознакою статі, що має наслідком або метою порушення чи 

відмову від визнання, застосування або реалізації прав жінок, незалежно від 

їхнього сімейного стану на засадах рівності чоловіків і жінок, прав людини й 

основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній 

або будь-якій іншій сфері; заборона прямої, непрямої та множинної 

дискримінації щодо жінок, дійсної рівності, що передбачає, що жінкам де-

факто надаються однакові з чоловіками можливості, однаковий доступ до 

можливостей та  сприятливі умови для досягнення рівноцінних результатів; 

дійсна рівність виходить за межі правових гарантій однакового ставлення та 

вивчення впливу інтервенцій; безпосередня відповідальність держави за 

виконання положень Конвенції [106; 164]. 

Україна долучилась до СEDАW (1979 р.) і започаткувала формування 

гендерного законодавства на рівні міжнародних стандартів. Подальшому 

прогресу в цьому напрямі сприяли конференції та зустрічі на вищому рівні з 

питань поліпшення становища жінок. Україна підтримує основні підходи ООН 

та світової спільноти щодо повної та рівноправної участі жінок у політичному, 

економічному, соціальному та культурному житті на регіональному, 

державному та міжнародному рівнях. У 2011 році Україна підписала 

Стамбульську конвенцію; підготовка до ратифікації ще триває, а окремі  

положення документа включені до українського законодавства. 

Національне законодавство у сфері забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків представлено наступними документами: 

Конституція України (1996 р.), Закон України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), Закон України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012 р.), Державні програми з 

утвердження гендерної рівності в українському суспільстві (2007, 2013 рр.), 

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 



  36 

 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (2015 р.), Розпорядження 

КМУ «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, 

викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації 

щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року» 

(2018 р.), Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2023 року» (2018 р.) та ін. [68; 69; 102; 

111; 168; 171; 172; 174; 175; 177]. Чинне законодавче забезпечення є орієнтиром 

для впровадження гендерноорієнтованих підходів у суспільну практику [164].  

Україна внесла окрему статтю до Основного закону і задекларувала рівні 

права та можливості жінок і чоловіків: стаття 3 Конституції закріплює рівність 

чоловіків та жінок у всіх сферах життя; стаття 24 Конституції України гарантує, 

що «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. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, у праці та винагороді за 

неї; спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров’я жінок, 

встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною та 

моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям» [111].  

Принципи гендерної рівності закріплені в нормативно-правових 

документах, названих вище. Так, Закон України «Про забезпечення рівних прав 

і можливостей чоловіків та жінок» спрямований на «досягнення паритетного 

становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом 

правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
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ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних 

тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями 

жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами 

України» [171]. Рівні права та можливості жінок і чоловіків декларуються в 

статті 21: «держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у 

здобутті освіти. Навчальні заклади забезпечують: рівні умови для жінок і 

чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, 

позик студентам; підготовку та видання підручників, навчальних посібників, 

вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на 

формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої 

недоторканості [171]. 

Політологи слушно відзначають прогресивне концептуальне та практичне 

значення основних положень Закону, який уможливлює: 

 узгодження та гармонізацію національного законодавства з питань 

гендеру з міжнародним; 

 визнання наявності в країні гендерної дискримінації у сферах 

соціального життя та її заборону; 

 виокремлення забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків як спеціальної сфери; 

 визнання гендерної політики як необхідної складової політики та 

визначення її основних напрямів; 

 наголошення необхідності забезпечення реальних можливостей для 

досягнення гендерної рівності; 

 утвердження механізму забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, а саме, окреслення системи органів, установ та організацій, 

наділених повноваженнями щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків; 
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 акцентування на необхідності створення центрального органу 

виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; 

 запровадження відповідальності за порушення законодавства України 

щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків; 

 визнання необхідності спеціальних тимчасових заходів, з метою 

створення рівних можливостей для жінок та чоловіків та просування гендерної 

рівності у специфічних сферах соціального життя, де виявляється 

непропорційне представництво жінок і чоловіків або нерівний статус осіб, 

залежно від їх статі [45, с. 11–12]. 

Прийняття названого Закону стимулювало подальший розвиток 

національного законодавства у сфері забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків. На його основі Постановою КМУ у 2006 р. було 

запроваджено гендерно-правову експертизу законодавства, метою якої є 

надання висновку щодо відповідності законопроєктів принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Обов’язковою складовою 

документів, що подаються до розгляду нормативно-правового акту, має бути 

висновок експертизи про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків.  

У 2006 році з метою забезпечення рівних прав жінок і чоловіків було 

ухвалено Державну програму з утвердження гендерної рівності в українському 

суспільстві на період до 2010 року, що передбачала формування та реалізацію 

політики у сфері забезпечення гендерної рівності; створення відповідної 

нормативно-правової бази, приведення галузевих нормативно-правових актів у 

відповідність із Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та адаптацію законодавства України до 

законодавства ЄС у сфері забезпечення гендерної рівності тощо. Згодом було 

ухвалено нормативний документ щодо інтеграції гендерного підходу в освіту – 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впровадження принципів 

гендерної рівності в освіту» (2009 р.) [169]. 
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Протягом наступних років після прийняття Закону при органах 

виконавчої влади було створено інституції, відповідальні за реалізацію 

гендерної політики (гендерні робочі групи; міжвідомча рада з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми; посада Представника Уповноваженого з питань 

дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Сектор із 

питань гендерної рівності; Експертна рада з питань розгляду звернень за 

фактами дискримінації за ознакою статі). У 2012 р. був затверджений Закон 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [172].  Протягом 

2011–2013 рр. не було ухвалено Державної програми з забезпечення гендерної 

рівності. 

У 2015–2016 рр. почалося відновлення діяльності дорадчих та 

консультативних органів з питань прав жінок та гендерної рівності – 

продовжили роботу Експертна рада з питань протидії дискримінації за ознакою 

статі, Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

(підпорядкована КМУ). При Міністерстві соціальної політики створена 

Міжвідомча робоча група щодо запровадження гендерноорієнтованого 

бюджетування, а при Міністерстві освіти – робоча група з питань політики 

гендерної рівності, при обох міністерствах на громадських засадах працюють 

радники з гендерних питань.  

Розвитку гендерної політики в Україні сприяла Угода про асоціацію з ЄС, 

серед цілей якої були забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, 

боротьба з дискримінацією. Результатом діяльності стала підписана у 2013 році 

«Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року» [69].  

У 2015 році була затверджена «Національна стратегія у сфері прав 

людини», яка конкретизує стратегічну мету, що полягає у забезпеченні рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життя суспільства і вказує, 

що попри досягнутий прогрес, в Україні зберігається проблема нерівності прав 
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та можливостей жінок і чоловіків, що зумовлює необхідність продовження 

активної та комплексної роботи щодо розв'язання проблем гендерної 

дискримінації та забезпечення реальної гендерної рівності. Документ визначає 

стратегічні напрями подальшої діяльності, серед яких – забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, протидія гендерному насильству, 

торгівлі людьми та рабству, протидія домашньому насильству, попередження 

та протидія дискримінації, та передбачає очікувані результати – подолання 

гендерної дискримінації, зокрема й гендерних стереотипів. Затверджений у 

2015 році розпорядженням КМУ План дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року [177] передбачає здійснення 

комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, зокрема й 

гендерних стереотипів. Серед цих заходів – включення відповідного 

компонента у систему освіти та організація й проведення освітньо-

просвітницьких заходів. 

У 2017 році була запроваджена посада Урядового уповноваженого з 

питань гендерної політики, ухвалено Закон України «Про освіту» [83], у якому 

передбачено обов’язковість здобуття учнями компетентностей, пов’язаних з 

усвідомленням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Протягом 2017–

2018 рр. були ухвалені нормативно-законодавчі акти, спрямовані на виконання 

Законів «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [171] 

та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [172]. У 2017 

р. Міністерством охорони здоров’я був скасований наказ, що забороняв жінкам 

вибір 450 професій; у наступному році ухвалено Закон «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[168]. 

Суттєво, що у законодавстві України з забезпечення рівних прав та 

можливостей чоловіків та жінок передбачено реалізацію субстантивної моделі 

рівності засобами «позитивних дій». Так, Закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.) визначає такі дії як 
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«спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об’єктивно обґрунтовану 

мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у 

можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених 

Конституцією і законами України» [2005 р.], а Закон «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні» [2012 р.], надає уточнення мети 

позитивних дій – усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях 

осіб реалізовувати права та свободи, надані їм Конституцією і законами 

України. Зауважимо, що, визначивши мету позитивних дій, Закони не 

конкретизували підстав їх запровадження й припинення, механізмів прийняття 

рішень щодо таких дій та контролю за їх здійсненням. Підтримка материнства 

та батьківства не підпадає під категорію позитивних дій, оскільки не є 

тимчасовим заходом [171; 172]. Як бачимо, українське законодавство у сфері 

забезпечення рівних прав та можливостей ще перебуває у стадії розвитку. 

На сьогодні в Україні розроблено законодавство щодо рівності прав і 

можливостей жінок і чоловіків, створено національний механізм його 

забезпечення, діють Цивільний та Кримінальний Кодекси України, Кодекс 

законів про працю України та Кодекс про шлюб та сім’ю України, закони про 

освіту, пенсійне забезпечення, державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону 

праці, Основи законодавства України про охорону здоров’я тощо [62; 64; 68; 

82; 111; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 180]. Попри це,  як 

слушно зазначає Л. Мандрик та інші науковці, українське суспільство 

зіштовхується з проблемою порушення прав людини у різноманітних галузях 

життя, до того ж, у всіх сферах життєдіяльності поширені стійкі гендерні 

стереотипи. Саме тому для успішного подолання наявної нерівності необхідне 

удосконалення законодавства й  передусім цілеспрямована гендерна освіта всіх 

громадян і, особливо, молоді [22; 102; 129]. 

Ми поділяємо думку М. Воровки, яка вважає, що на початку ХХІ ст. 

упровадженню принципів гендерної рівності в українське суспільство заважали 

певні специфічні умови, а саме: відсутність політичної волі до паритетності у 

владних стосунках; відсутність настанов на гендернопаритетні стосунки в 
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масовій свідомості громадян; поширення патріархатних стереотипів у 

суспільній свідомості та їх вплив на відносин між громадянами країни; 

орієнтація на традиційні форми взаємовідносин, на усталений традиційний 

поділ на жіночі та чоловічі професії; орієнтація на відновлене автентичне 

минуле, що, до того ж, відтворює чи створює домінантні націєтворчі міфи; 

наявність в суспільстві фактів домашнього насильства, більшість потерпілих 

від якого – жінки; обмеження демократичних свобод, зокрема і в гендерному 

плані; свідомий опір становленню гендерно паритетного суспільства, як форма 

конкуренції між статями [27, с.199 – 200]. 

Для створення нової демократичної реальності необхідним є рівень 

культури та цивілізованості соціально-рольових функцій чоловіка і жінки. 

Проте, за результатами моніторингу виконання Національної стратегії у сфері 

прав людини [154], з 67 пунктів, що стосуються прав жінок, станом на кінець 

2017 р., тільки 13 (19%) були виконані повністю; 9 (13%) – виконані частково; у 

стані виконання перебували 32 заходи (47%), навіть попри те, що термін 

виконання значної частини з них сплив ще у 2015 – 2016 рр. Невиконаних і 

таких, інформацію про виконання яких було надано не по суті, – 14 (21%).  

Демографічний щорічник показує кількісну перевагу жінок, а саме – 

станом на 1 січня 2019 року, чисельність жінок в Україні перевищувала 

чисельність чоловіків; особливо це стосується жінок і чоловіків старшого віку: 

на вказаний період налічувалось 22,5 млн жінок і 19,5 млн чоловіків, тобто на 

1000 чоловіків відповідно припадало 1158 жінок. Частка жінок становила 54%, 

а чоловіків – 46%. В регіонах найбільша частка жінок – 55% – в Донецькій і 

Чернігівській областях, найменша – 52% – у Рівненській і Закарпатській 

областях [143]. Нормативне, фінансове та інституційне забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок і чоловіків залишається недостатнім [61]. Помітним є 

негативний ефект недостатньої участі жінок, особливо, з уразливих груп, в 

ухваленні рішень на державному та на місцевому рівнях.   

Одним з ефективних засобів досягнення рівноправності чоловіків і жінок 

в усіх сферах суспільного життя є розвиток ГК, перш за все, в умовах закладу 
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вищої освіти, яка є площиною соціалізації особистості у професійному, 

громадському та сімейному житті. Упровадження гендерного компонента в 

освітню галузь спирається на нормативно-правові документи [82; 145; 169; 

178]. Необхідність вивчення питань гендерної рівності в системі підготовки 

фахівців декларується у Законі України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), де зазначено, що «до навчальних 

програм вищих навчальних закладів включаються дисципліни, які вивчають 

питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

факультативне вивчення правових засад гендерної рівності на основі 

гармонізації національного і міжнародного законодавства» [171]. 

У наказі Міністерства освіти і науки України 2009 р. «Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту» третина плану заходів безпосередньо 

стосується вищої школи, зокрема: продовжити впровадження курсів гендерної 

рівності; здійснити анкетування щодо упровадження гендерного компоненту у 

зміст вищої освіти; створити банк даних методичного забезпечення гендерних 

курсів; організувати проведення гендерного аналізу кадрового забезпечення за 

галузями знань; сприяти створенню у ЗВО кафедр гендерної рівності [169]. 

Корелюють з ідеєю гендерної рівності й основні принципи, зазначені в Законі 

України «Про освіту» [83], в Концепції розвитку неперервної педагогічної 

освіти [173], в Національній доктрині розвитку освіти [145], в Концепції 

реформування і розвитку аграрної освіти та науки [83] та інших документах 

[82; 170].  

Отже, в Україні питання гендерної рівності актуалізовано у 

ратифікованих міжнародних документах, в Конституції та законодавчих актах, 

розроблено законодавство щодо рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, 

створено національний механізм його забезпечення. Українське законодавство 

у сфері забезпечення рівних прав та можливостей ще перебуває у стадії 

розвитку, проте і ратифіковані міжнародні документи, і Конституція та 

законодавчі акти постають основою для імплементації ідей гендерної рівності, 

гендерної культури в суспільні відносини та гендерного підходу в систему 
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вищої освіти України. Упровадження окреслених ідей поки що гальмується 

через певні суспільні обставини, через ігнорування чи невизнання гендерних 

проблем деякими представниками академічної сфери та пересічними 

громадянами. 

 

1.2. Наукові підходи до визначення гендерної культури особистості 

студентів  

 

Вирішення проблем сучасного суспільства неможливе без створення 

рівних можливостей для самореалізації особистості, незалежно від її статі, адже 

реалізація ідеї гендерної рівності у міжстатевих стосунках, надання рівних прав 

представникам обох статей є показником демократичного суспільства. У 

зв’язку з цим питання гендерної рівності стало сьогодні пріоритетним, постала 

потреба у формуванні нових взаємовідносин між жінками та чоловіками, 

заснованих на партнерських засадах та надання їм рівного доступу до переваг 

суспільного розвитку. Постає необхідність формування  у випускника ЗВО ГК, 

як частини професійної культури, від якої залежить налагодження 

міжособистісної взаємодії, особистісне й кар’єрне зростання, досягнення 

економічної стабільності суспільства. Проблема ГК привертає все більшу увагу 

науковців і практиків, які намагаються з’ясувати проблеми становлення та 

розвитку гендерних процесів в Україні. Розглядаючи поняття «гендерна 

культура», маємо передусім зазначити, що особливість цього феномену полягає 

в поєднанні двох понять – «гендер» і «культура», тому ми зосередимо увагу на 

аналізі їх сутності.  

Поняття «гендер» стало об’єктом вивчення у ХХ столітті що пов᾿язано з 

дослідженнями К.Міллет, Р. Столлер та інших філософів [244, 245]. Теоретичне 

осмислення соціальних процесів привело на початку 80-х р. ХХ ст. до 

виникнення гендерних досліджень, як нової галузі гуманітарного знання, 

завдяки якій з’явилася гендерна теорія як система наукових поглядів на статус 

жінок і чоловіків у суспільстві, їхні соціальнорольові особливості.  
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Психоаналітик Р. Столлер у праці «Стать та гендер: про розвиток 

мужності та жіночності» (1968 р.) використав термін «гендер», як соціальний 

прояв приналежності до статі, або «соціальна стать». З англійської мови термін 

«гендер» («gender») перекладається як «рід» – в лінгвістичному значенні цього 

слова (рід іменника). З того часу філософи розуміли «гендер» як певний 

мисленнєвий конструкт, наукову дефініцію, що визначає соціальнокультурні 

функції статі та дає змогу відрізняти ці функції від біологічних [153, с. 110; 

191]. 

Аналіз гендерних досліджень у філософському та педагогічному 

дискурсах уможливив визначення й обґрунтування основних етапів еволюції 

поняття «гендер»: перший етап розвитку пов’язаний з фемінізмом першої хвилі, 

феміністською критикою Сімони де Бовуар традиційної науки й вищої освіти 

[13], другий етап – з дискурсом соціокультурної статі (гендеру) в межах 

структурного функціоналізму [35; 124].  

За визначенням І. Кона, в основі розуміння категорії «гендер» – поняття 

«стать», що означає сукупність взаємоконтрастних генеративних і пов’язаних з 

ними ознак [103]. О. Плахотник конкретизує окреслені поняття, вказує на 

коректність умовності статі, на розгляд всіх можливих варіантів статевої 

організації людини як континууму значень між умовними полюсами «ж» і «ч». 

Саме поєднання різних характеристик кожного рівня статевої організації 

людини визначає різноманіття конституційних особливостей кожної особи та 

змушує з недовірою ставитися до традиційного поділу людей тільки на дві 

статі. Говорити про «природну зумовленість» статі не доречно: «таке природне, 

з погляду пересічного громадянина, протиставлення чоловічого й жіночого має 

не біологічне обгрунтування, а є відображенням ієрархічної структури 

суспільства, де чоловіки й жінки мають різний соціальний статус і виконують 

різні соціальні ролі, а також слугує обгрунтуванням для нормативності 

гетеросексуальності» [242, с. 57]. 

Поняття «гендер» використовували у своїх дослідженнях філософи 

А. Річ, Р. Унгер та ін. [35], філософи-феміністки [6, с. 48–79; 13]. В основі 
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розуміння вказаного курикулума – сприйняття його як соціального конструкта. 

«Стать в новій системі ідей виявилась лише способом інтерпретації 

біологічного, зафіксованого, на думку соціальних конструктивістів, писаними 

та неписаними законами суспільства» [35, с. 34]. 

Спираючись на ідеї М. Фуко, дослідниця Т. де Лауретіс у книзі 

«Технології гендеру» (1987 р.), вказує: «я показала, що гендер – не проста 

похідна від анатомо-біологічної статі, а соціальна конструкція, репрезентація, 

або, скоріш за все, складовий ефект дискурсивних і візуальних репрезентацій, 

які, наслідуючи М. Фуко, я розглядала, як продукт різних суспільних 

інституцій: не тільки сім’ї, системи освіти, масс-медіа, медицини та права, але 

також, що менш вірогідно – мови, мистецтва, літератури, кіно та наукової 

теорії» [162]. 

К. Мілет підкреслює, що гендер як соціокультурний конструкт 

детермінує не тільки стиль одягу та поведінки, але й через певну систему 

соціалізації й культурні норми, психологічні якості (заохочуючи одні й 

пригнічуючи інші), здібності (наприклад, через стереотипи «математика – не 

жіноча справа»), види діяльності, професії тощо. У цьому розумінні бути 

чоловіком чи жінкою зовсім не означає мати певні природні якості, а значить, 

виконувати ту чи іншу соціостатеву роль [134, с. 4]. Проблема гендеру, на 

переконання дослідниці, полягає у штучності статі, оскільки саме в цьому є 

первинний сенс запровадження означеного поняття як такого, що розрізняє те, 

що людині надано від природи у формі її тіла, і те, що вона отримує, як систему 

суспільно-рольових приписів і стереотипів поведінки. Як штучне утворення, 

поняття «гендер» відкриває нове поле творчої активності, а саме: або ми 

вважаємо, що стать має якусь константну сутність, із певним стійким набором 

характеристик, форм мислення, поведінки та потреб, або визнаємо істотну 

теоретичну невизначеність характеристик статі, їх залежність від соціальних, 

культурних, етнічних, професійних контекстів [134, с. 4]. 

Визначення поняття «гендер» містить і науково-довідкова література. 

Так, у «Словнику гендерних термінів» його трактують як сукупність соціальних 
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і культурних норм, які суспільство змушує виконувати особистість, залежно від 

її біологічної статі. В гносеологічному плані термін «гендер» походить від 

грецького слова «генос» – походження, матеріальний носій спадковості, той, 

що народжується [191, с. 256]. 

Науковці Т. Говорун, В. Кравець, О. Кікінежді, О. Кізь розуміють 

«гендер», як багатокомпонентну структуру, що визначається групами 

характеристик: біологічна стать, гендерна ідентичність, гендерні стереотипи та 

гендерні ролі [42]. 

Н. Абубикирова в аналізі походження терміну «гендер» [1, с.123–125] 

відзначає, що він вказує на відносини, приналежність до класу, групи, категорії, 

тобто на конструювання відносин між одним об’єктом (чи істотою) та іншим, 

раніше вже визначеним класом (групою). Отже, гендер є соціальним 

відношенням; не біологічною статтю, а репрезентацією кожної 

індивідуальності у межах специфічних соціальних відносин. 

У визначеннях сутності терміну «гендер» науковці не є одностайними,  

проте І. Іващенко [88, с.78–91], М. Скорик [190] та ін. вказують на мету, з якою 

він був введений в науковий обіг – розмежування біологічного та соціального 

трактування рольових відносин чоловіків і жінок у соціумі. Подібної думки 

дотримуються І. Бондаревська [15, с. 36–53], Т. Говорун та О. Кікінежді [43], 

А. Фурман [204, с.10–11]. Водночас І.  Некрасова [120, с.27–38.] вказує, що цей 

термін почали використовувати у соціальних науках для розкриття  

соціокультурних аспектів приналежності людини, не зумовлених біологічною 

статтю, тобто переважно того, як особистість сама сприймає себе як 

представника певної статі. 

Щодо цього дослідниця І. Хірдман окреслює особливості формування 

гендерної системи, яка складається в суспільстві і фіксує відносини між 

статями, ідеї, неформальні й формальні правила та норми, визначені, відповідно 

до місця, цілей і положень статей в суспільстві [243, с. 190–191].  

І. Головашенко вважає, що введення терміну «гендер» дозволило 

переглянути «споконвічно усталені уявлення про механізми відтворення 
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статевої нерівності, механізми реалізації влади, про статеворольову структуру 

суспільства, головними рисами якого були патріархатність та 

гетеросексуальність» [52,  с. 99].  

У сучасних дослідженнях поняття «гендер» науковці пов’язують з 

виконанням особою соціально зумовленої ролі, з дотриманням нею певної 

суспільної поведінки, з характером сподівань, на реалізацію яких вона може 

розраховувати, відповідно до своєї належності до жіночої або чоловічої статі, 

що пояснює його введення до міжнародної практики та надання йому 

політичного забарвлення [162].  

На думку Т. Мельник, поняття «гендер» визначається як змодельована 

суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, 

норм і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю життя та способу 

мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями 

в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, 

економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та 

чоловіка, залежно від їх статі, підкреслює його соціальний зміст [131, с.10–29]. 

С. Харченко конкретизує, що «гендер» є характерною особливістю 

соціальної приналежності до певного виду осіб, уявлення кожного індивіда про 

рольові характеристики та особливостям поведінки тієї групи індивідів, до якої 

він належить [205, с.258]. 

Як вже зазначалося, важливим для усвідомлення сутності сучасного 

поняття «гендер» є дослідження  його співвідношення з поняттям «стать». У 

зв’язку з цим В. Менжулін [132; с. 59–68] виокремлює три точки зору на стать: 

метафізичну, наукову та політичну, систематизацію яких надаємо у Додатку А 

(Додаток А). Окрім цього, на думку Т. Говорун та О. Кікінежді [50], стать має 

як біологічні стадії розвитку, що виявляються в дозріванні анатомо-

фізіологічних структур, у зміні функцій різних систем та органів людини, так і 

психологічні стадії розвитку, які виявляються в ускладненні психічних процесів 

і здібностей – почуттів, відчуттів, сприймання, мислення, пам'яті, уяви, в 

ускладненні таких психічних утворень, як здібності та мотиви діяльності, 
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потреби й інтереси, ціннісні орієнтації. Так, зокрема, саме психологічні 

особливості формування статі є одним із аспектів гендерного підходу, що 

зумовлює увагу до цього питання в контексті формування гендерної культури 

студентської молоді, оскільки розглядається в межах проблеми співвідношення 

біологічного й соціального у формуванні особистості, крізь призму 

психологічної статі. 

Для вирішення завдання формування ГК важливо розуміти, що 

генденорольова позиція особистості реалізується в спілкуванні та діяльності. 

Деякі викладачі та студенти поділяють точку зору про природне призначення 

статі, що створює виклики на шляху формування ГК майбутніх фахівців, адже 

їх переконаність у природній визначеності особливостей життєвого шляху, 

способів особистісної та професійної самореалізації перешкоджає досягненню 

результатів навчання та виховання молоді. Ми погоджуємось з І. Головашенко, 

що відмова від постулату про природне призначення статей [52, с.79] стає 

ключовою для організації навчально-виховного процесу ЗВО. 

Щодо цього науковці зауважують, що статевий диморфізм не лише не 

визначає формування психологічної статі, але й не є універсальною 

властивістю будь-якого виду [16]. В. Геодакян щодо цього доводить, що у зонах 

дискомфорту та елімінації відбувався відбір у різних напрямах: у жіночої статі 

– на «виховуваність», «адаптативність», «здатності навчатися», у чоловічої – на 

«винахідливість», «дотепність». Жіночій природі генетично притаманна краща 

«адаптація до умов існування», у той час як «пошук нових шляхів» – справа 

виключно чоловіча. Такі міркування стали основою того, що існують 

традиційні соціокультурні образи чоловіка, як активної істоти, суб’єкта 

культурної творчості, і, відповідно, жінки, як істоти пасивної, здатної лише до 

адаптивності, що є біологічно детермінованими, і тому є незмінними 

сутностями чоловічого та жіночого [47, с. 171–189]. Т. Говорун та О. Кікінежді 

аналізують різні аспекти формування психологічної статі [50, с. 209; 48, с.91], 

які систематизовано наводимо у Додатку Б (Додаток Б). 
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Отже, аналіз наукових підходів щодо визначення сутності поняття «гендер» 

та його похідних у наукових дослідженнях дозволяє узагальнити, що більшість 

вчених одностайні щодо відмінності гендеру від біологічної статі, щодо його 

соціального походження, уможливлення конструювання через певні інститути 

соціалізації, культурні норми, розподіл праці, наявні в суспільстві ролі та 

стереотипи. Науковці довели, що гендерні відносини є конструктами певної 

культури, а вплив цієї культури щодо визначення гендерної належності називають 

гендером, який є своєрідним результатом соціалізації людини у суспільстві, 

відповідно до її статевої приналежності. Оскільки гендер характеризує систему 

соціальної поведінки особистості, то в умовах ЗВО одним зі шляхів формування 

ГК студентів є гендерна освіта зі складовою – гендерне виховання.  

Вихідним для розуміння поняття «гендер» є певний мисленнєвий 

конструкт, наукова дефініція, яка визначає соціально-культурні функції статі та 

дає змогу відрізняти ці функції від біологічних (а також від біологічної статті, в 

англ. мові – sex). Аналіз різних підходів щодо визначення поняття «гендер» у 

наукових дослідженнях дозволяє узагальнити, що більшість вчених є 

одностайними щодо відмінності гендеру від біологічної статі, соціального 

походження гендеру, його конструювання певними інститутами соціалізації, 

культурними нормами, розподілом праці, ролями та стереотипами. Науковці 

доводять, що гендерні відносини є конструктами певної культури, в межах якої 

вони розгортаються, а вплив цієї культури щодо визначення гендерної 

належності називають гендером. При цьому важливо уточнити, що гендер є 

своєрідним підсумком соціалізації людини в суспільстві, відповідно до її статевої 

приналежності.  

Формування ГК студентів постає як поступовий процес розвитку й 

саморозвитку особистості, засвоєння гендерних знань, цінностей і норм, які 

стосуються соціальних взаємовідносин статей, визначають спосіб оформлення 

життєдіяльності в усіх сферах суспільних відносин на основі егалітарних 

цінностей і рівноправності, що відбувається під впливом умов навчання та 

виховання у вищій школі.  
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Нагадаємо, що Г. Костюк ще в 90-і роки в концепції особистості надав 

наукове обґрунтування процесу перетворення індивіда на особистість, розкрив 

специфіку формування свідомості та самосвідомості, утворення системи 

психічних властивостей, розвитку вмінь виконувати соціальні функції [113]. 

Категорія «формування» в педагогіці визначається як процес цілеспрямованого 

педагогічного впливу на особистість з метою розвитку у неї певних соціально 

та професійно значущих якостей (світогляду, знань, навичок, уваги, ціннісних 

орієнтацій, певних відносин і т.д.), який реалізується спеціально організованою 

сукупністю змісту, форм, методів і засобів, цілеспрямований процес розвитку 

та становлення особистості під впливом зовнішніх умов виховання, навчання, 

соціального середовища; процес становлення людини як суб'єкта та об'єкта 

суспільних відносин [203, 239]. Автори наголошують, що особистість 

розвивається та формується в діяльності, що містить навчання і виховання, 

усуває впливи, що можуть негативно позначитися на розвитку й формуванні 

особистості, ізолює особистість від несприятливих для її розвитку та 

формування умов. 

Важливим для наших наукових пошуків є також поняття «культура». В 

загальному розумінні культура – це те, що створене не природою, а людьми у 

процесі досягнення й удосконалення світу. Поняття культура (від латинського 

«cultura» – обробіток, виховання, освіта, розвиток, шанування) – це сукупність 

практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, що відбивають 

історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини, втілюються у 

результатах продуктивної діяльності. Культура уособлює в собі мову, звичаї, 

спосіб життя, норми поведінки, переконання, знання, цінності й символічне 

сприйняття світу й організовувати його складові [54]. 

В. Лозовий конкретизує, що класичне визначення поняття: «культура» 

належить Е. Тейлору: «культура – це комплекс, до складу якого входить знання, 

вірування, мистецтво, мораль, закони, звичаї, а також інші способи та навички, 

усвідомлення людини як члена суспільства» [135]. До культури відноситься те, 

що привнесено в природу людиною (А. Дистервег); метою культури є людина 
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(Ф. Шиллер); культура є сукупністю особливостей, притаманних людині 

(Е. Тейлор); вона відрізняє людину від тварини (В. Освальд); є універсальним 

засобом людського буття (Т. Кузнєцова) та ін. Дослідники (В. Біблер, 

Ю. Давидов, М. Каган, В. Межуєв, В. Муляр, В. Тугаринов та ін.) доводять, що 

культура характеризується змістом суспільно-історичного процесу, що впливає 

на формування людини як творчої, активної особистості; сукупністю 

матеріальних і духовних цінностей, створених і розвинених людством у ході 

його історії. Буття культури – в неповторних індивідуальних творчих 

здібностях людей, що формуються і виявляються в безпосередньому й 

діяльному спілкуванні, утілюються в способах, засобах, знаряддях і продуктах 

їх діяльності. 

На думку Р. Уільямса (R. Williams), культура має бути вивчена як 

цілісний «спосіб життя», як реальний світ, у якому живуть (працюють, 

люблять, творять, відпочивають) звичайні люди. «Звичаєвість» або 

«повсякденність» культури означає, що усі беруть участь у її створенні й 

вчаться жити в ній завдяки низці повсякденних практик, що формують думки – 

здобуття освіти, гра, вивчення рідної мови, одержання навичок праці, 

отримання досвіду міжособистісних відносин тощо. Саме в таких звичайних 

видах діяльності людина навчається культурі, адже культурні сенси й значення 

здобуваються у повсякденному досвіді [135]. Відповідно, культура 

презентована в знаннях, нормах, навичках, ідеалах, ідеях тощо; існує в різних 

параметрах людського буття; функціонує в різних формах; сконцентрована в 

соціальному досвіді; постає механізмом трансляції соціального досвіду. 

К. Аверіна звертає увагу на необхідність активності особистості в досягненні 

полікультурної освіти як умови культуротворчого зростання [2; 3]. 

Стає очевидним, що загалом визначення, подані в наукових джерелах, 

вказують на людину та діяльність, як на необхідні й найважливіші чинники 

виникнення культури, та містять дві змістові лінії: взаємодію та діяльність. 

Відповідно до першої, культура є безпосередньою життєвою взаємодією 

людини з дійсністю, суспільно й історично детермінованою відбиттям форм і 
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способів цієї взаємодії у внутрішньому світі людини, її відносинах, 

переконаннях, звичках і поведінці. Відповідно до другої – фундаментальною 

властивістю культури є те, що вона постає механізмом, створеним для 

спадкування та передачі соціальних сил від одного покоління іншому. Така 

культуротворча активність спричиняє появу нових зразків й цінностей 

матеріального і духовного життя, у результаті чого розвивається й змінюється 

сама людина [141]. 

Отже, культура виконує в житті суспільства й людини низку функцій, 

зокрема: адаптаційну, пізнавальну, аксіологічну, (ціннісну) інформаційну, 

комунікативну (діалог культур), нормативну, гуманістичну, людинотворчу 

(соціалізація особистості), виховну, світоглядну. Вважаємо за доречне лише 

побіжно схарактеризувати окреслені функції. Адаптаційна функція культури 

дає можливість кожному індивідууму, який долучається до процесу 

функціонування та розвитку, прилаштовуватися до оцінок і форм поведінки 

суспільства. Пізнавальна функція культури необхідна для пізнання соціальних 

явищ, для формування ціннісного відношення до світу. Аксіологічна функція 

уможливлює формування ціннісних орієнтацій людини, корегування норм 

поведінки та ідентифікацію у суспільстві. Інформаційна функція культури дає 

людині відповідну необхідну інформацію. Комунікативна функція передає 

культурні цінності шляхом спілкування людей. До змісту нормативної функції 

культури відносять усталені норми поведінки, які суспільство диктує людині, 

відповідно до яких формується спосіб життя, установки, ціннісні орієнтації, 

способи поведінки тощо. Гуманістична функція культури постає як 

уможливлення набуття та реалізації та ідей, ідеалів, цінностей щодо 

пріоритезації людської гідності. Виховна функція культури сприяє не лише 

пристосуванню людини до природного та соціального середовища, а постає 

універсальним фактором саморозвитку людини; кожен індивід або людська 

спільність є продуктом культури. Світоглядна функція культури синтезує в 

цілісну та завершену форму складові духовного світу людини – пізнавальні, 

емоційно-чуттєві, оцінкові, вольові. 
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Таким чином, поняття «культура» визначаємо як сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством; правила для 

збереження та гармонізації соціуму, історично набуті, сконцентровані в 

соціальному досвіді, презентовані та трансльовані в ідеях, ідеалах, знаннях, 

нормах, навичках; динамічну поліфункціональну систему в формах та 

параметрах людського буття. Ми будемо дотримуватись підходу, за яким 

основними складовими культури визначають: знання, цінності, норми 

поведінки [2; 63; 85; 186; 193; 212]. Погоджуємось також з В. Роменцем, який 

надає уточнення поняття «культура поведінки» як «культура емоційної 

стриманості» особистості та зауважує, якщо первинно емоції охоплюють всю 

сферу життєдіяльності людини та мають визначальний вплив на її поведінку, то 

згодом, зі становленням культури поведінки, особистість усвідомлює 

необхідність «стримувати емоційну генералізацію як наївно-відверте розкриття 

внутрішнього світу перед оточенням». Це призводить до того, що емоційний 

стан, як генералізований рух зосереджується, специфікується, керується волею 

[182]. 

Логічно підійдемо до аналізу сутності поняття «гендерна культура». 

Оскільки в педагогіці культура розглядається як мета і результат освіти, то 

розуміння сутності ГК є передусім педагогічним ідеалом, бажаним, а не 

актуальним станом ГК особистості. Попри актуальність проблеми для систем 

освіти країн, що стали на шлях демократичних перетворень, підходи до 

розуміння сутності ГК науковцями України та пострадянських країн є досить 

різновекторними. Так, Ю. Бичихін розглядає її як біосоціально детерміновану, 

суб'єктно зумовлену систему інтегральних якостей особистості, яка виявляється 

в статеворольовій поведінці, та визначає успішність вибудовування гендерних 

відносин [20, с.10–11]. А. Швецова трактує ГК як систему знань про 

біосоціальні особливості чоловіків і жінок, норм і цінностей, які організовують 

їхню повсякденну спільну діяльність на основі принципів рівноправності, 

солідарності та партнерства [214, с. 9]. В. Крайник і М. Микова відзначають, що 

ГК поєднує ті галузі культури, в яких прийняті норми відрізняються для людей 
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різної статі. ГК особистості, як частина загальної культури, повинна бути 

відповідною нормам, цінностям і правилам поведінки суспільства [133, с. 372]. 

О. Цокур вказує, що ГК є особливим способом оформлення людьми своєї 

життєдіяльності, зумовленим їх прагненням до максимальної реалізації своїх 

сил і здібностей як представників певної соціальної статі. ГК виявляється через 

комплекс інтелектуальних, ціннісно-смислових і поведінкових характеристик 

особистості, заснованих на знанні основ гендерної теорії, розвитку духовних 

потреб, інтересів, що визначають вибір стратегії гендерної ідентичності 

засвоєння цінностей, норм і правил статеворольової поведінки, відповідних 

біологічної статі [211, с. 244]. Л. Вовк вважає, що ГК – це сукупність 

суспільних цінностей, що склалися в суспільстві, які опрацьовувалися 

суспільством в ході його історії, і яким повинен слідувати кожен індивід, 

дотримуючись норм як щодо чоловіків, так і щодо жінок [24, с. 54] і т.д.  

В. Романова вказує, що ГК є аспектом культури суспільства, що 

пов’язаний зі статевими особливостями особистості; зміст ГК визначається 

формами спілкування та взаєминами між статями; ГК є системою форм і 

способів організації життя, без яких не існує жодне суспільство, через певні 

норми і систему гендерної організації вона формує гендерні якості індивіда, 

розкриває в певному напрямі його здібності, спрямовує на здійснення тих чи 

інших видів діяльності. У зв’язку з цим ГК детермінує не лише стиль одягу й 

поведінку чоловіка або жінки, але й опанування ними професійних знань [181]. 

Демократичному суспільству відповідає ГК егалітарного типу, що виявляється 

у всіх сферах життя. 

За визначенням О. Кікінежді, ГК передбачає урахування соціально-

психологічних механізмів становлення особистості жінки та чоловіка як рівних 

соціальних істот [42]. Ми цілком погоджуємось з П. Терзі, що ГК студентів – це 

особливий спосіб оформлення ними своєї життєдіяльності, зумовлений їхнім 

прагненням до максимальної реалізації своїх сил і здатностей як представників 

певної соціальної статі, що виявляється через комплекс відповідних 

інтелектуальних, ціннісно-змістових і поведінкових характеристик їхньої 
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особистості, заснованих на знанні основ гендерної теорії, розвитку духовних 

потреб, інтересів, що визначають вибір стратегії гендерної ідентичності, 

засвоєнні цінностей, норм і правил статеворольової поведінки в соціальній, 

професійній і побутовій сферах життєдіяльності, що відповідає принципам 

гендерної рівності та демократії [200, с.197]. 

М. Воровка переконливо довела, що  для розуміння сутності ГК слід 

уточнити специфіку статеводиференційованого, соціостатевого  

(статеворольового) і власне гендерного підходу [27, с. 199–200]. На підставі 

цього М. Воровка розглядає ГК особистості як складову загальної культури, де 

перша містить комплекс характеристик (ціннісних орієнтацій, знань, якостей, 

звичок, способів досягнення задуманого), що визначають розвиток і 

саморозвиток особистості, спосіб оформлення нею власної життєдіяльності в 

усіх сферах соціальних відносин, залежно від її гендерного світогляду 

(патріархатного або егалітарного) [28, с. 150]. Надалі дослідниця вказує, що 

формування ГК студентів потребує нормативно-правового забезпечення, 

позитивного ставлення до цінностей егалітарної культури та пов’язаних з ними 

гендерних перетворень в Україні й світі, розробки інновацій щодо змісту, 

засобів та технологій розвитку, здійснення гендерної експертизи навчального 

контенту та організації діяльності й комунікації у навчально-виховному процесі 

для виявлення та корекції прихованого навчального плану, підвищення 

гендерної компетентності кадрового складу ЗВО, забезпечення моніторингу 

розвитку культури гендерної рівності в умовах ЗВО [28, с. 150]. 

Аналіз психолого-педагогічних розвідок доводить, що ГК розглядається 

як сукупність статеворольових цінностей у суспільних відносинах і нормативів 

поведінки, потреб, інтересів і форм діяльності, що зумовлена суспільним 

устроєм і пов’язаними з ним інституціями, що є цілісною системою з певною 

структурою, що виявляється в аспектах людського життя й використовується 

суспільством для закріплення, збереження й передачі надбань накопиченого 

соціального (гендерного) досвіду. На думку провідних дослідників: «ГК – це 

складова загальної культури особистості, що містить комплекс характеристик 
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(знань, якостей, звичок, способів досягнення задуманого, ціннісних орієнтацій), 

соціально зумовлений рівень розвитку особистості, що визначає соціальну 

поведінку чоловіків і жінок та взаємини між ними (Т. Дороніна); система 

цінностей суспільства, що складає загальнообов’язкову програму, яка наказує 

особистості бути відповідною соціокультурним очікуванням, відносно чинних 

«зразків» поведінки чоловічої або жіночої статі (В. Москаленко); явище, 

породжене запитами суспільства на забезпечення гендерної рівності чоловіків і 

жінок, що передбачає сформованість в особистості правильного розуміння 

щодо призначення чоловіка та жінки (С. Матюшкова); система вимог щодо 

особистісної взаємодії, що визначає стандарти гендерної поведінки, норми, за 

допомогою яких відтворюються, закріплюються та формуються статеві 

відмінності, моделюється комбінація рис чоловіка та жінки, що окреслюють 

певну поведінку представників різних гендерних статусів, регулюються 

родинні та міжстатеві взаємини [237]. 

Як бачимо, попри відсутність єдиного тлумачення, науковці одностайно 

розуміють ГК як явище історичне, динамічне, детерміноване суспільним 

устроєм, національними шлюбно-сімейними звичаями, традиціями, релігійними 

віруваннями, представлене у всіх сферах суспільства: економічній, політичній, 

соціальній, духовній, що створює соціально-зумовлені уявлення про 

специфічність жіночого й чоловічого, на основі яких розподіляються соціальні 

ролі та функції між чоловіками та жінками та співвідносяться їх соціальні 

статуси.  

Спираючись на це, в нашому розумінні  «гендерна культура» постає як 

комплекс інтелектуальних, ціннісно-смислових і поведінкових характеристик 

особистості, заснованих на знанні основ гендерної теорії, засвоєнні гендерних 

цінностей, норм поведінки, що уможливлює особливий спосіб оформлення 

людьми (представниками певної соціальної статі) своєї життєдіяльності, 

зумовлений їх прагненням до реалізації своїх сил і здібностей, що впливає на 

розвиток потреб, інтересів, вибір стратегії гендерної ідентичності, норм і 

правил поведінки, відповідної їхній біологічній статі, орієнтованої на 
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забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок. Відповідно, складовими ГК 

особистості є гендерні знання (усвідомлені уявлення про сутність гендерного 

підходу, основи гендерної теорії, особливості рівноправної взаємодії, гендерні 

стратегії тощо), гендерні цінності (гендерні права, свободи, рівність 

соціального статусу, паритетність батьківства, материнства тощо), гендерні 

норми поведінки (норми забезпечення гендерних прав особистості, гарантії 

гендерної рівності). 

Отже визначаємо ГК студентів як соціальний феномен, частину загальної 

культури, спосіб життєдіяльності молоді, як представників певної соціальної 

статі, зумовлений їх прагненням до реалізації сил і здатностей, що базується на 

системі гендерних знань, гендерних цінностей, гендерних норм поведінки, 

впливає на вибір стратегії гендерної ідентичності, засвоєння цінностей, норм і 

правил поведінки, відповідної їхній біологічній статі, орієнтованої на гендерну 

рівність чоловіків і жінок. 

Науковці зазначають, що поки що молоді люди недостатньо володіють 

душевною чуйністю, не виявляють шанобливого ставлення до жінки і чоловіка; 

в освітніх закладах не завжди створюються відповідні умови виховного впливу, 

в якому були б пріоритетними дружба, любов, вірність, почуття обов’язку, 

турбота, відповідальність, безкорисливість, співчуття, жіноча/чоловіча 

індивідуальність, неповторність особистості того, кого навчають. Причини 

цього, на думку дослідників Т. Говорун, В. Кравець, О. Кікінежді, О. Кізь та ін., 

полягають у фрагментарності, ситуативності, непослідовності формування ГК в 

сучасних освітніх установах і в недостатній розробленості цієї проблеми в 

науці.  

Площиною для засвоєння гендерних знань, поглядів, переконань, 

гендерної поведінки є система освіти. Ми цілком погоджуємось з 

С. Хрисановою [208, с. 27], яка наголошує на важливості гендерної освіти як 

процесу засвоєння ґендерних знань у результаті гендерного навчання. При 

цьому ми зауважимо, що, ймовірно, дослідниця пропонує дещо звужене 

розуміння гендерної освіти – лише як процес засвоєння ґендерних знань у 
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результаті гендерного навчання, дещо ігноруючи процес виховання. Ми 

вважаємо поняття «гендерне навчання» як досить звужене, та й штучно 

відособлене від «гендерного виховання», тому й не зовсім коректне, натомість 

більш вживаною і логічною вважаємо поняття «гендерна освіта», яка, на думку 

В. Кравця, вирішує наступні завдання: ознайомлення молоді з інституційними 

цінностями, нормами та правилами міжстатевого спілкування; формування 

розуміння дорослості; формування тілесної ідентичності; розкриття 

особливостей жіночої і чоловічої психології; формування адекватного уявлення 

про взаємини статей, засновані на системі загальнолюдських і національних 

моральних цінностей [115, с. 174]. 

Оскільки гендер характеризує систему соціальної поведінки особистості, 

то в умовах ЗВО одним зі шляхів формування ГК є гендерна освіта зі 

складовою – гендерне виховання студентів. Склались різні підходи щодо 

організації гендерного виховання в закладах освіти: через набуття обізнаності 

щодо сутності гендеру (І. Іванова, І. Лебединська, О. Луценко, А. Олійник та 

ін.), через формування гендерної культури (І. Герасимова, О. Клименко та ін.), 

через розвиток  готовності до гендерного виховання (Н. Байдюк, В. Гайденко, 

Т. Голованова, С. Гришак, О. Кікінежді, В. Кравець, Т. Марценюк, О. Петренко, 

О. Плахотник, О. Цокур  та ін.), через організацію гендерного виховання у різні 

вікові періоди (Р. Безпальча, Т. Бутурлим, С. Вихор, Т. Говорун, І. Данченко, 

Т. Дороніна, І. Калько, А. Швецова, та ін.). Зміст гендерної освіти поєднує 

навчальний та виховний процес. Щодо цього Т. Дороніна виокремлює основні 

змістові етапи діяльності: спрямованість на підвищення чутливості 

(усвідомлення ґендерних стереотипів, ролей); набуття знань та навичок аналізу 

(виявлення статевої специфіки діяльності людини у різних галузях суспільного 

та приватного життя); опанування вміннями «планування» (коли в практичній 

діяльності людина зважає на об’єктивне існування суспільної та культурної 

диференціації за статевими ознаками) [73, с. 22–26].  

Аналіз підходів сучасних науковців до визначення гендерного виховання 

вказує на наявність різноманітних тлумачень: «процес, спрямований на 
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формування якостей, рис, властивостей, що визначають необхідне суспільству 

ставлення людини до представників іншої статі» [115, с. 174]; цілеспрямований 

і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихованців з метою 

формування в них егалітарних цінностей, поваги до особистості, незалежно від 

статі, розвитку індивідуальних якостей і здібностей для їх самореалізації, 

опанування навичками толерантної поведінки з метою побудови 

громадянського суспільства [23, с. 35]; напрям виховання, різновид 

«соціального виховання в єдності та інтеграції функцій правового, морального 

й статевого виховання, які потребують спеціальної організації та відповідного 

педагогічного керівництва, незалежно від вікової категорії вихованців» [79]; 

«цілеспрямований, організований і керований процес формування 

соціокультурних механізмів конструювання чоловічих і жіночих ролей, статево 

рольової поведінки, діяльності та психологічних характеристик особистості, 

запропонованих суспільством своїм громадянам, залежно від їхньої біологічної 

статі» (І. Іванова, О. Цокур); «комплексний цілеспрямований вплив на 

особистість у процесі її активної взаємодії з соціальними інституціями, на 

формування гендерної ідентичності, вироблення в особистості навичок 

взаємодії на засадах ненасильства, корекцію гендерних стереотипів, на її 

соціальний захист» (В. Васильєва, Т. Голованова, Л. Міщик);  «процес 

цілеспрямованого систематичного вироблення в осіб обох статей способів і 

форм паритетності у відносинах, моральних норм рівності, рівноправності, 

взаємоповаги, врахування як спільного, так і відмінного, що властиво жінці й 

чоловікові, а також формування вільної особистості з гендерним світоглядом і 

навичками гендерноорієнтованої поведінки» (Л. Кобелянська, Т. Мельник); 

цілеспрямований, організований процес формування у школярів/студентів 

андрогінних якостей особистості, рис характеру, навичок і звичок 

збалансованої в гендерному плані поведінки, егалітарних поглядів і переконань, 

потреб і мотивів соціокультурної діяльності та соціальної активності, 

побудованих на принципах гендерної рівності та толерантності (Т. Дороніна). 
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У проєкті «Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у 

сфері освіти [198] вказується, що гендерне виховання, як цілеспрямований 

організований процес практичної та особистісно значущої діяльності з метою 

розвитку у здобувачів ЗВО установок щодо суспільства, культури, громадських 

проблем, своєї ролі в суспільних процесах, спрямоване на створення умов для 

формування власного гендерного образу сучасної людини. Основою для цього 

постають соціокультурні та духовно-моральні гуманістичні цінності, прийняті в 

суспільстві норми й правила поведінки та відносин в інтересах особистості, її 

сім'ї як найближчого оточення, суспільства та держави. Щодо категорії «сімейні 

цінності», то Т. Потапчук надає уточнення: «… хоча сімейні цінності не 

виокремлені в окрему групу, водночас, до складових соціальних цінностей 

входить така цінність, як «сім’я», а серед моральних цінностей названі «любов», 

«дружба», «добро», «взаємодопомога». Саме на таких моральних принципах, на 

нашу думку, має будуватися щаслива українська сім’я»  [163, с.258–266]. 

Одним зі шляхів формування ГК є гендерне виховання як (напрям, процес, 

вплив), спрямоване на створення умов для формування гендерного образу сучасної 

людини з соціокультурними, моральними та гуманістичними цінностями, яке 

через розширення сприятливої соціалізації формує поняття статі, має 

впроваджуватися через інші напрями виховання, співпрацю освітян і громадських 

організацій, гендерну культуру педагога, пропаганду гендерної просвіти. 

З урахуванням вищеозначеного, дослідники визначають завдання 

гендерного виховання студентства – формування соціальної відповідальності у 

взаєминах між статями, усвідомлення необхідності рівноправної участі у 

гендерних перетвореннях,  набуття громадянської позиції у просуванні ідей і 

цінностей гендерної рівності, розвиток навичок спілкування та культури 

взаємовідносин у процесі міжстатевої взаємодії, виховання гендерної 

поведінки, розширення спектру гендерних ролей, навичок реагування на прояви 

гендерних стереотипів [37, с.172]. Першочерговим завданням постає 

формування гендерної ідентичності, як осмисленого самозіставлення особою 

своєї належності до жіночої чи чоловічої статі, усвідомлення особистісних 
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якостей, рис характеру, способів поведінки, інтеріоризація гендерних 

цінностей, розвиток вмінь та навичок керування мотивами в площині ціннісної 

сфери особистості. 

Формування ГК є цілеспрямованим педагогічним процесом розвитку та 

становлення особистості під впливом виховання, навчання, соціального 

середовища з метою розвитку у неї певних соціально і професійно значущих 

якостей, який реалізується спеціально організованою сукупністю змісту, форм, 

методів і засобів і сприяє успіху в побудові гендерних відносин. Складові 

гендерної культури: гендерні знання (усвідомлені уявлення про сутність 

гендерного підходу, основи гендерної взаємодії, гендерну стратегію 

особистості тощо), гендерні цінності (гендерні права, свободи, рівність 

соціального статусу, паритетність батьківства, материнства тощо), гендерні 

норми поведінки (норми забезпечення гендерних прав особистості, гарантії 

гендерної рівності). 

Ефективність формування ГК залежить від чинників освітнього процесу: 

педагогічного керівництва, особистісно орієнтованих підходів, організаційно-

педагогічних умов, змісту навчально-виховного процесу, використання 

гендерноорієнтованих форм навчання та виховання, організації взаємодії та 

спілкування між педагогами та студентами. У нашому дослідженні вважаємо за 

доцільне враховувати специфіку аграрного навчального закладу, особливостей 

студентської аудиторії, відношення до проблем гендеру викладачів, адже, за 

нашими спостереженнями, серед них є такі, що дотримуються поглядів на 

стать, відповідно до теорії статевого диморфізму. Ці аспекти розглянемо в 

наступному розділі. 

 

1.3. Гендерний підхід в освіті як площина для формування гендерної 

культури студентів 

 

Методологічним інструментом аналізу й проектування соціальних змін, 

що ґрунтується на врахуванні «чинника статі», постає гендерний підхід, який у 
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різних країнах науковці трактують по-різному: «гендерний аналіз», «гендерний 

вимір», «гендерна інтеграція» тощо. Аналіз робіт науковців щодо різних 

аспектів досліджуваної проблеми вказує на необхідність інтеграції гендерного 

підходу в навчально-виховний процес ЗВО. Про це йде мова в дослідженнях 

таких вчених як С. Вихор [23], М. Воровка [28], О. Каменська [92], О. Кікінежді 

[95], Н. Приходькіна [166], Н. Руденко [183], Л. Штильова [235], О. Цокур [211] 

та ін. Теоретичним підґрунтям гендерного підходу постає гендерна теорія, 

основу якої складають дослідження науковців: Т. Дороніної [44], О. Железняк 

[79, с.154–158], І. Іванової [87], В. Кравця [114], І. Мунтян [141], І. Бежан-Волк 

[7, с.37–40], С. Яшник [240] та ін. Спільним є те, що серед завдань гендерного 

підходу виокремлюють збір та оцінювання статеводиференційованої інформації 

щодо всіх аспектів людського та суспільного життя [96, с.11].   

Узагальнення підходів вказаних авторів дозволяє конкретизувати 

тлумачення гендерного підходу, що наводимо у табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Теоретичне підґрунтя тлумачення гендерного підходу 

O. Железняк - нова методологія наукових досліджень у галузі психології і 

педагогіки вищої школи, що дозволяє подолати інерційність 

ідей застарілої парадигми професійного виховання психолого-

педагогічних кадрів для сучасної освітньої галузі; 

- новий принцип пізнання та пояснення сутності людини, що 

виник унаслідок руху фемінізму на Заході, на противагу 

традиційному андроцентристському статеворольовому 

підходу, який полягає в поясненні пріоритету домінування 

біологічних відмінностей над соціальними; 

гуманістично зорієнтована освітня парадигма, що базується на 

визнанні цінності як чоловічої, так і особливо жіночої 

особистості через подолання застарілих стереотипів у 

розумінні чоловічого та жіночого та надання можливостей для 

її самореалізації в усіх сферах життя та діяльності, що сприяє 

посиленню гуманітарної складової навчально-виховного 

процесу; 
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Продовження таблиці 1.1 

I. Мунтян - новий спосіб пізнання та розуміння реалій дійсності шляхом 

поляризації й усунення ієрархії «чоловічого» та «жіночого», 

оскільки традиційне протиставлення та усвідомлення 

«очевидної» нерівноцінності чоловічих та жіночих рис 

особистості, способу мислення, особливостей поведінки, 

закріплюється як зв'язок між біологічною статтю та 

досягненням особистості в соціальному житті; 

I. Бежан-

Волк 

- особливий теоретичний і практичний напрям, який орієнтує на 

формування утвердження політики рівних, незалежних від статі 

можливостей самореалізації людини в різних галузях соціальної 

практики;  

I. Клецина - ухвалення позиції, що біологічна стать не є першопричиною 

психологічних характеристик поведінки, соціальних ролей і 

позицій, дозволяє по-новому реконструювати сформовану 

систему відносин, нав'язану системою статеворольових 

уявлень, дає можливість чоловікам і жінкам по-новому оцінити 

свої можливості та досягнення, визначити перспективи 

життєтворчості, активізувати особистісні ресурси для вибору 

суб'єктивних стратегій самореалізації та оптимізації 

міжособистісних відносин. 

 

Найбільш близькою для нас є позиція М. Воровки стосовно розгляду 

особливостей гендерного підходу. Авторка доводить, що гендерний підхід 

орієнтований на формування й утвердження рівних, незалежних від статі 

можливостей самореалізації  особистості в усіх сферах життєдіяльності [27, 

с. 199–200]. Вищеозначене дає підстави стверджувати, що панівний до сьогодні 

статеворольовий підхід у професійній освіті, що враховує лише особливості 

біологічної статі, при якому декларується статева диференціація, розглядається 

не лише як застарілий, але й як негуманний.  

В конкретизації парадигми гендерного підходу, науковці та практики, 

спираються на положення гендерної теорії, актуалізовані  вітчизняною 

гендерною психологією та педагогікою, як вихідні методологічні установки для 

його реалізації: уявлення про те, що майже всі відмінності, що традиційно 

вважаються «природними» між статями, мають не біологічні, а соціальні 
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підстави; ті відмінності між статями, що вважаються «природними», 

конструюються в суспільстві під впливом соціальних інститутів, що 

репрезентують традиційні уявлення про ролі чоловіків і жінок в ньому; поняття 

про «маскулінність» і «фемінність» є базовими категоріями гендерних 

досліджень, за допомогою яких не лише визначається різниця в статусах, ролях 

та інших аспектах життя чоловіків і жінок, а здійснюється аналіз влади та 

домінування, які утверджуються в суспільстві засобами гендерної 

диференціації.  

Зазначене вимагає конкретизації передумов виникнення гендерного 

підходу в педагогіці, що наводимо у табл.1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Передумови виникнення гендерного підходу у педагогіці 

(за Н. Грицяк, О. Ільченко, О. Каменською, В. Кравець, І. Мунтян та ін.) 

1 Егалітаризм, як один із напрямів державної політики все більшої 

кількості країн, призводить до необхідності переосмислення місця і ролі 

жінок у різних сферах суспільного життя. 

2 Руйнування традиційної системи гендерної стратифікації, послаблення 

поляризації жіночої та чоловічої соціальних ролей. 

3 Зміна культурних стереотипів маскулінності та фемінінності. 

4 Зміни в гендерних характеристиках шлюбно-сімейних відносин. 

5 Фемінізація освіти, як несприятливий фактор формування гендерної 

ідентичності обох статей. 

6 Соціальна ситуація розвитку дитини в сучасних умовах, що сприяє 

переорієнтації у формуванні особистості дитини з чітко фіксованої 

гендерної моделі на змішану модель чи інверсійну модель. 

7 «Безстатевість» виховання. 

 

Вкажемо також на особливості становлення гендерного підходу, 

спираючись на доробки В. Янчук, [239], що узаагальнено подамо у табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 

Етапи становлення гендерного підходу (за В. Янчук) 

1 Етап критики маскулінності психологічного знання з емпіричним доказом 

маскулінного упередження психологічних досліджень, які виявляються в 

демонстрації переваг чоловіків над жінками, що ґрунтується на 

використанні неадекватних еталонів порівняння. 

2 Етап припущення феміністських теоретичних альтернатив з емпіричним 

доказом переваг жінок над чоловіками при використанні цих 

порівняльних еталонів. 

3 Етап переосмислення знань, що призвели до усвідомлення 

непродуктивності конфронтації, необхідності пошуку компромісних 

рішень, усвідомлення хибності традиційної порівняльної логіки, що 

будується за принципом «або-або» та необхідності її зміни на логіку  

«і-і». 

 

В. Янчук зауважує, що важливим аспектом гендерного підходу є його 

міждисциплінарність, яка пов’язана з характерною для нього альтернативною 

епістемологією [239]. У цілому, за наявності окремої теоретичної різниці, він 

передбачає, що відмінність у поведінці, мисленні та сприйнятті чоловіків і 

жінок визначаються не тільки психофізіологічними особливостями, але й 

такими соціальними факторами, як виховання в аспекті поширення в кожній 

культурі уявлень про чоловіче та жіноче призначення. Безумовно, підґрунтям 

категорії «гендерний підхід» слугує поняття «гендер», що часто заміщується 

словом «стать», яке є своєрідною основою, оскільки містить фізіологічний 

(тобто сексуальний), і соціально-психологічний (тобто гендерний) аспекти. 

Особливе значення проблеми статі зумовлене сучасними вимогами до 

індивідуального підходу у вихованні та навчанні особистості. 

Варто зазначити, що у західних дослідженнях ХХ ст. гендерний підхід 

використовується для подолання суджень про те, що біологічні відмінності є 

визначними для поведінки та соціальних ролей чоловіків і жінок. Гендерні 

дослідження сприяють урахуванню гендерної складової при розгляді будь-якої 

соціальної проблеми і поширенню переконання, що відмінності в поведінці та 

вихованні чоловіків і жінок визначаються не стільки їх фізіологічними, 
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біологічними, анатомічними особливостями, скільки соціально-культурними 

факторами. У зв’язку з вказаним, основними положеннями гендерного підходу 

постають наступні:  

 розгляд системи взаємовідносин жінок і чоловіків, що складаються у 

суспільстві та змінюються, з урахуванням культурних традицій, соціальних 

норм, національних, релігійних, соціально-економічних та політичних 

особливостей (Л. Кобелянська, Т. Мельник);  

 досягнення гендерної рівності, що передбачає не нівелювання статі, а 

враховує в освітньому процесі специфіку психологічних відмінностей дівчат і 

хлопців;  

 відхід від концепції «вроджених статевих відмінностей між чоловіками 

і жінками в освіті» та ідеї «вроджених статевих ролей», що переносить акцент 

на інституціональний контекст середовища і контекст взаємодії суб’єктів 

гендерних відносин (Л. Штильова);  

 створення сприятливих умов для успішної соціалізації особистості 

дівчат і хлопців (Т. Дороніна).  

Реалізація гендерного підходу передбачає оволодіння теоретичними 

знаннями та практичними вміннями, навичками, способами діяльності, 

необхідними для викорінення стереотипів щодо обох статей. Гендерний 

підхід має утверджуватися як «нова система поглядів на соціалізуючу 

функцію освіти і виховання, яка, на відміну від статево-рольового підходу, 

що базувався на біологізаторській парадигмі, передбачає конструктивістське 

розуміння соціокультурної природи статей та необхідність корекції впливу 

ґендерних стереотипів у навчальному процесі для розкриття й розвитку 

особистісних інтересів та здібностей людини, незалежно від статі» [141, 

с.116]. Важливо також додати, що гендерний підхід до організації навчально-

виховного процесу вимагає такої його організації, яка уможливлює 

самореалізацію тих, хто навчається, з притаманними для них 

індивідуальними особливостями, та засвоєння соціального досвіду, який 
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забезпечує їх успішну соціалізацію в суспільстві й соціальну ідентифікацію 

за ознакою статі [39; 92]. 

Вказане актуалізує важливість інтеграції теоретичного підґрунтя 

реалізації гендерного підходу у навчально-виховний процес ЗВО з метою 

формування ГК здобувача вищої освіти. Перспективність гендерного підходу 

пов’язана з забезпеченням якості навчально-виховного процесу, проте він через 

консервативність деяких науковців та практиків є одним з найменш 

розроблених у дослідженнях українських педагогів. В зазначеному контексті 

важливо підкреслити можливості, що відкриваються внаслідок реалізації 

гендерного підходу. На думку Л. Надолинської [142, с. 34] та С. Рикова [184; 

185, с.77], гендерний підхід уможливлює врахування інтересів обох 

соціальностатевих груп; гармонізацію статеворольової взаємодії на підставах 

егалітаризму як принципу рівних прав і можливостей особистості, незалежно 

від статі; розвиток гармонійних партнерських відносин між статями.  

На думку О. Ільченко, провідними завданнями гендерного підходу в 

умовах сучасного навчально-виховного процесу є: гармонізація 

статеворольових відносин на основі егалітаризму та гендерної рівності; 

розкриття та осмислення наявних відмінностей у виховані хлопців та дівчат, 

упередженості у змісті навчальних програм, пояснення гендерного 

дисбалансу в освіті загалом; регулювання гендерної асиметрії навчально-

виховного процесу, гальмування проявів сексизму й дискримінації, 

подолання найбільш жорстких гендерних стереотипів у освітній практиці; 

коригування впливу середовища, розширення життєвого простору для 

розкриття та розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожної 

особистості, можливостей її самореалізації; створення умов для гендерної 

ідентифікації та ефективної соціалізації особистості; формування 

внутрішньої культури індивіда, толерантного ставлення до партнерів 

протилежної статі, виховання гармонійних морально-етичних гендерних 

відносин; реконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, вивільнення 

мислення педагогів, батьків учнів від традиційних статеворольових 
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стандартів і гендерних упереджень; створення моделі гендерного виховання і 

здійснення педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованих 

стратегій гендерного виховання [89, с. 28]. 

Принциповим для застосування обраного нами підходу до формування 

гендерної культури є переконання, що статева поведінка, світосприйняття, 

психологічні відмінності є результатом не лише фізіологічних особливостей 

чоловіків і жінок та їх природного призначення, а саме розповсюджених у 

кожному певному суспільстві способів, типів, конструктів чоловічого та 

жіночого, які задають напрям виховання, освіти та системи цінностей людини 

тієї чи іншої статі [16].  

Подібної думки дотримується В. Кравець, який слушно виокремлює в 

цьому процесі (соціалізації) дві складові: гендерна соціалізація та сексуальна 

соціалізація [115]. Обидві моделі передбачають прийняття певних моделей 

поведінки. Ми  спираємось на підхід Л. Штильової,  що основною проблемою є 

реалізація нормативної моделі соціостатевого (гендерного) виховання, як 

передумови для здійснення особистісно орієнтованого підходу. Авторка 

з᾿ясовує різницю між гендерним вихованням та традиційним статевим 

вихованням:  

 теорії статевого виховання, як біологічно спрямовані, розглядають 

становлення чоловічої та жіночої ідентичності, визначені репродуктивною 

функцією та розподілом праці, відповідно до статі; 

 гендерна ідентичність не є однаковою для всіх чоловіків і жінок у 

межах власної статі; вона багатогранна, пластична та мінлива; 

 дослідники гендерної ідентичності зосереджують увагу на вивченні 

суб’єктивних смислів і моделей ідентичності окремого індивіда, а не 

об’єктивних функцій і статусів статей у суспільстві; 

 перехід від статевого виховання в медико-біологічному плані 

поступається місцем психолого-педагогічним і соціально-педагогічним 

моделям об’єкта дослідження [235]. 
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Можливості застосування гендерного підходу в формуванні ГК 

особистості розкриваються в роботах науковців Т. Дороніної, В. Кравця, 

І. Мунтяна, Л. Штильової [74, с.61–66; 58; 114, с. 6–8; 126, с.476–503] та ін., що 

узагальнюємо та подаємо в табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.4 

Можливості гендерного підходу в освіті  

1 Уможливлення гендерної експертизи нормативної бази та документів у 

сфері освіти та внесення відповідних пропозицій щодо її коригування 

(гендерна експертиза нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність у сфері вищої освіти (Закон «Про вищу освіту»). 

2 Уведення до документообігу принципів гендерночутливого 

мовлення/мови через упровадження стратегій фемінізації, 

нейтралізації, уникнення андроцентризму та сексизму. Дотримання 

принципів гендерної рівності та недискримінації при розробці 

внутрішніх нормативних документів та кодексу корпоративної 

культури ЗВО, зокрема уведення принципу гендерної рівності та 

недискримінації до пріоритетних напрямів діяльності та розвитку 

навчальних закладів. 

3 Формування гендерночутливого освітнього середовища у ЗВО:  

створення та підтримка у навчанні/вихованні атмосфери взаємоповаги, 

взаємодії та колегіальності, унеможливлення дискримінаційного 

ставлення один до одного всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Спрямування навчально-виховної роботи на формування та розвиток у 

учнівства та студентства уявлення про рівність прав та можливостей, 

неповторність особистості кожної людини. Гендерне збалансування 

освітнього середовища: візуальна та навчальна складові повинні 

враховувати інтереси, демонструвати можливості та здобутки 

студентства, забезпечувати однаковий доступ до користування 

навчальним приладдям, спортивним інвентарем тощо. Усунення 

гендерної упередженості як системи очікувань та оціночних суджень 

виховательок/вихователів; інженерно-педагогічних 

працівників/працівниць, викладачів/викладачок щодо хлопців та дівчат, 

студентів та студенток. 

4 Проведення моніторингу імплементації гендерного підходу в освіту 

через використання гендерного аналізу, експертизи та аудиту.  
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Продовження таблиці 1.4 

5 Заохочення хлопців та дівчат до рівної участі у господарсько-побутовій 

праці, спільних заняттях/іграх, спільного користування 

ігровим/навчальним інвентарем; запобігання статевому домінуванню у 

спілкуванні/взаємодії. Рівне залучення (та заохочення) студентів та 

студенток до організації та проведення виховних заходів будь-якого 

рівня, що дозволить виявити дію принципів рівноправної 

відповідальності, взаємоповаги та взаємодопомоги на основі зміни 

гендерних ролей і демонстрації їхньої варіативності; систематичне 

проведення різноманітних заходів, що покликані піднімати питання 

гендерної рівності та недискримінації.  

Відмова від принципу «прихованої статевої профорієнтації»: 

формування установок на гендерночутливий професійний світогляд для 

розкриття потенціалу та розвитку професійної мотивації всіх студентів 

та студенток, слухачів та слухачок, що сприятиме підвищенню якості їх 

підготовки та затребуваності на ринку праці; проведення кампаній для 

інформування та мотивації дівчат і жінок щодо вибору нестереотипної 

кар’єри; надання суб’єктам навчально-виховного процесу інформації 

щодо можливості професійного визначення, відповідно до особистісних 

здібностей та інтересів, без обмеження їхньої свідомості межами 

«жіночих/чоловічих» професій.  

6 Удосконалення стандартів освіти шляхом уведення до них гендерної 

складової. Інтегрування гендерної теорії до системи наукових знань та 

навчальних дисциплін; проведення виховної діяльності, спрямованої на 

виявлення і нейтралізацію гендерних стереотипів, які утворюють базис 

недотримання гендерного паритету та дискримінації. Включення 

гендерного виховання до пріоритетних завдань виховної роботи закладів 

освіти. Організація навчально-виховної діяльності як активної співпраці 

зі спеціалізованими громадським організаціями, фундаціями, установами 

тощо, які здійснюють підтримку гендерної рівності та недискримінації в 

суспільстві. 

7 Формування в науковому середовищі ЗВО теоретико-методологічного 

підґрунтя гендерної теорії шляхом підготовки фахівців і фахівчинь із 

гендерної теорії. Надання інформаційної та науково-методичної 

підтримки впровадження гендерного підходу в освіту. 
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Отже, гендерний підхід уможливлює виховання людини культури, 

громадянина, моральної особистості, здатної до максимальної самореалізації та 

розкриття своїх здібностей, сприяє реконструкції традиційних культурних 

обмежень розвитку потенціалу особистості, залежно від статі, осмислення та 

створення умов для максимальної самореалізації та розкриття здібностей 

студентів і студенток у процесі педагогічної взаємодії [166, с. 20]. Водночас 

при застосуванні гендерного підходу до формування ГК необхідно зважити на 

його можливості в професійній підготовці, що виокремлені Л. Столярчук та 

І. Столярчук [197]. Орієнтовно подаємо  опис цих можливостей в табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 

Можливості гендерного підходу в професійній підготовці  

1 Дозволяє розробити теорії, концепції, освітні моделі, що враховують 

гендерні інтереси, гендерні проблеми у соціальному розвитку 

суспільства та системі освіти й здійснювати ефективний пошук 

способів їх розв’язання, створює умови для цілісного розвитку 

студентів обох статей. 

2 Актуалізує нові вимоги до підготовки викладача, що володіє 

досягненнями наук про людину і закономірності її розвитку, новими 

технологіями навчання і виховання, мистецтвом спілкування, 

гендерною компетенцією в структурі загальнопрофесійної 

компетентності, що сприяє якості освіти. 

3 Ґрунтується на педагогічному знанні, сприяє цілісному становленню 

спеціалістів обох статей в усій різноманітності їх зв’язків із зовнішнім 

світом. 

 

Науковці Е. Стєпанов, Л. Лузіна конкретизують основні принципи, що 

відбивають специфіку гендерного підходу: принцип індивідуальних 

особливостей особистості, егалітаризму, формування гендерної ідентичності, 

гендерної рівноваги, вибору, творчості й успіху, довіри й підтримки, 

орієнтації на співробітництво, розвитку особистісного потенціалу, створення 

ґендерно комфортного середовища тощо [196]. Аналіз принципів реалізації 
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гендерного підходу спонукає до виокремлення форм й методів його втілення. 

Науковий аналіз та узагальнення доробок Н. Горішної, Н. Грицяк, 

В. Кравець, І. Мунтяна та ін. дозволило виокремити наступні форми 

навчання і виховання в межах реалізації гендерного підходу, що відобразимо 

в табл. 1.6. 

 

Таблиця 1.6 

Форми навчання і виховання в межах реалізації гендерного підходу 

1 Традиційні форми навчання – лекції, семінари, практичні заняття з 

інтегруванням гендерної складової. 

2 Інтерактивні форми навчання – рольові ігри, тренінги, аналіз ситуацій 

(кейсів), диспути, написання  та захист творчих робіт, групові дискусії з 

гендерної проблематики. 

3 Гендерноспрямована виховна діяльність – кураторські години, бесіди, 

форум-театр, фотовиставка, зустріч з представниками влади,  правових 

організацій, громадських об᾿єднань тощо. 

4 Спільна діяльність – гендерноорієнтовані проєкти, волонтерська 

діяльність, майстер-класи. 

5 Робота гуртка гендерної спрямованості. 

 

Освіта є важливим агентом соціалізації індивіда, вона значно впливає 

на його формування, особистісне зростання, визначення системи життєвих 

цінностей, напрями професійної самореалізації тощо. Г. Петрученя зазначає, 

що система освіти є дієвим засобом, за допомогою якого суспільство 

відтворює гендерні відносини, формує ГК особистості й суспільства в цілому 

[158, с. 39–42]. Особливе місце у модернізації системи гендерних відносин, 

формуванні егалітарної свідомості студентської молоді відводиться 

навчально-виховному процесу ЗВО, що уможливлює передачу та поширення 

від попереднього покоління до наступного знань, вмінь, цінностей, ідеалів і 

норм. Мова йде про гендерну освіту, як процес засвоєння гендерних знань, 

гендерне навчання (освіченість); як сукупність гендерних знань, отриманих у 
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результаті гендерного навчання [208, с. 27]. Саме через гендерну освіту 

здійснюється реалізація гендерного підходу, зокрема у навчально-виховному 

процесі ЗВО з метою формування гендерної культури майбутніх фахівців. 

Загальною метою гендерної освіти є усвідомлення та створення умов для 

максимальної самореалізації розкриття здібностей тих, хто навчається, як 

жіночої, так і чоловічої статі у процесі педагогічної взаємодії [157, с. 115–

120]. 

Гендерна освіта у вузькому значенні – означає наявність програм з 

гендерної тематики у різних варіантах для студентів; в більш широкому 

значенні означає спрямування освіти, що сприяє формуванню гендерної 

рівності подоланню негативних гендерних стереотипів. Акцентуємо, що 

гендерна освіта не обов’язково здійснюється шляхом опанування змісту 

освітніх програм, перш за все вона передбачає інтегрування в процес 

навчання та виховання гендерної складової, актуалізацію 

гендерноорієнтованих форм  організації навчального процесу, акцентування 

ідей гендерної рівності як ідеології вищої освіти. Т. Дороніна виокремлює 

наступні етапи набуття гендерних знань: «підвищення чутливості» 

(усвідомлення гендерних стереотипів, ролей); «аналіз» (виявлення статевої 

специфіки діяльності людини); «планування» (реакція людини на на 

існування суспільної та культурної диференціації за статевими 

ознаками) [72].  

Гендерна освіта, за висловом І. Кона, це не чорна і не біла магія [103]. 

Вона не позбавляє суспільство від соціальних і репродуктивних проблем, 

але, як показує досвід країн, де її запровадили до змісту освітніх програм, є 

адаптивною, допомагає збудувати модель рівноправної поведінки.  

Сутність та зміст гендерної освіти конкретизували В. Гайденко [32], 

Т. Говорун [51], Т. Дороніна [44], С. Емірільясова [76], І. Іванова [87], 

В. Кравець [117], В. Москаленко [138; 139], О. Петренко[157], О.Цокур [213] 

та ін. науковці, що в систематизованому вигляді надаємо в табл. 1.7.  
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Таблиця 1.7 

Сутність гендерної освіти  

1 Гендерна освіта є просвітницькою діяльністю в напрямі спростування  

статево-гендерних стереотипів, розвитку критичного ставлення до світу 

та зростання свідомості. 

2 Гендерна освіта допомагає пояснити та переосмислити сталі погляди на 

маскулінність та фемінність, а чутливість до відмінностей (стать, раса, 

клас, вік та ін.) мають посісти чільне місце в освітній діяльності. 

3 Гендерна освіта, як практика свободи, містить поняття 

«усвідомленості» (свідомості, яка постає та наділена перетворювальною 

силою), вона висвітлюється в наукових доробках П. Фрейре, А. Шор, 

які доводять  необхідність формування критичного мислення. 

4 Гендерна освіта – це процес (просвіта) і результат засвоєння знань про 

стандарти психосексуальної культури того суспільства, в якому живе 

індивід. 

5 Гендерна освіта поєднує систематизоване навчання та виховання, 

просвіту (пропаганду й розповсюдження гендерних знань і гендерної 

культури), гендерну самоосвіту. 

 

Питання гендерної освіти стають актуальними, що пов᾿язано зі змінами в 

суспільстві, з перебудовою соціальних зв’язків, адже суспільство, культура, 

освіта, як інститути соціалізації, транслюють наступним поколінням уявлення 

щодо змісту й специфіки гендерних ролей. В. Кравець до основних завдань 

гендерної освіти відносить: ознайомлення молоді з інституційними цінностями, 

нормами і правилами міжстатевого спілкування (норми релігії, накази та 

розпорядження); формування адекватного розуміння дорослості: її змісту, 

ознак, проявів та якостей; формування тілесної ідентичності, з якою тісно 

пов’язаний психосоматичний потенціал; розкриття особливостей жіночої і 

чоловічої психології, а також відмінностей поведінки представників різної 

статі; формування у підлітків і молоді правильного уявлення про взаємини 

статей, засновані на системі загальнолюдських і національних моральних 

цінностей [115, с.174].  

Власне бачення завдань гендерної освіти пропонують Е. Каменська [92], 

Н. Руденко [183], В. Кравець [118] та ін., що узагальнено наводимо у табл. 1.8. 
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Таблиця 1.8 

Завдання гендерної освіти  

В. Кравець ознайомлення молоді з інституційними цінностями, нормами та 

правилами міжстатевого спілкування; формування адекватного 

розуміння дорослості; формування тілесної ідентичності; 

розкриття особливостей жіночої і чоловічої психології, а також 

відмінностей поведінки представників різної статі; формування 

у підлітків і молоді правильного уявлення про взаємини статей, 

засновані на системі загальнолюдських і національних 

моральних цінностей; 

О. Коменська вивчення впливу взаємодії з батьками, однолітками, педагогами 

на становлення гендерної ідентичності хлопчиків і дівчаток; 

вивчення особливостей формування гендерної ідентичності; 

проведення гендерної експертизи освітніх програм, навчальних 

посібників та  уроків; 

вивчення гендерних міфологем, стереотипів і установок, 

пояснення їх природи, розробка методів їх реконструкції; 

аналіз ролі навчально-виховного середовища школи у процесі 

гендерної ідентифікації дівчаток і хлопчиків; 

створення моделі гендерного виховання; 

вивчення гендерних особливостей суб’єктів педагогічної 

взаємодії та створення педагогічних рекомендацій щодо роботи 

з хлопчиками та дівчатками, що спрямовані на розвиток їх 

гендерної індивідуальності; 

Н. Руденко формування егалітарної свідомості особистості в системі 

соціокультурних зв'язків на паритетних засадах; 

сприяння викоріненню біодетерміністських уявлень про 

сутність «жіночого» й «чоловічого»; 

виявлення природи статево-рольових стереотипів; 

руйнування патріархатних поглядів (гендерних стереотипів) 

щодо ролі та призначення жінок і чоловіків у суспільстві; 

М. Уланова формування світобачення, здатного прийняти можливість 

існування рівних, партнерських відносин; 

закладання основ для індивідуального вибору власної життєвої 

моделі, яка є незалежною від культурно-історичної практики 

минулого, але орієнтованої на ті моральні зразки, існування 

яких може бути визначено вічними, незалежними від того, 

інтереси якої соціальної групи вони представляють. 
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Погоджуємось з думкою Н. Руденко [183, с.191–196] стосовно того, що 

гендерна освіта у ЗВО передбачає  певним чином організований процес 

опанування системою знань, спрямованість на духовне збагачення особистості 

майбутнього фахівця, розвиток його здатностей до міжкультурної та 

міжособистісної комунікації, зміни у виховному процесі – організацію 

студентського життя, що сприяє засвоєнню вмінь та навичок егалітарної 

поведінки. Для розуміння поняття «егалітаризм» звертаємось до  філософського 

енциклопедичного словника, де поняття «егалітаризм» («еgаlіtе») тлумачиться 

як «вчення про загальну рівність людей», «рівність» [202, с. 184]. Додамо, що, 

як надзавдання, – це сприятиме налагодженню діалогу патріархатної і 

матріархатної, «маскулінної», «андрогінної» та «фемінної» культур у 

загальнолюдському контексті та безперечності принципу егалітарності. 

Одним з завдань гендерної освіти є формування ГК майбутнього фахівця, 

що допоможе вирішенню проблем міжособистісної взаємодії, досягненню 

кар'єрного успіху та економічної стабільності суспільства. Поки що цей процес 

є  фрагментарним, ситуативним, непослідовним, перш за все через недостатню 

розробленість різних аспектів досліджуваної проблеми в науці. Отже, 

традиційна система підготовки фахівців в системі ЗВО не забезпечує повною 

мірою вирішення зазначеної проблеми.  

Особливо підкреслимо, що важливим в межах аналізу гендерного підходу 

є розуміння понять, які в гендерній теорії є родовими: гендерні ролі як розподіл 

всіх членів суспільства за діяльнісним принципом на чоловіків і жінок, що 

передбачає очікувану від них нормативно визначену поведінку; 

гендернорольова соціалізація як процес засвоєння людиною гендерних ролей у 

системі інститутів соціалізації; гендерні стереотипи як узагальнені стереотипи-

уявлення щодо моделі поведінки, відповідної поняттям «чоловіче» та «жіноче»; 

гендерні упередження як соціальна установка з негативним змістом, 

упереджене ставлення до представників іншої статі, агресивна поведінка чи 

види насильства; гендерна ідентичність, як осмислене самозіставлення особою 

своєї належності до жіночої чи чоловічої статі на основі усвідомлення 
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особистісних якостей, індивідуально-типологічних особливостей, рис 

характеру, способів поведінки.  

Зазначимо, що з гендерними стереотипами, як зі стандартизованими 

уявленнями про моделі поведінки та риси характеру, що відповідають поняттям 

«чоловіче» і «жіноче», пов’язані очікування особистості, які є суб’єктивною 

характеристикою її соціального статусу з позиції гендерного підходу. 

Зауважимо, що дослідження підтверджують, що хоч стереотипи 

«маскулінності» та «фемінності» вважаються протилежними, проте насправді в 

кожній статевій групі варіантів набагато більше. Досліджуючи гендерні 

стереотипи, науковці вказують на: їх історичну зумовленість [148], зв’язок зі 

статеворольовою ідеологією [11; 22, с.145–152], негативний вплив на 

самореалізацію чоловіків і жінок через те, що вони слугують бар’єром для 

розвитку індивідуальності [100], особливу дію, як самодискримінацію [99], 

більший вплив на жінок [59, с.152–155]. Систематизація результатів наукових 

розвідок науковців Ш. Берн, В. Олійник, Т. Говорун, О. Кікінежді, 

В. Москаленко, С. Оксамитної стосовно гендерних стереотипів [10; 49; 95; 138; 

148] узагальнена та представлена у табл. 1.9. 

 

Таблиця 1.9 

Характерні особливості гендерних стереотипів 

Сфера 

прояву 

усі сфери життя людини, різні робочі ситуації, міжособистісне 

спілкування, взаємодія між групами тощо; 

виявляються як внутрішні обмеження, бар’єри, що існують у 

свідомості роботодавців, партнерів бізнесу, співробітників для 

повної професійної самореалізації 

Виявлення 

на рівні 

буденної 

свідомості 

 

сприйняття, оцінка людиною статі та поширення на неї 

характеристик статевої групи, шляхом застосування загальних 

характеристик чоловіків і жінок, без достатнього врахування 

можливих відмінностей між ними; 

виникають як перепона на шляху професійної самореалізації 

жінок через певну інертність – упередження проти здатності 

жінок конкурувати з чоловіками у сфері бізнесу, підприємництва, 

політики 
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Продовження таблиці 1.9 

Механізми 

дієвості 

спрощеність, схематичність, некритичність та емоційне 

забарвлення стереотипів, які надають їм особливої дієвої сили та  

одночасно – консервативності у трансляції гендерних схем із 

покоління в покоління 

Механізми 

формування 

 

освітні параметри – певний розподіл навчальних дисциплін, зміст 

навчальних підручників, формування комплексу неповноцінності 

та  непридатності до певних видів діяльності у дівчат тощо; 

соціальні параметри – використання фізичного простору, 

поведінки, ілюстровані книжки, телевізійні програми, тощо 

Групи 

гендерних 

стереотипів 

 

стереотипи маскулінності/фемінності; 

стереотипи, пов’язані з відмінностями у змісті праці статей; 

стереотипи, які закріплюють сімейні та професійні ролі 

відповідно до статі; 

стереотипи, пов’язані з привабливістю, критеріями оцінки 

зовнішності чоловіка та жінки 

Функції регулятивна; пояснювальна; ретрансляційна; виправдовувальна; 

впорядкування інформації; афективна; соціальна 

Форми 

виявлення 

 гендерно-рольові стереотипи – стосуються прийнятності 

різноманітних ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок; 

 стереотипи гендерних рис – психологічні та поведінкові 

характеристики, притаманні чоловікам і жінкам; 

 гендерні схеми – впливають на процеси обробки інформації,  

впливають на сприйняття, запам’ятовування та 

інтерпретування її, відповідно до уявлень про гендер 

 

Підкреслимо, що в дослідженнях гендерних аспектів вищої школи, 

науковці вказують про наявність стереотипів у навчальних матеріалах (у 

навчальних програмах та підручниках панують патріархальні упередження; 

навчальні плани та матеріали є гендерно незбалансованими), що обмежують 

соціальний і культурний розвиток студентів. Окрім цього гендерна методологія 

поки що недостатньо представлена в системі професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів, що уповільнює впровадження гендерних ідей у 

навчально-виховну роботу ЗВО. 
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Окрім зазначеного, науковці констатують, що навчальний заклад є 

відбиттям структурної нерівності, транслятором традиційних гендерних 

стереотипів. Важливо, щоб ЗВО демонстрували сприятливі для розвитку 

особистості чоловіка та жінки взірці поведінки, вільні від упереджень та 

стереотипів. Дослідження науковців і наші спостереження засвідчують, що у 

практиці ЗВО наявні гендерні стереотипи; гендерні установки викладачів 

нерідко приводять до конфліктних ситуацій; деякі викладачі невиразно 

реагують на проблеми гендерної нерівності, є індиферентними щодо 

міжособистісної взаємодії, де прямо чи опосередковано має місце гендерна 

нерівність. 

Зауважимо, що за нашими спостереженнями, серед викладачів аграрних 

ЗВО є певна кількість представників сільськогосподарських і технічних наук, 

що дотримуються поглядів на стать, відповідно до теорії статевого диморфізму, 

що актуалізує розгляд вказаного аспекту зазначеної проблеми. Відповідно, 

позиція окремих викладачів спричиняє орієнтацію в навчально-виховному 

процесі ЗВО саме на статевотипізовані сфери професійної діяльності, 

відповідні зразки поведінки, дотримання соціальних норм поведінки, 

відповідних традиціям минулого. Зрозуміло, що така позиція не сприяє 

професійному становленню та самореалізації молоді.  

Окрім того, наші спостереження щодо трансляції та артикуляції 

викладачами знань на гендерну тематику, щодо вибору форм і методів 

навчання, стилю викладання, спрямованості взаємодії, поведінки тощо також 

неодноразово підтверджували наявність гендерних стереотипів, в результаті 

чого обмежуються можливості розвитку здобувачів вищої освіти обох статей. 

До того ж постає необхідність подолання гендернонейтрального підходу в 

освітній практиці. Водночас гендерна рівність має сприяти забезпеченню всім 

учасникам/учасницям освітнього процесу, незалежно від їхніх статевих чи 

гендерних характеристик, рівних можливостей до освіти і науки. Послідовна 

інтеграція гендерного підходу в систему професійної підготовки студентів ЗВО 

сприятиме інституалізації гендерного компонента змісту освіти, стане 
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перспективою для усвідомлення випускниками ЗВО своїх потенційних 

можливостей, рушійною силою розвитку, самовизначення щодо ролі та місця в 

суспільному виробництві, професійній кар’єрі та житті. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі дисертаційного дослідження ми здійснили теоретичний 

аналіз наукових досліджень у контексті актуалізації гендерного підходу в освіті 

як площини для формування гендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти. 

Ми з᾿ясували, що державна гендерна політика в Україні регулюється 

нормативно-правовими актами наднаціонального та національного рівнів; 

сучасні міжнародні стандарти гендерної рівності та законодавство 

демократичних країн світу ґрунтуються формальній, протекціоністській, 

субстативній моделях рівності жінок; саме в субстативній моделі 

підкреслюється важливість забезпечення рівних можливостей реалізації прав 

чоловіків та жінок. Україна ратифікувала міжнародні документи, які 

проголошують цінність прав людини, закріплюють принцип рівноправ’я 

чоловіків і жінок, забороняють дискримінацію, зокрема й за статевою ознакою, 

розробила законодавство щодо рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, 

створила національний механізм його забезпечення. Хоча українське 

законодавство у сфері забезпечення рівних прав та можливостей ще перебуває 

у стадії розвитку, проте і міжнародні, і вітчизняні законодавчі акти та 

нормативно-правові документи, що прямо чи опосередковано стосуються 

формування ГК молоді, постають основою для імплементації ідей гендерної 

рівності, ГК в суспільні відносини та в систему вищої освіти України. 

Основним компонентом соціально-економічної політики, який повинен 

бути імплементований у вищу освіту, є трансформація уявлень про соціальні 

ролі жінок та чоловіків, формування ГК егалітарного типу в умовах ЗВО, який 

постає середовищем соціалізації особистості у професійному, громадському та 
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сімейному житті, в якому демонструються  сприятливі для розвитку 

особистості чоловічі і жіночі взірці поведінки, вільні від упереджень та 

стереотипів. Упровадження окреслених ідей поки що гальмується й через певні 

суспільні обставини, й через ігнорування чи невизнання гендерних проблем 

деякими представниками академічної сфери та пересічними громадянами. Саме 

тому необхідне подальше удосконалення законодавства й передусім 

цілеспрямована гендерна освіта громадян і, особливо, молоді.  

Аналіз наукових підходів щодо визначення визначення ГК особистості 

студентів ЗВО дозволяє узагальнити, що більшість вчених досліджують 

передусім термін «гендер» та гендерні дискурси, і вказують, що «гендер» як 

наукова дефініція, визначає соціально-культурні функції статі відрізняє ці 

функції від біологічних. Науковці доводять, що гендерні відносини є 

конструктами певної культури; гендер конструюється через певну систему 

соціалізації, утвердження в суспільстві культурних норм, ролей і стереотипів, є 

своєрідним результатом соціалізації людини в суспільстві, відповідно до її 

статевої приналежності.  

Поняття «культура» визначається як сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, створених людством; правила для збереження та гармонізації 

соціуму, історично набуті, сконцентровані в соціальному досвіді, презентовані 

та трансльовані в ідеях, ідеалах, знаннях, нормах, навичках; динамічна 

поліфункціональна система в формах та параметрах людського буття. 

Основними чинниками виникнення культури є взаємодія, відповідно до якої 

культура є безпосередньою дійсністю, суспільно й історично детермінованою, 

відбиттям форм і способів цієї взаємодії у внутрішньому світі людини, її 

відносинах, переконаннях, звичках і поведінці, та діяльність, що постає 

фундаментальною властивістю культури, механізмом, створеним для 

успадкування та передачі соціального досвіду. 

Науковці України та пострадянських країн не є одностайними щодо 

визначення ГК, проте вчені визнають її соціальним феноменом, частиною 

загальної культури, що містить гендерні цінності, систему знань про 
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біосоціальні особливості чоловіків і жінок, поведінку на основі принципів 

рівноправності, солідарності та партнерства. Спираючись на це, поняття 

«гендерна культура» означає комплекс інтелектуальних, ціннісно-смислових і 

поведінкових характеристик особистості, заснованих на знанні основ гендерної 

теорії, засвоєнні гендерних цінностей, норм поведінки, що уможливлює 

особливий спосіб оформлення людьми (представниками певної соціальної 

статі) своєї життєдіяльності, зумовлений їх прагненням до реалізації своїх сил і 

здібностей, що впливає на розвиток потреб, інтересів, вибір стратегії гендерної 

ідентичності, норм і правил поведінки, відповідної їхній біологічній статі, 

орієнтованої на забезпечення гендерної рівності чоловіків і жінок.  

Формування ГК є цілеспрямованим педагогічним процесом розвитку та 

становлення особистості під впливом зовнішніх факторів виховання, навчання, 

соціального середовища з метою розвитку у неї певних соціально і професійно 

значущих якостей, який реалізується спеціально організованою сукупністю 

змісту, форм, методів і засобів і сприяє успіху в побудові гендерних відносин. 

Складовими ГК постають гендерні знання, гендерні цінності, гендерні норми 

поведінки.   

Одним зі шляхів формування ГК є гендерне виховання як напрям, процес, 

вплив, що базується на законодавчо-нормативній базі, що спрямоване на 

створення умов для формування гендерного образу сучасної людини з 

соціокультурними, моральними та гуманістичними цінностями, яке через 

розширення сприятливої соціалізації формує поняття статі, має 

впроваджуватися через інші напрями виховання, співпрацю освітян і 

громадських організацій, ГК педагога, пропаганду гендерної просвіти. 

Ефективність формування ГК залежить від чинників освітнього процесу: 

педагогічного керівництва, організаційно-педагогічних умов, змісту навчально-

виховного процесу, використання гендерноорієнтованих форм роботи, 

організації взаємодії та спілкування між педагогами та студентами, особистісно 

орієнтованих підходів. Вважаємо за доцільне також враховувати специфіку 

аграрного навчального закладу, в якому, за нашими спостереженнями, серед 
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викладачів є й такі, що дотримуються поглядів на стать, відповідно до теорії 

статевого диморфізму.   

Серед наукових підходів (статеводиференційований, соціостатевий 

(статеворольовий), гендерний) – саме останній визнає характер гендерних 

відмінностей, що виправдовують різний соціальний статус чоловіків і жінок, 

що відтворюють гендерну асиметрію та обмежують можливості особистісної 

самореалізації. Загальноприйнятий до сьогодні статеворольовий підхід у 

професійній освіті, що враховує лише особливості біологічної статі, при якому 

декларується статева диференціація, розглядається як застарілий і негуманний.  

У педагогічній науці парадигма гендерного підходу акцентує ідеї 

гендерної рівності; орієнтує на формування й утвердження рівних, незалежних 

від статі можливостей самореалізації особистості в усіх сферах 

життєдіяльності. Методологічними установки для реалізації гендерного підходу 

є переконання, що майже всі відмінності між статями мають не біологічні, а 

соціальні підстави, конструюються в суспільстві під впливом соціальних 

інститутів, що репрезентують традиційні уявлення про ролі чоловіків і жінок в 

ньому. Гендерний  підхід в освіті  постає площиною для формування гендерної 

культури студентів через: розширення соціалізації особистості у професійному, 

громадському та сімейному житті; здійснення прямого чи опосередкованого 

професійного педагогічного впливу на розвиток та формування особистості; 

створення гендерночутливого середовища; надання егалітарних настанов, 

орієнтацій, зразків, моделей поведінки; побудову рівноправних 

міжособистісних взаємин; гармонізацію взаємодії на підставах егалітаризму; 

сприяння самовизначенню щодо ролі та місця особистості в суспільному 

виробництві, професійній кар’єрі та житті.   

Основні наукові результати розділу опубліковані у таких публікаціях автора: 

[217; 220; 224; 227; 228; 230; 231]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

РОБОТІ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

2.1. Особливості формування гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти 

 

Перш ніж зосередити увагу на особливостях формування ГК студентів у 

навчально-виховній роботі аграрних ЗВО, вважаємо за доцільне побіжно 

розглянути психологічні особливості юнацького віку, без урахування яких 

неможливо планувати освітні стратегії, визначити дієвість тих чи інших 

педагогічних засобів, визначати їх ефективність.  

Юнацький вік, який є предметом уваги науковців як у закордонній, так і у 

вітчизняній соціології, психології, педагогіці, розглядається як перехідний і 

критичний період у розвитку індивіда, характеризується поглибленим 

самопізнанням, вибором ціннісно-змістових орієнтирів, рефлексією й початком 

самостійного життєвого шляху. Ефективне керівництво формуванням ГК 

студентів передбачає врахування психологічних особливостей студентської 

молоді, адже саме в юнацькому віці відбувається соціалізація, набуття 

соціальної зрілості, розвиток вмінь виконувати різні соціальні ролі, 

налагоджувати позитивні стосунки [14; 26; 48; 103; 91; 97; 101]. 

Центральним процесом розвитку дівчат та юнаків періоду студентської 

юності, особливо на початковому етапі навчання у ЗВО, є становлення 

гендерної ідентичності, що характеризується розвитком статевої 

самосвідомості, досягненням емоційної зрілості, сформованістю цілісного 

образу «Я» за маскулінним чи фемінним типом й відповідністю поведінки. Про 

це йдеться у дослідженні І. Терзі, де автор з'ясовує, спираючись на розвідки 

І. Кон, що складність становлення гендерної ідентичності студентів молодших 

курсів ЗВО полягає, з одного боку, в тому, що вони прагнуть відповідати 
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гендерним стереотипам студентської групи, статеворольовим вимогам 

суспільства, а з іншого, – намагаються зрозуміти особливості самототожності, 

цілісності образу Я, здійснити самоприйняття власної унікальності 

жіночої/чоловічої індивідуальності, зробити вибір у прийнятті гендерної 

ідентичності: маскулінної, фемінної або андрогінної, що відповідає внутрішнім 

потребам дівчини/юнака, надає спрямованості діяльності, сприяє освоєнню 

відповідної статеворольової поведінки. Автор виокремив основні типи 

гендерної ідентичності: адекватний, інвертований, віководиференційований, 

недиференційований, інфантильний [200].  

Додамо, що у становленні типів гендерної ідентичності в період 

студентської юності важливу роль відіграє новий тип спілкування, предметом 

якого є студенти – дівчата та юнаки як суб'єкти міжособистісних взаємин. Як 

правило, в цей період з'являється прагнення до спілкування з однолітками 

протилежної статі, особливого значення набувають почуття дружби й кохання. 

Поєднання життєвих цілей і перспектив друзів при збереженні індивідуальності 

та при повазі до особливостей кожного можливе тільки на основі відносно 

стабільного образу «Я» дівчини та юнака. Становлення статевої ідентифікації, 

яке активно відбувалось в підлітковому віці [57], в юнацькому вже набуває 

чітких ознак.  

Актуальним в юнацькому віці є прагнення юнаків та дівчат перебувати у 

референтній групі, отримувати певний статус серед ровесників. Важливим 

також є досягнення юнаками та дівчатами гетеросоціальності – вміння 

налагоджувати та підтримувати спілкування з людьми обох статей, при цьому 

зростання вибірковості дружніх стосунків поєднується з посиленням їх 

стійкості. Юнацьке дружнє спілкування відзначається довірою, зростанням 

психологічної інтимності, саморозкриттям. Дружба – вид стійких, 

індивідуально-виборчих міжособистісних відносин, що характеризуються 

взаємною прихильністю учасників, посиленням процесів афіліації, взаємних 

очікувань відповідних почуттів. Розвиток дружби затверджує необхідність 

взаєморозуміння, відвертість та відкритість один одному, довірливість, активну 
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взаємодопомогу, взаємний інтерес до справ і переживань іншого, щирість та 

безкорисливість почуттів. Ідеалізація друзів і дружби, що мала місце в ранній 

юності, в період власне юності послаблюється. 

Внаслідок цього, якщо на початку юності головним конфідентом 

(особою, з якою обговорюються особисті проблеми), зазвичай, є друг своєї 

статі, то пізніше це місце займає коханий (кохана). Поєднання духовного 

спілкування з сексуальною близькістю припускає максимальне саморозкриття 

особистості. Юнаки 16-17 років ще можуть задовольнятися оточенням друзів 

своєї статі, а в період студентської юності, найчастіше, відсутність відносин з 

дівчиною/юнаком вже не компенсується одностатевою дружбою. Великого 

значення для особистісного становлення юнаків та дівчат набувають мрії про 

кохання, емоційні контакти, психологічна близькість, інтимність. Почуття 

любові характеризується більшим ступенем інтимності, ніж дружба; любов є 

виявом високого ступеня емоційно-позитивного відношення суб'єкта, який 

виокремлює свій об'єкт серед інших і розташовує його в центрі своїх життєвих 

потреб та інтересів. Нерідко юнацька мрія про кохання є виявом потреби 

емоційного контакту, розуміння, душевної близькості. Ми цілком поділяємо 

думку Н. Байдюк щодо необхідності формування культури гендерних взаємин, 

в основі яких – егалітаризм, соціальна справедливість, гендерне партнерство, 

гендерна толерантність [5, с. 9]. Поведінка юнаків та дівчат іноді є 

суперечливою: до позитивних особистісних проявів (розвиток інтелектуальних 

і моральних складових особистості, пошуки світогляду, спрямованість на 

майбутнє, юнацький романтизм, довіра до авторитетних дорослих) додаються 

тенденції негативізму, гіпертрофоване зацікавлення сумнівними 

субкультурами, схильність до емоційно перебільшених переживань та 

гедоністичних потягів.  

У структурі відносин відбувається розвиток статевої ідентифікації, 

закріплення гендерних норм моралі та поведінки, формування готовності до 

шлюбних взаємин, біологічне дозрівання організму. Відомо, що фізична зрілість 

не завжди є показником соціальної та психологічної зрілості, нерідко мають 
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місце прояви інфантилізму. Досягнення фізичної зрілості впливає на психіку 

юнаків і дівчат, адже усвідомлення своєї привабливості, здоров’я надає 

впевненості у собі, оптимізму та спонукає до активності. Зважаючи, що 

приваблива зовнішність є фактором для налагодження спілкування з 

представниками протилежної статі, юнаки та дівчата критично ставляться до 

свого фізичного «Я».  

І. Кон вказує на специфіку статеворольової поведінки в період 

студентської юності: зростає інтерес до іншої статі; відбувається вибір форм 

поведінки, прямо або опосередковано пов'язаних зі статевою роллю, рольовими 

атрибутами, випереджальне стійке й більш персоніфіковане засвоєння статевої 

ролі дівчатами, що пов'язано, як правило, зі значним впливом на них матерів, у 

порівнянні з батьківським впливом на юнаків [103 с. 51–58].  

Молодь гостро відчуває вплив гендерних стереотипів, проте, як правило, 

не схильна протиставляти себе оточенню однолітків. Відповідність поведінки 

прийнятим у суспільстві стереотипам негативно впливає на психологічний стан 

студентів (хлопців і дівчат), звужує простір для самореалізації. «Жінки частіше 

не реалізують себе повноцінно в професійній сфері, чоловіки відчувають 

підвищені емоційні навантаження через «виключно чоловічу відповідальність за 

матеріальне становище сім’ї», а з іншого боку, не повною мірою реалізують себе 

у внутрішньосімейному житті» [55, с. 73].  

Нам дуже імпонують переконливі висновки О. Кікінеджі щодо 

конкретизації психологічних механізмів становлення гендерної ідентичності: у 

юнацькому віці провідними є  прийняття/неприйняття соціальних цінностей 

суспільства, рефлексія та саморефлексія щодо відтворення гендерних 

стереотипів, ставлення до егалітарних настанов, орієнтації на соціокультурні 

норми паритетності статей та вибору андрогінних моделей поведінки [97, с.96]. 

Зважаючи, що гендерна ідентичність студентів розвивається в сімейному, 

соціальному статусі, професійній освіті та залежить від соціально-педагогічних 

детермінант (сім’ї, педагогів, школи, офіційного та «прихованого» навчального 

плану, ЗМІ), при формуванні ГК студентської молоді передусім слід ураховувати 
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специфіку юнацького віку, коли відбувається становлення індивідуальності та 

усвідомлення себе як дорослої людини з відповідними правами й обов’язками, 

становлення гендерної ідентичності, ідентифікації, пошук себе в реалізації нових 

соціальних ролей, актуалізація потреби в активному ставленні до себе, 

об’єктивне збільшення в житті молодої людини кількості складних життєвих 

ситуацій, які потребують подолання, вибір форм поведінки, пов'язаних зі 

сприйнятливістю до соціальних проблем (зокрема й гендерних) та статевою 

роллю, розвиток відповідальності у відносинах, прояв емоційного та ціннісного 

ставлення до мужності та жіночності, виявлення готовності до шлюбних 

взаємин, формування уявлень про майбутнє життя, розширення можливостей 

щодо реалізації активних форм у професійній підготовці, спеціалізація в обраній 

професії або свідома зміна професії. Сприятливість юнацького віку та 

психологічні особливості гендерних взаємин (формальна підтримка гендерної 

рівності та реальне відтворення традиційних моделей поведінки; прояви 

гендерної сегрегації під час вибору професії; намагання відповідати стереотипам 

й одночасно виявляти індивідуальність; різниця в життєвих цінностях юнаків та 

дівчат; низький рівень гендерної чутливості жінок і чоловіків та ін.) зумовлюють 

необхідність професійного впливу з метою формування ГК.  

Спираючись на дослідження науковців, 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; 

 ЗВО є середовищем соціалізації, що сприяє формуванню ГК студентів, у 

якій вони не лише сприймають вплив суб’єктів освітнього середовища, а й 

набувають якостей суб’єкта, формуючись як особистість; 

 факторами впливу освітнього середовища ЗВО постають специфічне 

соціокультурне оточення, поліструктурність спілкування, егалітарність настанов 

та орієнтацій. 
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Саме тому педагогічне керівництво процесом формування ГК 

ґрунтується на врахуванні первинної соціалізації, що пов'язана в основному з 

несвідомими механізмами засвоєння ГК, та на акцентуванні вторинної 

соціалізації, що передбачає активізацію когнітивних механізмів (сприйняття, 

освоєння, засвоєння, закріплення, усвідомлення, присвоєння цінностей 

культури, їх творче перетворення), з урахуванням психологічних механізмів 

гендерної соціалізації, а саме: процесу ідентифікації (що розкриває 

психоаналітична теорія), диференціального підсилення та диференціального 

моделювання (що висвітлює теорія соціального навчання та статевої типізації), 

процесів усвідомлення та розуміння статевих соціальних ролей (що окреслює 

теорія когнітивного розвитку), гендерних схем (що з’ясовує теорія гендерних 

схем), соціальних очікувань та конформності особистості (що досліджує нова 

психологія статі). 

Основою для розуміння зазначених питань є положення гендерної теорії 

про соціальне конструювання гендеру та гендерної рівності: про гендерний 

дискурс та детермінанти розширення особистісного розвитку; про єдність та 

взаємозумовленість гендерних знань, гендерних цінностей, гендерних норм 

поведінки, як складових ГК студентів; про вплив психофізіологічних 

особливостей студентської молоді на її гендерні характеристики; про 

формування гендерної ідентичності сім’єю та різними інститутами [140, с.177–

179; 185; 213]. Водночас зазначимо, що попри те, що питання підготовки 

фахівців в аграрних ЗВО знайшли відбиття в наукових розвідках, проте 

проблема формування ГК студентів аграрних ЗВО не була предметом 

спеціального дослідження науковців. Актуальність вказаного вище зростає ще 

й у зв’язку з тим, що зміна економічних відносин на селі, перехід до нових 

аграрних відносин вимагає змін у характері та змісті праці, а отже, й у системі 

підготовки фахівців сільського господарства.  

З урахуванням того, що в Україні однією з провідних галузей економіки є 

аграрна, діяльність аграрних ЗВО повинна бути спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, що задекларовано відповідним Наказом «Про 
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державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» (2005 р.) та 

відображено в «Концепції реформ і розвитку аграрної освіти і науки України» 

(2010 р.), де зазначено, що однією з її цілей є «…формування кадрового 

потенціалу, спроможного швидко адаптуватись та ефективно працювати в 

нових економічних умовах та в міжнародному конкурентному середовищі» 

[170].  

Підготовка фахівців у аграрних ЗВО регламентується законами України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2017 р.), постановами Кабінету 

Міністрів «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями» (2015 р.), наказом Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення 

контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, 

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної 

експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів» (2017 р.) та ін.  

В аграрних ЗВО, за даними Міністерства освіти та науки України, з 

2015 року реалізується ступенева підготовка фахівців: за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» – 63 спеціальності; 

«Бакалавр» – 40 напрямів; «Магістр» – 80 спеціальностей. У процесі 

підготовки цих фахівців досягнуто певних зрушень: постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 затверджено новий, істотно 

наближений до європейських вимог, перелік галузей знань і спеціальностей. 

Згідно з цим переліком, галузь знань «Аграрні науки і продовольство» 

об’єднує 8 спеціальностей (агрономія, захист і карантин рослин, садівництво 

та виноградарство, технологія виробництва та перероблення продукції 

тваринництва, лісове господарство, садово-паркове господарство, водні 

біоресурси та аквакультура, агроінженерія) [176, с.194]. 

І. Данченко конкретизує, що в аграрних ЗВО підготовка студентів 

здійснюється за наступними напрямами: біологія, екологія; інженерія, 
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машинобудування; будівництво, архітектура, економіка; енергетика; 

інформаційні технології; туризм; управління та адміністрування; право; 

механічна інженерія; виробництво та технології; цивільна безпека та харчові 

технології та інші. Автор на основі аналізу освітньо-професійних програм і 

навчальних планів ЗВО аграрного профілю за визначеними спеціальностями 

виокремив базові складові професійної компетентності аграріїв: 

інтелектуально-предметні; операційно-предметні, серед яких – прогностичні, 

проєктивні, предметно-методичні, організаторські, творчої імпровізації, 

експертних технологій тощо; регулятивно-предметні – як уміння управляти 

власною поведінкою, що містить планування, мобілізацію внутрішніх зусиль, 

активність, прагнення до лідерства, оцінку результатів освітньої діяльності, 

прийняття рішень, рефлексію тощо [63].  

Звернемо увагу, що актуальність формування ГК студентів аграрного 

закладу вищої освіти посилюється домінуванням в освітніх програмах 

дисциплін професійної підготовки, що дещо зменшує можливість набуття 

гендерноорієнтованих знань, і пріоритезує їх акцентування саме у змісті 

дисциплін загальної підготовки та у позааудиторній роботі. Потребує уваги й 

урахування специфіки студентського контингенту ЗВО аграрного профілю, а 

саме: домінування сільської молоді, як представників традиційного 

сільського середовища, орієнтованих на майбутню професійну діяльність в 

аграрному секторі економіки. Науковці  виокремлюють основні 

характеристики традиційного сільського середовища: домінування соціальних 

зв’язків особистісного типу, багатомірність та особистісна довіра, єдність 

природного, господарчого, соціального, підпорядкованість господарсько-

трудової діяльності природним ритмам,  зв’язок господарсько-трудової 

діяльності з відносинами в сім’ї, родичами та з сусідами, відсутність 

спрямування на яскраве виявлення індивідуальності, специфічна 

витривалість, фізична сила, щирість, вміння виживати, розміреність способу 

життя, повага до традицій, домінування суспільних норм і способів 

соціальної спадщини через важливість професійно-іменного коду. 
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Дослідники І. Сопівник та Р. Сопівник [194; 195] виокремлюють низку 

особливостей сільської молоді, що зумовлені специфікою сільського регіону: 

роль середовища: відбувається тісне поєднання особистості з середовищем 

перебування; особисте подвір’я: основним засобом життєдіяльності та 

виживання сільської родини є праця на особистому подвір’ї; повага до 

традицій: у сільській місцевості мешкає, в основному, корінне населення 

країни, яке успадкувало історичну пам’ять попередніх поколінь; роль родини: 

родина в селі сприймається як господарська одиниця, форма організації життя 

дорослої людини, джерело підтримки та засіб виживання; роль систем 

неформальної підтримки: у сільській місцевості взаємозв’язок людей та їхня 

солідарність призводять до взаємозалежності; міжсімейна кооперація: часто без 

допомоги держави й інших структур люди організовують домашній або 

сімейний бізнес, мобілізуючи напрацьовані раніше зв’язки; роль суспільної 

думки: у просторово обмеженому сільському середовищі суспільна думка має 

велике значення; особливості ментальності: формується специфічний характер 

свідомості та моралі. 

Важливою, з точки зору предмета нашого дослідження, є також наукова 

позиція І. Сопівник щодо свідомого відношення сільської молоді до вибору 

фаху, її мотивацію до навчання та наполегливої праці. Водночас, як зазначає 

науковець, існує й незначна кількість молодих людей, які вступають до ЗВО, 

проте, не мають мотивації до навчання (або стають такими внаслідок 

піддатливості новому середовищу, «спокусам міського життя»). Зазначена 

група молоді є своєрідною «групою ризику» [195, с. 106]. Авторка визначає 

основні демографічні особливості сільської молоді: динаміка чисельності; 

постаріння шлюбності та материнства, зростання кількості народження дітей 

молодими жінками, які не є в шлюбі; міграція сільської молоді; смертність 

серед молоді [195, с. 124–125].  

Ми цілком поділяємо думку І. Сопівник про важливість освіти студентів 

ЗВО аграрного профілю, яке актуалізується наявністю таких чинників: 

сучасним станом українського села й аграрного сектору економіки, які мають 
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ознаки системної кризи, що спричиняє погіршення якості кадрового складу; 

міграцією молоді з села; утратою традицій сільського укладу; низькою 

обізнаністю сільських мешканців щодо своїх можливостей і прав; доступністю 

для сільської молоді аграрних навчальних закладів; потребами сільського 

соціуму в компетентних, відповідальних людях, здатних до розбудови 

громадянського суспільства [195, с. 10].   

Наші спостереження підтверджують, що абітурієнтами, які планують 

обрати професію аграрія, здебільшого є молодь, що має базову середню освіту, 

проте, яка ще не набула соціального досвіду, не виявляє чіткої професійної 

орієнтації. Це ускладнює завдання формування професіонала-аграрія та 

спонукає до підвищення уваги до мотивації студентів, зокрема й професійної, 

до формування загальної культури особистості взагалі, й гендерної, зокрема. До 

того ж суспільні зміни в Україні позначилися на спрямованості юнаків і дівчат, 

які надають перевагу прагматичним цінностям (бажання стабільного заробітку, 

отримання соціальних пільг тощо), що підвищує вимоги до формування 

особистості майбутніх фахівців. 

Відтак, важливою є не лише професійна підготовка, а й особистісний 

професіогенез, на який дедалі частіше звертають увагу сучасні дослідники 

професій, психологи, педагоги. Науковці використовують поняття 

«професіогенез», що означає розвиток особистості, зміни та перетворення її 

психологічної структури, які зумовлені засвоєнням і здійсненням професійної 

діяльності. Цей процес особистісного розвитку та становлення професіонала від 

початківця до майстра своєї справи, кваліфікованого спеціаліста залежить від 

розвитку системи професій, від освітніх систем, від соціальних та економічних 

умов, за яких здійснюється відповідна професійна діяльність [238, с. 49]. 

Зважаючи на такий контекст, науковці підкреслюють, що особистісний 

професіогенез відбувається за напрямами: 

 через формування в особистості внутрішніх ресурсів професійної 

діяльності (нагромадження спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних і 

достатніх для певної предметної сфери, розвиток мотивації професійної праці, 
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формування особистісних якостей, які допоможуть у професійній діяльності, 

здатність до професійного спілкування, рефлексія, формування індивідуального 

стилю професійної діяльності, зростання рівня професійної автономії); 

 через засвоєння особистістю зовнішніх (соціальних) ресурсів 

професійної діяльності, що супроводжується нагромадженням певних 

соціальних регуляторів у певній професійній спільноті, освоєння соціального 

простору професії, відповідних матеріалів та інформаційних засобів 

професійної діяльності [78, с. 23]. 

Особистісний і професійний розвиток зумовлюють один одного: з одного 

боку, ознаки особистості (потреби, інтереси, рівень домагань, інтелектуальні 

особливості тощо) суттєво впливають на вибір професії та подальший 

професійний розвиток, вони можуть сприяти досягненню професійної 

майстерності, творчій самореалізації, а можуть стати на заваді професійному 

становленню. Кожне професійне середовище поступово декларує вимоги, яким 

повинна відповідати особистість, щоб її визнали професіоналом. Відтак, 

результатом впливу професії на особистість є своєрідність психологічного 

складу представників певних професійних груп. 

Отже, важливим складником соціокультурного становлення взагалі, й 

гендернорольової соціалізації, зокрема, є період здобуття освіти, коли 

відбувається особистісне й професійне зростання особистості. Професійна 

підготовка у ЗВО передбачає не лише опанування відповідних знань, розвиток 

вмінь та навичок, а й формування особистісних якостей, виховання загальної 

культури взагалі, й ГК, зокрема, що уможливить досягнення успіху на 

професійному та особистісному рівнях. Основним спрямуванням процесу 

формування ГК майбутніх фахівців є особистісний розвиток студентів, 

створення умов для всебічного прояву особистісних функцій суб'єктів 

навчання, їх самосвідомості та самореалізації. 

Педагогічний вплив здійснюється, з урахуванням  механізмів 

особистісного професіогенезу, що відбувається через формування в особистості 

внутрішніх ресурсів професійної діяльності (нагромадження спеціальних знань, 
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умінь і навичок, необхідних і достатніх для певної предметної сфери, розвиток 

мотивації професійної праці, формування особистісних якостей, які 

допоможуть у професійній діяльності, здатність до професійного спілкування, 

рефлексія, формування індивідуального стилю професійної діяльності, 

підвищення рівня професійної автономії) та через засвоєння особистістю 

зовнішніх соціальних ресурсів професійної діяльності, що супроводжується 

нагромадженням певних норм у професійній спільноті, освоєнням 

особливостей професії, відповідних засобів професійного зростання. 

 

2.2. Об᾿єктивація організаційно-педагогічних умов формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти  

 

У визначенні організаційно-педагогічних умов формування ГК студентів 

аграрних ЗВО ми спираємось на вихідні концепти досліджень Н. Байдюк, 

Ю. Бичихіної, С. Богомаз, О. Васильченко, Л. Вовк, М. Воровки, Т. Говорун, 

В. Гриценко, Т. Дороніної, О. Кікінежді, О. Кізь, С. Матюшкової, М. Микової, 

І. Мунтяна, П. Терзі, О. Цокур, А. Швецової та ін.  Науковці доводять, що 

освіта, як і наявні гендерні відносини, надають норми і правила поведінки, 

сприяють засвоєнню характерних рис чоловіків і жінок, відтворенню жіночих і 

чоловічих статусних позицій; в підготовці майбутніх фахівців особливо 

важливим є не тільки професійне становлення, а й особистісне зростання, 

виховання загальної культури взагалі, й ГК, зокрема; необхідним є 

обґрунтування та створення організаційно-педагогічних умов для ефективного 

формування ГК  майбутніх фахівців. 

Дослідницька мета мотивує до розгляду дефініції «умови». 

Філософський енциклопедичний словник визначає умови як зовнішні 

обставини, які детермінують виникнення певного явища, результату 

цілеспрямованої діяльності [201]. Новий тлумачний словник української мови 

зазначає, що умова – це «необхідна обставина, яка робить можливим 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [146]. 
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Поняття «педагогічні умови» науковці розглядають в різних аспектах: 

 як комплекс спеціально спроєктованих факторів впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини навчально-виховного процесу та особистісні параметри всіх 

його учасників. Вони (фактори) забезпечують цілісність навчання та виховання в 

інформаційно-освітньому середовищі, відповідно до вимог суспільства та запитів 

ринку праці, сприяють всебічному розвитку особистості, створюють сприятливі 

можливості для прояву її задатків, врахування потреб, формування 

загальнолюдських і професійно важливих якостей, загальних і професійних 

компетенцій [122, с. 56].  

 як обставини, що створюються педагогами та зумовлюють певний напрям 

розвитку навчально-виховного процесу, мають практичну, нормативну 

спрямованість на підвищення ефективності педагогічної діяльності, імовірнісний 

характер забезпечення її результату та локальний характер застосування; вони не 

суперечать прояву педагогічних закономірностей, принципів і правил [207, с. 13];  

 як одна зі сторін закономірності певного (виховного, навчального) 

процесу [125, с. 126–174];  

 як «зовнішню передумову для існування й розвитку явищ» [212, с.23]; 

 як взаємопов’язані обставини та способи упорядкування й тривалого 

існування навчально-виховного процесу, системна реалізація яких підвищує 

вмотивованість студентів щодо навчання й розвитку важливих якостей і 

забезпечує результативність підготовки, яка визначається ступенем досягнення 

поставлених у кваліфікаційній характеристиці цілей підготовки й відображених у 

професійній програмі вимог до змісту, обсягу та рівня якості професійної 

підготовки [161, с.135–173];  

 як компонент педагогічної системи, що відбиває сукупність можливостей 

навчального й матеріально-просторового середовища, впливає на особистісно-

дієвий аспект системи, забезпечуючи її ефективне функціонування та розвиток. 

Складовими цього компоненту є мета, завдання, методи, форми й засоби, а також 

взаємопов᾿язана навчально-виховна діяльність педагога та учнів [24]. 
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Науковці надають тлумачення цього поняття як необхідних обставин, явищ, 

факторів, шляхів, уявних результатів, напрямів, спонук тощо, взятих окремо або в 

різних сполученнях. Найчастіше педагогічні умови розглядалися як передумова 

для існування й розвитку явищ [206; 207; 212]. У педагогічній практиці будь-які 

умови діють сукупно, утворюють комплекс педагогічних умов, який може 

стосуватися як в цілому стратегії розвитку певного ступеня освіти, так і освітньої 

системи навчального закладу [34]. 

А. Литвин запропонував типологію педагогічних умов за основними 

показниками: доцільність, процесуально-особистісна детермінованість, сутність, 

призначення, послідовність, спрямованість, структурованість, значущість, 

конкретизованість. Обґрунтування сукупності педагогічних умов вимагає її 

співвідношення з досліджуваною педагогічною реальністю, а точніше – з 

інтерпретацією останньої дослідником. Конкретне дослідження уточнення та 

конкретизація сукупності педагогічних умов залежить від специфіки предмета 

дослідження. Ця специфіка визначає спрямованість умов і наповнення їх 

конкретним змістом [123, с. 16–17]. 

Залежно від різних аспектів організації навчально-виховного процесу, 

Б. Купріянов виокремив наступні групи педагогічних умов: ресурсне 

забезпечення; обставини та середовище; позиція педагога з організації та 

управління навчанням; ставлення учнів в навчальному процесі (мотивація, 

зацікавленість, включеність в навчання і т.п.); спрямованість на особистість учня 

як основну фігуру педагогічного процесу [120, с. 102–103]. 

Зазвичай науковці О. Васильченко, Н. Іполітова, Н. Приходькіна, 

Н. Стерехова та ін. виокремлюють організаційно-педагогічні, психолого-

педагогічні та дидактичні види умов, які забезпечують ефективне функціонування 

та розвиток педагогічної системи [21; 86; 166]. Організаційно-педагогічні умови 

поєднують групу цілеспрямовано сконструйованих можливостей (зміст, методи та 

форми), пов'язаних з організацією управління функціонуванням і розвитком 

педагогічних систем і процесів. На інституціональному рівні створюються умови 

для взаємодії педагогічної організації з соціумом, для її адаптації до змін, 
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збереження її цілісності; на управлінському рівні створюються умови для 

здійснення діяльності педагогів та учнів, спрямованої на реалізацію педагогічної 

мети та завдань; на технічному рівні створюються умови для реалізації доцільної 

діяльності учнів. Н. Байдюк визначає організаційно-педагогічні умови як створені 

обставини, що поєднують зміст, форми, методи навчання, способи управління та 

контролю за діяльністю, а також необхідні ресурси, спрямовані на підвищення 

ефективності процесу професійної підготовки [5, с.14]. 

У дисертаційному дослідженні І. Мунтян  виокремлено низку педагогічних 

умов формування гендерної компетентності, як єдності її провідних компонентів: 

предметно-змістового, операційно-діяльнісного, особистісно-професійного: 

поповнення змісту навчальних дисциплін питаннями з гендерної тематики; 

створення ситуацій інтерактивного навчально-виховного середовища; залучення 

студентів до пізнання гендерних характеристик особистості методами 

психологічної самодіагностики [141]. Кожна з умов містить як організаційну, так і 

педагогічну складову. 

У дисертаційному дослідженні П. Терзі переконливо доведено ефективність 

наступних умов формування формування ГК студентів вищих технічних 

навчальних закладів: гуманітаризація професійної підготовки шляхом інтеграції 

гендерних досліджень у зміст навчальних дисциплін; педагогічна підтримка 

становлення гендерної ідентичності юнаків і дівчат періоду студентської юності, 

що відповідає їхній біологічній статі; проєктування ситуацій освітнього 

середовища на засадах розвитку діалогу «маскулінної», «андрогінної» та 

«фемінної» культур [200, с.12]. 

С. Демченко зазначила, що організаційно-педагогічні умови, як засіб 

гуманізації освітнього середовища ЗВО, забезпечують ефективність цього 

процесу. Серед організаційно-педагогічних умов авторка визначила такі: 

спрямованість формування ГК на розвиток у студентів гуманістичної «Я-

концепції» особистості та її гендерної визначеності; формування ГК студентів у 

спеціально організованому навчальному процесі; формування ГК студентів у 

спеціально організованій педагогічній діяльності з позанавчальної роботи [67]. 
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Основні організаційно-педагогічні умови виховання ГК майбутніх 

фахівців конкретизує Л. Мандрик, виокремлюючи наступні: наявність 

позитивної мотивації вивчення та використання сучасних підходів до 

формування ГК в навчальній діяльності для особистісного та майбутнього 

професійного зростання; впровадження сучасних педагогічних технологій, з 

урахуванням гендерного підходу, що стимулюють творчість, ініціативу, 

самостійне та критичне мислення; підвищення професійної компетентності 

педагога, оволодіння формами та методами виховання майбутніх фахівців, з 

урахуванням гендерного підходу; створення та впровадження авторських 

програм спецкурсів з гендерної тематики; організація позанавчальної 

діяльності (робота науково-практичних установ з гендерної освіти, організація 

студентського життя, що сприяє коректній гендерній поведінці, 

індивідуально-диференційованих консультацій і тренінгів, виховання, 

самовиховання та самооцінки ГК); виховання ГК майбутніх фахівців, що 

полягає в забезпеченні гуманізації міжособистісних відносин і діяльності, 

особистісної основи гендерної соціалізації, стимулюванні процесів 

самовизначення, самореалізації та саморозвитку студентів. Провідним 

орієнтиром процесу становлення ГК майбутніх фахівців є особистісний 

розвиток студентів [129]. 

О. Васильченко окреслила соціально-педагогічні умови формування ГК 

студентів університету: створення гендерночутливого середовища 

університету, заснованого на ідеї гендерної рівності та спрямованого на 

засвоєння партнерських відносин статей; опора на гендерні та культурні 

особливості студентів, відповідно до їх віку, природних та соціокультурних 

потреб, інтересів у міжособистісному спілкуванні для прояву їхньої гендерної 

ідентичності; залучення студентів до спільної діяльності з представниками 

громадських організацій з орієнтацією на вирішення гендерних питань на 

рівні університету та громади [21, с.15]. 

Подібних підходів дотримується І. Калько, яка конкретизує й групи 

критеріїв сформованості ГК особистості: інформаційно-знаннєвий, як 
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сукупність теоретичних (наукових, суспільних, нормативних) знань та 

уявлень з гендерної проблематики, на основі яких формуються особистісно-

змістовні якості та суспільна й інтимна поведінка особистості; особистісно-

ціннісний, пов’язаний зі змістовним наповненням особистого ціннісного й 

емоційного ставлення до гендерної тематики; практико-поведінковий, що 

відображає специфіку поведінки особистості під час міжособистісного 

спілкування (публічного та приватного) у гендерному контексті [90, с.17].  

Г. Приходько, Л. Пономаренко в структурі соціально-педагогічної 

підготовки студентів виокремлюють наступні умови: створення 

кооперативно-моделюючого навчального середовища як рівноправної 

взаємодії студентів різної статі у невеликих групах; розробка та 

впровадження у навчальний процес інтерактивних форм і методів його 

засвоєння, проблемно-орієнтоване викладання навчальних дисциплін, з 

урахуванням гендерної проблематики; використання рефлексивного підходу 

у навчанні; стимулювання у студентів розвитку уміння не тільки відповідати 

на поставлені запитання, але й формулювати свої власні запитання, виходячи 

з власного життєвого досвіду, як представника певної статі [167, с.10]. 

С. Яшник у дисертаційному дослідженні обґрунтувала наступні 

соціально-педагогічні умови виховання культури міжстатевих стосунків у 

студентів вищих навчальних закладів: організація педагогічної взаємодії з 

домінуванням діалогічних форм; зміщення акцентів у навчально-виховній 

роботі на гуманітарну складову підготовки; засвоєння студентами знань у 

процесі вивчення спецкурсу «Культура міжстатевих взаємин»; опанування 

кураторами студентських груп досвідом виховання культури міжстатевих 

стосунків на спеціально організованих науково-методичних семінарах 

підвищення педагогічної майстерності; врахування у системі навчально-

виховної роботи психологічних особливостей юнацького віку [240, с. 16]. 

Аналіз теоретичних підходів науковців дозволив нам узагальнити 

основні організаційно-педагогічні умови формування ГК студентів аграрних 

ЗВО, виокремивши наступні групи, які фіксуємо в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Узагальнені групи основних організаційно-педагогічних умов формування 

гендерної культури студентів аграрних ЗВО 

Організаційно-

педагогічні 

умови 

Характеристика 

Методико-

методологічні 

 

методичне забезпечення процесу виховання ГК 

студентів аграрного ЗВО в освітній діяльності; 

підвищення рівня готовності викладачів та кураторів 

академічних груп до формування ГК студентів аграрних 

ЗВО; підвищення професійної компетентності педагога, 

оволодіння формами та методами виховання майбутніх 

фахівців, з урахуванням гендерного підходу; створення 

та впровадження авторських програм та спецкурсів з 

гендерної тематики  

Суспільно-

корисні 

залучення здобувачів вищої освіти до різних видів 

суспільно значущої діяльності, спрямованої на 

формування ГК (студентське самоврядування як чинник 

виховання ГК; співпраця з молодіжними, громадськими 

організаціями та установами, що здійснюють підтримку 

гендерної рівності та жіночого лідерства в середовищі 

ЗВО; науково дослідна (науковий гурток) 

Освітньо-

комунікативні  

інтеграція гендерної складової до змісту навчально-

виховного процесу шляхом органічного включення 

гендерної проблематики до нормативних та вибіркових 

навчальних курсів; наявність позитивної мотивації 

вивчення та використання сучасних підходів до 

формування ГК в навчальній діяльності для 

особистісного та майбутнього професійного зростання; 

впровадження сучасних педагогічних технологій, з 

урахуванням гендерного підходу, що стимулюють 

творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення; 

створення гендерночутливого середовища; 

налагодження педагогічної взаємодії «Викладач-

студент», «Куратор-студент», «Студент-студент»; 

підготовка заходів, добір форм і методів роботи 

гендерної спрямованості 
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Продовження таблиці 2.1 

Житлово-

побутові 

розвиток інфраструктури ЗВО, просторово-предметне 

оформлення (бібліотечні фонди та інформаційні ресурси 

ЗВО, збагачені джерелами гендерного змісту, навчально-

методичні розробки на допомогу кураторам і 

викладачам, гендерночутливе візуальне оформлення 

просторово-предметного середовища ЗВО: стенди, 

плакати, гасла, дошка оголошень і т.д.); 

робота в гуртожитку щодо формування ГК студентів – 

мешканців гуртожитку 

 

Ми цілком погоджуємось щодо необхідності вищеозначених 

організаційно-педагогічних умов виховання ГК студентів ЗВО. Наші 

спостереження за становленням студентів аграрного ЗВО засвідчували про 

необхідність системного формування ГК, яке пов’язане зі становленням 

гендерної соціалізації молоді в умовах навчання у ЗВО, що детерміноване 

зміною нормативних уявлень про чоловічі й жіночі гендерні ролі в сучасному 

суспільстві. У нашому дослідженні організаційно-педагогічні умови 

формування ГК студентів аграрних ЗВО будемо розглядати як: 

 компонент педагогічної системи, комплекс взаємопов'язаних і 

взаємозумовлених факторів, урахування яких забезпечує побудову 

цілеспрямованого освітнього процесу (розробка педагогічної системи, підбір 

змістових компонентів, спонукання до навчальної діяльності, 

цілеспрямований відбір, конструювання та застосування змісту, методів, 

засобів, прийомів, форм навчання та виховання, контроль, результати освіти), 

та матеріально-просторового середовища, здатного впливати на формування 

ГК студентів аграрних ЗВО; 

 сукупність операцій, принципів, обставин, особливостей організації та 

взаємодії суб'єктів освітнього процесу (ресурси, способи управління), що 

забезпечують досягнення за допомогою застосування передових освітніх 

методик, сучасних та інноваційних технологій, кращого педагогічного досвіду 

прогресивних змін у процесі формування ГК студентів аграрних ЗВО. 
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Відповідно до предмета дослідження та до особливостей педагогічної 

реальності аграрного ЗВО, маємо на меті визначити та обґрунтувати 

сукупність організаційно-педагогічних умов формування ГК студентів 

аграрного ЗВО. З цією метою здійснено аналіз документів, що забезпечують 

упровадження принципів гендерної рівності в освіту (наказ МОН «Про 

впровадження принципів гендерної рівності в освіту», рекомендації 

«Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН» та 

проєкт Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: 

гендерний вимір – 2021»), педагогічних розвідок, пов’язаних з 

удосконаленням системи освіти, концептуальних положень гендерної теорії 

та гендерного підходу, досліджень науковців щодо принципів та 

особливостей формування ГК молоді тощо. 

В розгортанні нашого наукового пошуку підставами  для припущення 

про необхідність конкретизованих нами організаційно-педагогічних умов 

формування ГК студентів аграрного ЗВО є що підставами   для припущення 

про необхідність конкретизованих нами організаційно-педагогічних умов 

формування ГК студентів аграрного ЗВО є:  

 висновки наукових репрезентацій щодо зазначеної проблеми;  

 наші спостереження та результати спеціально проведеного 

констатувального експерименту в умовах аграрного ЗВО; 

 переконання щодо впливу агентів та інститутів гендерної 

соціалізації особистості загалом, а навчальної, позааудиторної, роботи, 

освітнього середовища ЗВО, зокрема, на конструювання гендерної 

ідентичності, культурної трансляції гендерних норм та гендерних ролей; 

 сенситивність віку юнаків та дівчат до формування міжособистісних 

взаємин; 

 домінування впливу соціокультурного оточення, поліструктурності 

спілкування, егалітарності відносин. 

Завдяки педагогічному впливу та визначеним організаційно-

педагогічним умовам формування ГК студентів аграрного ЗВО будуть 
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створюватись умови для деконструкції стихійно засвоєних гендерних 

стереотипів і розкриття демократичного та гуманістичного потенціалу 

егалітарних цінностей. Не знижуючи значення первинної соціалізації, що 

пов'язана в основному з несвідомими механізмами засвоєння ГК, 

акцентуємо на педагогічному керівництві процесом формування ГК, яке 

ґрунтується на врахуванні та на акцентуванні вторинної соціалізації, що 

передбачає активізацію когнітивних механізмів (сприйняття, освоєння, 

засвоєння, закріплення, усвідомлення, присвоєння цінностей культури, їх 

творче перетворення), з урахуванням психологічних механізмів гендерної 

соціалізації, а саме: процесу ідентифікації (що розкриває психоаналітична 

теорія), диференціального підсилення та диференціального моделювання 

(що висвітлює теорія соціального навчання та статевої типізації), процесів 

усвідомлення та розуміння статевої соціальної ролі (що окреслює теорія 

когнітивного розвитку), гендерних схем (що з’ясовує теорія гендерних 

схем), соціальних очікувань та конформності особистості (що досліджує 

нова психологія статі). 

Все вищеозначене дозволило нам конкретизувати організаційно-

педагогічні умови формування ГК студентів аграрного ЗВО: інтеграція 

гендерної складової до змісту навчального процесу шляхом органічного 

включення гендерної проблематики, переважно на початковому етапі 

навчання студентів, до нормативних та вибіркових навчальних курсів, з 

акцентом на засвоєння наукових гендерних знань як основи ціннісного 

ставлення до егалітарних ідеалів; створення вільного від гендерних 

стереотипів гендерночутливого освітнього середовища; залучення студентів 

до участі у позааудиторній діяльності, з використанням 

гендерноорієнтованих форм виховної роботи. 

Розглянемо кожну організаційно-педагогічну умову формування ГК 

студентів аграрного ЗВО більш детально. Реалізація першої організаційно-

педагогічної умови формування ГК студентів аграрного ЗВО –  інтеграція 

гендерної складової до змісту навчального процесу шляхом органічного 
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включення гендерної проблематики, переважно на початковому етапі 

навчання студентів, до нормативних та вибіркових навчальних курсів, з 

акцентом на засвоєння наукових гендерних знань як основи ціннісного 

ставлення до егалітарних ідеалів  – здійснювалася нами як система роботи, 

що передбачає наступне: 

 опрацювання нормативних положень та документів щодо 

впровадження гендерного підходу в освіту; 

 планування роботи, підготовка до навчального процесу, введення 

окремих гендерних курсів з професійним спрямуванням, доповнення 

гендерною тематикою нормативних та вибіркових навчальних дисциплін;  

 управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів для їх 

всебічного розвитку та самореалізації, набуття професійних знань і навичок, 

формування загальних компетенцій; 

 єдність аудиторних та позааудиторних форм роботи ЗВО; 

 цілеспрямований відбір змісту, форм та методів навчання, 

застосування інтерактивних методів і форм роботи. 

Науковці пропонують, що гендерна освіта у ЗВО може бути 

представлена як викладання навчального предмета (підготовка та 

впровадження самостійних авторських програм спецкурсів з гендерної 

тематики), як міждисциплінарна діяльність в межах освітнього простору, як 

організація позанавчальної діяльності, як організація студентського життя, 

що сприяє коректній гендерній поведінці [95].  

Формування ГК студентів відбувається у процесі професійної 

підготовки – в межах нормативних та вибіркових навчальних курсів і 

виховного процесу. Наказ МОНМСУ № 839 від 10.09.2009 р. «Про 

впровадження принципів гендерної рівності в освіту» та проєкт Стратегії 

упровадження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 

2020» регламентують упровадження гендерної складової (гендерного 

компонента) у процес професійної підготовки майбутніх фахівців і дають її 
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визначення – теоретична концепція та практика гендерної рівності та 

недискримінації в системі освіті (http://gender-ck.inf.ua/articles/strategiya-

uprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-ta-nediskriminaciyi-u-sferi-osviti-osvita-

gendernij-vimir-2020). 

У професійній підготовці студентів, окрім набуття фахових 

компетенцій, студенти повинні засвоювати гендерноорієнтовані знання – 

систему знань, вмінь та навичок, що сприяють становленню чоловіка й 

жінки як рівних соціальних істот та в перспективі забезпечують умови 

існування суспільства: знання про концепцію гендерного підходу, гендерні 

теорії, категорії та поняття; уявлення про основні напрями гендерної 

політики України та міжнародних організацій, способи подолання гендерної 

нерівності, традиції ГК українців та інших народів, становлення гендерної 

ідентичності особистості, гендерні ролі, стереотипи, механізми побудови 

гармонійних гендерних взаємин тощо [5, с. 39]. Окрім того, необхідна й 

цілеспрямована активна діяльність, що прямо чи опосередковано сприяє 

розвитку гендерноорієнтованих вмінь (сукупність послідовних дій, 

заснованих на теоретичних знаннях та спрямованих на гармонізацію 

гендерних взаємин). 

Отже, у нашому дослідженні в межах реалізації першої умови щодо 

формування ГК студентів аграрного ЗВО ми пропонуємо доповнити 

гендерною тематикою зміст дисциплін; структурувати заняття, з 

акцентуванням гендерної проблематики, використанням інтерактивних 

методів, поєднанням аудиторної та самостійної роботи, індивідуальної та 

групової форм тощо. Систему роботи з формування ГК студентів аграрного 

ЗВО ми детально описуємо в розділі ІІІ. Матеріал щодо інтегрування 

гендерної складової до змісту навчального процесу аграрного ЗВО 

узагальнено подаємо в табл. 2.2. 

 

 

 

http://gender-ck.inf.ua/articles/strategiya-uprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-ta-nediskriminaciyi-u-sferi-osviti-osvita-gendernij-vimir-2020
http://gender-ck.inf.ua/articles/strategiya-uprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-ta-nediskriminaciyi-u-sferi-osviti-osvita-gendernij-vimir-2020
http://gender-ck.inf.ua/articles/strategiya-uprovadzhennya-gendernoyi-rivnosti-ta-nediskriminaciyi-u-sferi-osviti-osvita-gendernij-vimir-2020
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Таблиця 2.2 

Шляхи інтегрування гендерноорієнтованих знань 

у навчальний процес аграрного ЗВО 

Предмет 
Змістове наповнення тем 

гендерноорієнтованими знаннями 

Педагогіка 

Сутність гендерної теорії (методологічні засади, 

категоріально-понятійний апарат та основні напрями 

розвитку гендерної теорії через диференціацію понять 

«стать» і «гендер»).  

Стать і гендер в наукових дослідженнях: гендер як показник 

відносин влади, професійної сегрегації, сексизму 

(соціально-структурний рівень), гендер як соціальний 

маркер (міжособистісний рівень), гендер як прояв 

маскулінності й фемінності (індивідуальний рівень), гендер 

як пізнавальна  категорія, гендер як соціальний конструкт.  

Гендерний розвиток особистості (рівні гендерного розвитку, 

фізичне та психічне здоров’я чоловіків і жінок, гендер та 

життєві цикли людини: дитинство, юність, зрілість, 

старість). Гендерна ідентичність (типи гендерної 

ідентичності). 

Гендерна соціалізація. Аналіз феномена «гендер» у 

контексті сучасних теорій соціалізації (психоаналіз, теорія 

«нової психології статі»; теорія гендерної схеми; теорія 

соціального навчання; теорія когнітивного розвитку). 

Основні суб’єкти гендерної соціалізації, чинники гендерної 

соціалізації (культурні норми та цінності суспільства; 

соціальний контроль; субкультура; расова, національна та 

класова належність). Основні агенти гендерної соціалізації 

(сім’я, школа, однолітки; ЗВО, мас-медіа). Особливості 

гендерновідповідальної поведінки. 

Сутність гендерного виховання. Основні складові 

гендерного виховання у формуванні гармонійно розвиненої 

особистості. ГК як результат цілеспрямованого процесу 

гендерного виховання. Історія виникнення гендерних 

досліджень та становлення теорії гендеру. Підготовка 

молоді до шлюбу та сім’ї.  
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Професійна кар’єра: гендерний вимір (вплив гендерних  

стереотипів на професійне самовизначення особистості, 

жінка та чоловік у сфері управління, політики, структурі 

організації, професійна кар’єра та сім’я: проблема розподілу 

праці в домогосподарстві, шляхи професійного просування 

жінок і чоловіків, професійна кар’єра).  

Українські гендерні центри: передумови створення й 

характеристика діяльності. 

Психологія 

Гендерний розвиток особистості. Рівні гендерного розвитку 

(фізичний, психологічний, соціальний).  

Негативна роль застарілих статеворольових стереотипів у 

вирішенні проблеми самореалізації чоловічої та жіночої 

особистості (навчально-пізнавальна, наукова, професійна, 

суспільна діяльність; сфера бізнесу, лідерство, кар’єра). 

Гендерна соціалізація. Гендерні характеристики особистості.  

Гендерний підхід у психології. Диференціація понять «стать» 

і «гендер» у наукових дослідженнях з психології 

(біологічний фундаменталізм З. Фрейда; аналітична 

психологія К. Юнга; індивідуальна психологія А. Адлера; 

теорія психології жінки К. Хорні). Аналіз концепції 

андрогінії (Сандра Бем). Психологічні особливості 

юнацького віку (біологічне дозрівання організму; 

становлення індивідуальності та усвідомлення себе як 

дорослої людини з відповідними правами й обов’язками; 

формування уявлень про майбутнє життя; становлення 

гендерної ідентичності та ідентифікації; пошук себе в 

реалізації нових соціальних ролей; вибір форм поведінки, 

пов'язаних з сприйнятливістю до соціальних проблем 

(зокрема й гендерних) та статевою роллю; вибір та 

закріплення гендерних норм моралі та поведінки, пов'язаних 

з сприйнятливістю до соціальних проблем (зокрема й 

гендерних) та статевою роллю; розвиток відповідальності у 

відносинах, прояв емоційного та ціннісного ставлення до 

мужності та жіночності, виявлення  готовності до шлюбних 

взаємин; спеціалізація в обраній професії або свідома зміна 

професії тощо). Психологія гендерних відносин. Психологія 

гендерних відмінностей. 
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Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

Гендерночутлива мова. Фемінітиви. Гендерна асиметрія 

мови як прояв мовного сексизму. Мова й віддзеркалення в 

ній статі. Гендерна культура мовлення. Стилістична 

нейтралізація фемінітивів. Андроцентризм мови. 

Стереотипно маскулінні та фемінні комунікативні тактики. 

Мовне конструювання гендерних стереотипів у науковій 

літературі та порівняння їх з ідеальними зразками 

маскулінної та фемінної поведінки, репрезентованими у 

текстах українських народних прислів’їв та приказок 

(наприклад, стереотип «чоловіча пристрасть до їжі»: як 

молодим бував, то сорок вареників їдав, а тепер хамелю-

хамелю і насилу п’ятдесят умелю; стереотип «чоловіки 

розумніші за жінок»: за хорошим чоловіком і свинка 

господинька; стереотип: «чоловіча робота»: для нашого 

Федота не страшна робота; стереотип «жіноча робота»: 

дарма, що кума бліда, аби пиріг спекла).  

Політологія 

 

Українська гендерна політика. Типи гендерної політики 

(патріархатна, патерналістична, егалітарна). Механізми 

забезпечення гендерної рівності (міжнародні та 

національні гендерні структури. Зміст, напрями й темпи 

проведення гендерної політики, визначення її 

співвідношення з політикою поліпшення положень жінок. 

Особливості національних підходів до гендерних 

перетворень у різних країнах, їхнє узгодження з гендерною 

концепцією, викладеною в міжнародних документах.  

Міжнародний гендерний досвід упровадження гендерної 

рівності; механізми забезпечення гендерної рівності; 

міжнародні та національні гендерні структури. Діяльність 

гендерних центрів, спрямованих на затвердження 

гендерної демократії (ООН, Рада Європи, жіночі 

міжнародні, регіональні, національні та місцеві 

організації).  

Історія України 

Гендерний підхід до оцінки історичного процесу. Історичні 

витоки жіночого руху та «жіночого питання в Україні» 

(жінка в культурі давніх слов`ян та Київської Русі, 

«Домострой», жіноче право, жінка в культурі козацтва).  

 



  111 

 

Продовження таблиці 2.2 

 

Роль жінок в історичному процесі (дискримінація жіноцтва 

в історії людства, емансипація жінки та розвиток жіночого 

руху на Заході та в Україні). Фази (кінець 60-х – початок 

70-х років ХХ ст.; 70 – 80-і роки ХХ ст.; 90-і роки ХХ ст.) 

та етапи розвитку гендерних досліджень. Світові тенденції 

затвердження гендеру та Україна. 

Правознавство 

Правове забезпечення рівних прав і можливостей. 

Необхідність регулювання гендерних відносин, формування 

національного гендерного права (Конституція України про 

рівні права та можливості; гендерна експертиза 

українського законодавства та необхідність її проведення). 

Міжнародні та національні документи з гендерної рівності 

та механізми захисту прав людини (урахування гендерних 

відмінностей у правовій системі держави, особливості 

формування статусу жінок і чоловіків, представників різних 

сексуальних орієнтацій та осіб з різною статевою 

ідентичністю). Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 

Права жінок у суспільстві. 

Культурологія 

Видатні жінки України. Гендерні відмінності в 

етнокультурах та моралі. Особливості презентації шлюбно-

сімейних відносин в українському фольклорі. Специфіка 

феміністської культурної революції. Зв’язки фемінізму та 

постмодернізму. 

Етика та 

естетика 

Сучасна феміністична етична теорія (К. Уїтбек, С. Раддик, 

О. Шрійнер та ін.). Етика турботи (К. Гілліган). 

Андроцентризм в мистецтві. Репрезентація «жіночого 

начала» в кіномистецтві. Маскулінізація позиції глядача та 

перспективи розвитку візуального мистецтва, фемінізму та 

постмодернізму. 

 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови формування ГК 

студентів аграрного ЗВО – створення вільного від гендерних стереотипів 

гендерночутливого освітнього середовища – здійснювалася як системна 

діяльність, що передбачає: 
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- гармонізацію гендерних взаємин, співробітництва та співтворчості в 

системі відносин, що базується на  розвитку природних потреб студентів у 

визнанні, розвитку, пізнанні, розумінні; 

- фасилітацію та педагогічну підтримку, консультування щодо гендерної 

індивідуальності особистості, вибору  гендерних ролей і 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»); 

 інформування та мотивацію дівчат на вибір нестереотипної кар'єри, 

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 гендерночутливих навчальних та виховних заходів з 

гендерної тематики, спрямованих на розвиток критичного мислення, досвіду 

практичної діяльності, самопрезентації, реалізації власного потенціалу, 

формування паритетних гендерних відносин; 

 налагодження співпраці з громадськими організаціями та установами, 

що здійснюють підтримку гендерної рівності та жіночого лідерства; 

 набуття педагогами професійно важливих умінь, необхідних для 

формування гендерної компетентності; 

 розвиток інфраструктури ЗВО, оформлення гендерночутливого 

просторово-предметного середовища, що містить: збагачені джерелами 

гендерного змісту бібліотечні фонди та інформаційні ресурси ЗВО, навчально-

методичні розробки на допомогу кураторам і викладачам і т.д. 
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Ми цілком поділяємо думку науковців щодо значення освітнього 

середовища та інфраструктури ЗВО. Так, М. Братко визначає освітнє середовище 

ЗВО як комплекс умов, можливостей і ресурсів (матеріальних, фінансових, 

особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних), що склалися 

цілеспрямовано в установі вищої освіти, що забезпечують можливості для 

загально культурного та особистісного розвитку суб'єктів освітнього процесу 

[17, с. 71]. О. Васильченко наголошує, що сучасний університет є соціально 

освітнім середовищем, яке створює передумови для розвитку студентів – юнаків 

та дівчат, згідно з їхніми індивідуальними особливостями, що сприяють 

самореалізації жіночої або чоловічої індивідуальності, формуванню ГК [21, с. 

11]. І. Габа в структурі освітнього середовища виокремлює складові: просторово-

семантичну (архітектурно-естетична організація життєвого та символічного 

простору); змістово-методичну (зміст, форми та методи організації навчання); 

комунікаційно-організаційну (особливості суб'єктів освітнього середовища, 

комунікаційна сфера та організаційні умови) [31, с. 29]. 

Щодо поняття «гендерносенситивне середовище», то зазначимо, що воно 

досить часто зустрічається в сучасних дослідженнях, але науковці пропонують 

різні тлумачення, що пов’язано з контекстом його використання та змістового 

наповнення. Так, Н. Грицяк, М. Дмитрієва, Т. Дороніна, М. Штильова та ін. 

розкривають термін «гендерна чутливість», як розуміння будь-яких суспільних 

явищ, з урахуванням проблем, саме із «гендерного» погляду. М. Дмитрієва 

вважає, що гендерна чутливість допомагає усвідомлювати, що в суспільстві 

проблеми дискримінації не вирішені, вимоги соціуму до чоловіків і жінок 

відрізняються [70]. Т. Дороніна трактує гендерну чутливість як сукупність 

особистих переконань людини, які свідчать про її здатність відчувати певні 

суспільні негаразди саме з «гендерного» погляду [71, с. 18]. 

І. Приходькіна щодо цього зауважує, що гендерна чутливість студентів є 

інтегральною професійно значущою якістю, що виявляє обізнаність студентів із 

гендерною проблематикою, здатність сприймати, усвідомлювати й реагувати на 

будь-які прояви дискримінації за ознакою статі. Для формування гендерної 
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чутливості необхідне використання у навчальному процесі принципу гендерної 

збалансованості [166]. Т. Безпальча і Т. Мельник вказують, що гендерна 

чутливість передбачає врахування становища жінок і чоловіків, які не 

погіршують його, а сприяють встановленню гендерного балансу [8, с. 155]. 

В. Олійник та Л. Даниленко конкретизують цю якість як розвинену здатність 

сприймати «прихований гендерний текст» у повсякденному житті, реагувати на 

найтонші відтінки дискримінації за ознакою статі в мові, літературі, ЗМІ, 

поведінці. Основним критерієм розвиненої гендерної сенситивності є здатність 

сприймати та розуміти гендерні аспекти самовираження й гендерну ідентичність 

іншої людини [149, с. 64]. 

Л. Вовк звертає увагу, що недостатньо розробленою є проблема створення 

гендерносенситивного середовища у початковій ланці освіти [26, с. 100–107] і 

слушно пропонує надавати педагогічну підтримку гендерній індивідуальності 

дітей, що розкриває гендерні аспекти особистісного потенціалу учня і містить 

допомогу, сприяння, стимулювання, консультування у подоланні гендерних 

стереотипів та труднощів. 

А. Шевченко конкретизує зміст діяльності педагогів щодо педагогічної 

підтримки гендерної індивідуальності тих, хто навчається: терпиме ставлення до 

різних типів ідентичності, підтримку прагнення до самореалізації та 

самоствердження всіх дітей, прийняття дитини такою, якою вона є, а також 

створення умов для цілісного сприйняття себе дитиною, досягнення внутрішньої 

узгодженості та усвідомлення своїх можливостей і здібностей, незалежно від 

типу гендеру [215, с. 249–258]. О. Завгородня стверджує, що підтримка гендерної 

індивідуальності передбачає виховання культури взаємин статей на принципах 

егалітаризму та взаємоповаги і зазначає, що сутність такої підтримки 

представлена в технології діяльності педагога у конкретних конфліктних 

ситуаціях (В. Олійник, Л. Даниленко), в методиці виховання школярів в процесі 

статеворольової соціалізації (Л. Столярчук), в прикладних розробках з проблеми 

виховання культури взаємин статей на принципах егалітаризму та взаємоповаги 

(Т. Говорун, О. Кікінежді) тощо [80, с. 64]. 
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Отже, екстраполюємо ці рекомендації в площину аграрного ЗВО і 

конкретизуємо, що педагогічна підтримка гендерної індивідуальності 

забезпечує студентам адаптацію, самооцінку, впевненість у своїй гендерній 

поведінці та соціальній ролі, створює емоційний комфорт у колективі, спонукає 

до взаєморозуміння, довіри, взаємоповаги, сприяє формуванню гендерної 

толерантності на принципах егалітаризму. Це передбачає діагностування 

психологічних особливостей дівчат і юнаків у ході навчальних і 

позааудиторних занять, сприяння осмисленню індивідуальних особливостей 

жіночої/чоловічої індивідуальності, усвідомленню цілей самовдосконалення 

своєї особистості, досягненню впевненості у своїй гендерній поведінці та 

соціальній ролі, мотивацію студентів до формування ГК (заохочення ініціативи, 

самостійних дій, допомога у виборі форм позааудиторних занять, організація 

самостійної роботи над собою, досягнень, успіхів), створення емоційного 

комфорту, спонукання до взаєморозуміння, довіри, взаємоповаги.  

У процесі організації діяльнісних ситуацій ми оцінювали не тільки 

досягнення студентів, що сприяли досягненню їх гендерної компетентності й 

культури, збагаченню позитивного досвіду їхніх взаємин із представниками 

своєї й протилежної статі в різних сферах діяльності та спілкування, але й 

помилковий досвід юнаків та дівчат. Останній ставав предметом уваги й 

аналізу студентів та викладачів-експериментаторів.  

Ми спирались на рекомендації І. Мунтяна щодо необхідності створення 

інтерактивного навчально-виховного середовища, що інтелектуально й 

емоційно спонукає студентів до обговорення й усвідомлення власних проблем 

гендерної соціалізації, вибудовується у логіці дидактичних принципів 

діалогізації, проблематизації, толерантності, персоналізації, професійної 

спрямованості, врахування гендерної ідентичності [141]. Автор стверджує, що  

інтерактивне середовище уможливить набуття професійно важливих умінь, 

необхідних для формування гендерної компетентності: гностичних 

(здійснювати гендерний аналіз соціокультурних явищ і процесів; формулювати 

й аргументовано обґрунтовувати власну думку під час обговорення гендерної 
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тематики; відмовитися від застарілих гендерних стереотипів та настанов при 

вирішенні професійних проблем); інформаційних (обирати та творчо 

опрацьовувати необхідну гендерну інформацію; аналізувати науково-теоретичні 

положення гендерної теорії); комунікативних (викликати довіру, знижувати 

напруженість у взаєминах у ситуаціях обговорення гендерних проблем; викликати 

почуття співпереживання та співучасті в ситуаціях спільної діяльності, 

створювати зони успіху для інших під час вирішення гендерноорієнтованих 

професійних завдань); організаторських (зацікавлювати гендерною тематикою 

інших; організовувати спільну пізнавальну діяльність для засвоєння гендерних 

знань; організовувати взаємоконтроль і самоконтроль гендерних стратегій 

поведінки) [141].  

Зауважимо, що хоч середовище університету значною мірою забезпечує 

успішність формування ГК студентів, оскільки є площиною для оптимально 

побудованої взаємодії через фактори впливу: специфічне соціокультурне оточення 

(традиції, персоналії); поліструктурність спілкування (спілкування зі студентами 

різної статі); елітарність середовища (професорсько-викладацький склад, 

науковці, представники громади тощо), проте поки що воно (академічне 

середовище) недостатньо сприйнятливе до ідей гендерної рівності, ймовірно, 

через пов'язані з їх упровадженням настроями соціуму – нерідко трансформації у 

сфері гендерних відносин розглядаються як загроза традиційній сім'ї, 

нормативним моделям жіночності та мужності. Водночас, за нашими 

спостереженнями, деякі педагоги вищої школи, навіть дотримуючись гендерної 

риторики, нерідко демонструють поверхневе розуміння сутності ГК, обмежують 

його питаннями статевих і сексуальних відносин. Таким чином, є необхідність 

просвітницької роботи серед викладацького складу в питаннях гендерної теорії та 

нормативно-правових аспектів гендерної рівності. 

Вищеозначене зумовлює необхідність відповідної підготовки науково-

педагогічних кадрів. Зокрема, мова йде про використання ними методик і 

технологій, що сприяють виявленню гендерних особливостей студентів, про 

моделювання освітнього простору на принципах гендерної рівності, про розробку 
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відповідних педагогічних стратегій, про проведення моніторингу якості 

навчально-виховного процесу за критерієм його продуктивності в названому 

напрямі. Для педагогів засвоєння та прийняття гендерної ідеології сприятиме 

звільненню професійного бачення від статеворольових стереотипів як бар’єрів 

сприйняття особистості людини, допоможе уникати гендерних конфліктів, 

концентрувати увагу на задатках і здібностях студентів будь-якої статі. 

Щодо цього Н. Руденко зазначає, що напрямами формування ГК є: 

обговорення в педагогічному середовищі важливості гендерної освіти, за участі 

вчених, громадськості; аналіз проблематики гендерних досліджень у сучасній 

науці; узгодження гендерного змісту освіти з чинними програмами з дисциплін 

гуманітарного циклу; вивчення та узагальнення міжнародного досвіду 

гендерної освіти; методичне забезпечення підготовки та перепідготовки 

викладачів; залучення громадських організацій до співпраці з ЗВО в напрямі 

розробки науково-методичного забезпечення гендерної освіти [183, с. 196]. 

Безумовно, викладач, як носій ГК, має власні гендерні установки, що 

впливають на гендерну соціалізацію здобувача аграрного ЗВО. Педагог може 

заохочувати або стримувати поведінку студентів, використовуючи прямі чи 

опосередковані методи впливу. 

Науковці зазначають, що хоча більшість сучасних викладачів визнають 

необхідність формування ГК студентів ЗВО, проте вони не мають достатнього 

рівня теоретичних знань, їм бракує сталості й глибинності в розумінні питань, 

пов’язаних з гендером. Необхідними компетентностями сучасного викладача 

повинні бути: теоретична – знання про відмінності в психофізіологічному 

розвитку юнаків і дівчат, особливостей вікових етапів розвитку, знання методів 

формування фемінних і маскулінних рис у здобувачів ЗВО; діагностична – 

уміння застосовувати діагностичні методики в організації процесу гендерної 

соціалізації; особистісна – оцінка власних особистісних якостей, виявлення 

гендерних стереотипів у своїх уявленнях, усвідомлення гендерної ролі; 

технологічна – навички використання гендерного підходу в організації 

навчально-виховної діяльності. 
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Для характеристики професійної діяльності використовують 

компетентнісний підхід, який у педагогічній літературі науковці пов’язують із 

глобалізацією освітнього простору, що породжує спільність професійної 

проблематики працівників освіти, зі зміною освітньої парадигми, спрямованої 

на реалізацію особистісно-орієнтованої освіти, у якій центральне місце посідає 

той, кого навчають, а викладач виконує роль організатора пізнавальної 

навчальної діяльності здобувача вищої освіти [94]. Основними компонентами 

гендерної компетентності викладача є змістовий, що поєднує знання педагогом 

питань гендерної педагогіки і психології, а саме – про гендерні особливості 

суб'єктів освітнього процесу, вміння користуватися технологією гендерного 

аналізу навчальної інформації; рефлексивний компонент, що містить особисте 

ставлення викладача аграрного ЗВО до різноманітних проблем гендеру в 

суспільстві, передбачає наявність власних поглядів на питання статевої 

диференціації чоловіків і жінок; організаційний компонент, що містить 

уявлення викладача аграрного ЗВО про те, як управляти процесом гендерної 

соціалізації особистості та навичками щодо його організації, уміння впливати 

на різні гендерні аспекти освіти, створювати необхідні педагогічні умови, 

викладати навчальні дисципліни, з використанням елементів гендерного 

підходу, будувати освітній процес на основі ідеї рівності людей, незалежно від 

їхньої статі. 

Гендерна компетентність викладача – це здатність розуміти призначення 

чоловіка та жінки в суспільстві, їх статус, функції та особливості взаємин, 

здатність критично оцінювати власну професійну діяльність з позиції власного 

гендеру. Гендерноорієнтований викладач повинен розуміти, що поняття 

«гендер» поєднує психосоціальні та соціокультурні характеристики, які 

відносяться до чоловічої або жіночої статі; повинен усвідомлювати власну 

гендерну ідентичність, вплив власних гендерних установок на соціалізацію 

здобувача ЗВО, формування у нього гендерних цінностей та уявлень. 

Розуміння викладачем власної гендерної ідентичності та гендерної 

ідентичності студента сприятиме підвищенню ефективності педагогічної 
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діяльності. Розуміння гендерної домінанти (тип поведінки людини з 

переважанням в ньому якостей мужності або жіночності) допоможе більш 

ефективно організувати навчально-виховну роботу. У групі здобувачів аграрного 

ЗВО, що мають переважно маскулінні риси, варто керуватися наступними 

правилами: в процесі навчання важливо звертати увагу на візуальну інформацію; 

при поясненні нового матеріалу користуватися абстрактними міркуваннями; 

завершуючи заняття, слід робити узагальнення та висновки; на заняттях можна 

застосовувати такі форми роботи як дискусії та діалоги; сприяти тому, щоб 

міркування викладача були логічними; делегувати здобувачам аграрного ЗВО 

обов'язки щодо самостійної оцінки власних результатів. При організації 

навчання в групі здобувачів аграрного ЗВО, які мають фемінні характеристики, 

важливо дотримуватися таких рекомендацій: частіше користуватися письмовими 

розрахунками, прикладами та формулами; активно застосовувати мовні звороти 

здобувача аграрного ЗВО; орієнтуватися на колективні форми роботи на занятті; 

постійно надавати коментарі щодо навчальної діяльності здобувачів аграрного 

ЗВО; для закріплення нових знань користуватися прикладами з життя, які 

впливають на емоційну сферу. 

Загалом необхідно під час викладу змісту навчальних курсів 

демонструвати внесок у розвиток науки, культури та суспільства і чоловіків і 

жінок. Ми неодноразово помічали, що в навчальних матеріалах представлено 

зображення чоловіків, як активних та успішних, а жінок – як маргінальних, 

пасивних і залежних. Це обмежує знання здобувачів аграрних ЗВО про те, який 

внесок внесли жінки в науку та культуру, а також про рівень розвитку тих сфер 

нашого життя, які вважають жіночими. 

Л. Мандрик та інші науковці доводять, що педагог повинен володіти 

достатнім рівнем ГК, адже від його виховних траєкторій залежить здійснення 

реконструкції традиційних культурних обмежень розвитку потенціалу 

особистості, залежно від статі, осмислення та створення умов для максимальної 

самореалізації та розкриття здібностей студентів у процесі педагогічної взаємодії 

[128, с. 97–101].  
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Необхідним є включення гендерної складової до програм підвищення 

кваліфікації викладачів, системи просвітництва викладачів, що забезпечить 

високий професійний рівень викладацького складу, його коректну та 

гендерновиважену поведінку, корпоративну культуру гендерного паритету, 

досягнення гендерного балансу при формуванні кадрового складу керівництва 

університету, факультетів, кафедр та допоміжного персоналу, створення 

гендернопривабливого дизайну приміщень. Це сприятиме усвідомленню 

гендерної проблематики, розвитку мотивації до гендерної освіти, формуванню 

гендерної ідентифікації та чутливості, критичній оцінці гендерних стереотипів та 

ролей поведінки, активізації особистісних ресурсів для вибору стратегії 

самовдосконалення та самореалізації.  

Реалізація третьої організаційно-педагогічної умови формування ГК 

студентів аграрних ЗВО – залучення студентів студентів до участі у 

позааудиторній діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм 

виховної роботи відбувалася 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 культури гендерних взаємин молоді, 

профорієнтаційна робота, зустрічі з науковцями, громадськими діячами); 

 методичне забезпечення процесу виховання ГК; 

 розширення форм позааудиторної діяльності; 

 підвищення рівня готовності кураторів академічних груп до формування 

ГК студентів (укладання методичних рекомендацій для кураторів, проведення 

школи кураторів академічних груп); 

 організація функціонування осередку гендерної освіти (діяльність 

ініціативної групи з викладачів та студентів, вивчення досвіду функціонування 

осередків, волонтерські ініціативи). 

Наші спостереження показують, що позааудиторна та виховна робота є 

дещо недооціненою в аспекті формування ГК. На допомогу кураторам у 
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формуванні ГК студентів аграрного ЗВО ми створили методичні рекомендації, що 

конкретизують гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи.  

В. Алексєєва зазначає, що позааудиторна діяльність, як педагогічно доцільна 

форма організації вільного часу студентів, характеризується ненормативністю 

(відсутність регламентації її змісту, форм і методів), індивідуалізацією 

(орієнтованість на потреби та інтереси студентів), і втілює різноманітні види 

соціального досвіду, який засвоюється в процесі соціалізації [4, с. 419]. Завдяки 

прямому та опосередкованому педагогічному впливу створюються умови для 

деконструкції стихійно засвоюваних особистістю гендерних стереотипів і набуття 

демократичного та гуманістичного потенціалу егалітарних цінностей. Ми 

переконуємось, що непрямий педагогічний вплив часто є більш доцільним і 

результативним, відтак сприяє закріпленню набутих знань з гендерної 

проблематики, розвитку гендерної свідомості, усвідомленню гендерних цінностей, 

виробленню ставлення до проблем, пов’язаних з гендером, набуттю вмінь та 

навичок гендерної поведінки, вихованню толерантності, асертивності. 

Педагогічний словник трактує «позааудиторну роботу» як спеціально 

організовані й цілеспрямовані позааудиторні заняття та система пізнавальних і 

виховних заходів, метою яких є поглиблення та розширення знань, отриманих в 

умовах навчального процесу, формування творчих здібностей, наукових інтересів, 

різноманітних умінь і навичок [155]. Подібне визначення дають О. Осаульчик та 

Н. Руденко, вказуючи на побудову міжособистісних відносин в процесі 

позааудиторної роботи [152; 183]. Спираючись на це, конкретизуємо, що 

позааудиторна робота ЗВО – це складова освітнього процесу, спрямована на 

особистісне й професійне становлення студента, задоволення пізнавальних і 

культурних потреб, всебічний розвиток індивідуальних творчих потенцій, 

активізацію суб’єктної позиції молодої людини. Ця складова професійно-

педагогічної підготовки виявляється в сукупності різноманітних форм, методів і 

засобів виховного впливу на студентів, здійснюється у вільний від навчання час, 

при узгодженій взаємодії всіх суб’єктів педагогічного процесу, є не обмеженою 

часовими межами, і не регламентованою формами та методами. 
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У науково-педагогічній літературі з проблем гендерної освіти 

висвітлюються форми позааудиторної та виховної роботи, зазвичай, пропонується 

їх перелік, опис, або надається усталена класифікація – за  кількісним показником 

учасників (масові, групові, індивідуальні). Загальновизнано, що «форма виховання 

– це зовнішнє виявлення процесу виховання. Якщо зміст процесу виховання 

вказує на те, що є, то форма – у якому вигляді вона проявляється» [199]. Вважаємо 

за доцільне здійснити власну спробу класифікації гендерноорієнтованих форм 

позааудиторної роботи – за домінувальними завданнями, що надасть можливість 

куратору здійснювати їх вибір, своєчасну корекцію, проєктування, планування, 

організацію та аналіз. Отже, гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи 

поділяємо на освітньо-розвивальні, дозвіллєві, громадсько-діяльнісні.  

До освітньо-розвивальних гендерноорієнтованих форм позааудиторної 

роботи відносимо: 

 факультативні заняття («Гендер і гендерологія», «Психологічні 

особливості чоловіків і жінок», «Гендерні знання як шлях до гармонії», «Шлюб і 

сім’я в сучасному світі», «Права людини: гендерний аспект»); тематичні тижні, 

заочні подорожі; 

 наукові студентські гуртки та об’єднання гендерного спрямування: 

система заходів за планом роботи гуртка (круглий стіл «Я – справжня жінка», «Я – 

справжній чоловік», майстер-клас «Майстер на всі руки», тренінг «Мистецтво 

сприймати один одного»), інформаційно-просвітницька робота (дизайн, 

оформлення стендів із гендерної тематики, випуск стінгазет, тематичних виставок, 

конкурсів плакатів, колажів);  

 науково-дослідну та самостійну діяльність студентів: участь у наукових 

проєктах («Жінки та чоловіки в науці України»), конкурсах студентських 

наукових робіт, проведення екскурсій, фотоконкурсів («Гендерний підхід в 

освіті», «Змінюємо стереотипи», «НеГендер»); 

 онлайн-навчання у сфері гендерної рівності (онлайн ресурси Центрів ГК, 

громадських організацій, що працюють у сфері гендерної рівності (Громадська 

організація «Ла-Страда-Україна», Гендерний інформаційно-аналітичний центр 
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«Крона», «Музей історії жіноцтва, жіночого та гендерного руху»), електронні 

версії журналів («Ми», «Гендер – Я»); 

 самоврядування як форма самоорганізації студентського колективу, що 

забезпечує формування товариських взаємин та розвиток організаторських 

якостей, залучає до управління, сприяє  проявам гендерних ролей і запобіганню 

стереотипів тощо.  

До культурно-дозвіллєвих гендерноорієнтованих форм позааудиторної 

роботи відносимо: культурно-масову діяльність студентів, виховні заходи на 

гендерну тематику (свята, зустрічі з відомими людьми, перегляд та обговорення 

кінофільмів, тематичні вечори, відвідування театрів, музеїв, виставок, флеш-

моби, гендер-квести, майстер-класи, відеоклуби). 

До громадсько-діяльнісних гендерноорієнтованих форм позааудиторної 

роботи відносимо: громадсько-активну роботу студентів (участь у реалізації 

соціальних проєктів, вуличних акцій, адвокаційних кампаній на гендерну 

тематику, грантів, форумів, діяльність у волонтерських ініціативах, прояв 

активності у соцмережах, створення гендерночутливих інформаційних продуктів 

(відеоролики, пости, листівки, плакати). Запропонований нами поділ є дещо 

умовним, проте надасть можливість куратору, відповідно до домінувальної мети, 

планувати позааудиторну та виховну роботу, обирати доцільні форми, 

поєднувати їх, і, за необхідності, корегувати. 

Розуміємо, що куратор академічної групи креативно і вільно може обирати 

з-поміж окреслених форм роботи найбільш доцільні, відповідно до 

домінувальних завдань. Варті уваги наступні форми: кураторські години; 

диспути; тренінги; дебати; рольові ігри з проблем гендерної ідентичності з 

моделюванням певного типу поведінки, підготовкою «Мапи  гармонійних 

стосунків», переглядом та обговоренням відеофільмів («Чи можлива дружба між 

жінкою та чоловіком?»; профорієнтаційні бесіди «Чи може бути професія 

чоловічою чи жіночою?», «Жінка-керівник: за чи проти?»; кейс-технології; 

форум театр (програвання подій з актуалізацією проблем, доказами, 

аргументацією, плануванням роботи щодо гармонізації гендерних взаємин з 
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використанням методів демонстрації та відеосюжетів); індивідуальна робота 

куратора – консультування, корекція відхилень у свідомості та поведінці 

окремих студентів шляхом створення спеціальних педагогічних ситуацій, що 

сприяють усуненню наявних в особистості студента негативних якостей і 

спонукають до всебічного розвитку особистості, вдосконалення необхідних 

майбутньому фахівцю якостей; доповнення зон самореалізації – наприклад, 

заохочення дівчат до занять спортом, а юнаків – до самообслуговування; 

організація досвіду рівноправної співпраці юнаків і дівчат у спільній діяльності; 

заохочення студентів до виконання домашніх завдань. 

Куратор – наставник академічної студентської групи [75; 136; 150; 151; 

194; 203]. Зміст діяльності інституту кураторів визначається Законом України 

«Про вищу освіту», «Концепцією виховання дітей і молоді у національній 

системі освіти», «Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті», відповідними інструктивно-методичними документами Міністерства 

освіти і науки України, а також положеннями, розробленими структурними 

ланками. Діяльність куратора має високу соціальну значущість, оскільки він 

виступає посередником між суспільним попитом на соціально зрілих громадян, 

висококваліфікованих професіоналів. Це потребує від куратора студентської 

групи опанування теорії та методики виховання студентської молоді. 

Куратор студентської групи виконує наступні функції: аналітичну, що 

передбачає вивчення та врахування міжособистісних взаємин в групі, мотивів 

навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їхнього інтелектуального 

розвитку, індивідуальних особливостей, соціометричного статусу тощо; 

організаторську, що пов’язана з плануванням та організацією виховної роботи в 

групі, створенням організаційно-педагогічних умов для розвитку кожної 

особистості, студентської групи, виховання активу, роботи органів 

студентського самоврядування; комунікативну, що спрямована на створення 

мікроклімату, доброзичливих стосунків у групі, корекцію позиції студентів із 

низьким та високим соціометричним статусом, що забезпечує позитивні зміни у 

взаємостосунках і виховання студентів; соціальну, що реалізується у 
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гуманістично-орієнтованій взаємодії «педагог-студент» і полягає в сприянні 

щодо засвоєння та прийняття молоддю суспільних норм, цінностей, засад 

духовного повноцінного буття; спрямувальну, яка передбачає орієнтацію 

студента на правильний життєвий вибір, згідно з моральними та правовими 

нормами, на побудову гуманних відносин у студентському середовищі та в 

студентській групі; координаційна, що забезпечує спрямування виховних зусиль 

викладачів, батьків і представників громадськості у вихованні студентської 

молоді [75; 77, с. 443; 150; 151; 156, с. 104; 194; 203]. 

Упровадження гендерної складової у виховну та позааудиторну роботу 

передбачає, перш за все, наявність у кураторів гендерної компетентності, яку 

ми розглядали в цьому розділі, як необхідну якість викладача ЗВО.  Мова йде 

передусім про знання, вміння та якості куратора студентської групи, а саме: 

 знання сучасних проблем навчання та виховання студентської 

молоді; 

 здатність опановувати сучасні знання, технології навчання та 

виховання, знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел 

для використання у навчально-виховному процесі для професійного 

самовдосконалення та саморозвитку; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення на основі соціально-

психологічних, педагогічних та спеціальних знань; 

 вміння діяти на основі етичних міркувань, дотримуватися вимог 

педагогічної етики;  

 здатність працювати в команді, етично та ефективно взаємодіяти з 

учасниками педагогічного процесу; 

 здатність вільно усно та письмово спілкуватися державною мовою;  

 здатність до адаптації та дій у мінливих ситуаціях професійної 

педагогічної діяльності; 

 вміння та навички ефективної міжособистісної взаємодії та 

професійно-педагогічного спілкування; 
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 здатність дотримуватися недискримінаційних підходів у професійній 

діяльності, поважати різноманіття та індивідуальну неповторність при 

визначенні особистісного розвитку студентів та в процесі формування в них 

ціннісних орієнтацій; 

 здатність використовувати анатомо-фізіологічні, медико-гігієнічні, 

методичні, психолого-педагогічні та соціально-гуманітарні знання для збереження 

та зміцнення здоров’я студентів та формування в них пріоритетів здорового 

способу життя; 

 здатність здійснювати діагностику та моніторинг  фізичного та соціально-

психологічного розвитку студентів для конкретизації мети та завдань, вибору 

форм, методів та засобів навчання та виховання, своєчасної їх корекції; 

 вміння та навички організовувати навчальні, позааудиторні заходи; 

  здатність створювати рівноправне та справедливе освітнє середовище; 

формувати у студентів егалітарні цінності, повагу до особистості, незалежно від її 

статі;  

 вміння забезпечувати педагогічні вимоги, обирати тон і зміст звертання до 

юнаків і дівчат, здійснювати впливи щодо дотримання правил культури поведінки; 

уникати нав'язування стереотипів; 

 вміння орієнтуватись на індивідуальний розвиток людини, її здібності, 

уподобання, можливості у навчанні, набутті професійних умінь, досягненні 

певного статусу, незалежно від статі; 

 вміння заохочувати молодь до користування навчальним, спортивним 

інвентарем, приладами, до занять, ігор, видів навчальної діяльності за участі 

юнаків і дівчат, уникати статевого сепаратизму в спілкуванні, обговорювати зі 

студентами проблеми стосунків статей, наголошуючи на їхній рівності; 

 здатність аналізувати складні ситуації для виявлення проблем професійної 

діяльності, прогнозування особистісного та фізичного розвитку студентів; 

 здатність забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 

охорону життя та здоров'я студентів у навчально-виховному процесі; 
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 навички використання сучасних педагогічних технологій, форм, 

методів та прийомів навчання і виховання[203, с. 290].  

Змістом діяльності куратора є: утвердження в студентській групі 

державного підходу та відповідальності щодо вирішення проблем освітнього 

процесу, формування історичної пам’яті, національної свідомості, вивчення 

української мови та історії України, успадкування надбань українського 

народу, спрямування інтелектуальної активності студентської молоді на 

обговорення актуальних проблем сьогодення, формування громадянськості й 

соціальної активності шляхом залучення її до різноманітної діяльності щодо 

набуття соціального досвіду, проведення національно-культурної, наукової, 

просвітницької та організаційно-педагогічної роботи, розвиток здібностей, їх 

повноцінна реалізація в різних видах діяльності, формування працездатності та 

відповідального ставлення до освітнього процесу, забезпечення системно-

цільового планування виховної роботи, співробітництво, співтворчість зі 

студентським активом та органами студентського самоврядування, 

молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація 

життєдіяльності колективів студентських груп, розвиток ініціативи, творчості, 

набуття знань, вмінь та навичок, активізація студентів в управлінні освітнім 

процесом, проведення виховної роботи зі студентами, які проживають у 

гуртожитку, сприяння організації їх здорового способу життя, вирішення 

житлово-побутових проблем [112, с. 8–9]. 

Домінантними якостями особистості куратора студентської групи є: 

гуманізм, прагнення та вміння здійснювати педагогічну підтримку студента в 

його особистісному та професійному розвитку; цілеспрямованість, вміння 

спрямовувати та використовувати якості особистості для досягнення 

поставлених педагогічних задач; соціальна активність, готовність та здатність 

сприяти вирішенню суспільних проблем у сфері професійно-педагогічної 

діяльності; врівноваженість, здатність контролювати свої вчинки у будь-яких 

педагогічних ситуаціях; бажання працювати зі студентами, отримувати 

задоволення від спілкування зі студентською молоддю в ході навчально-



  128 

 

виховного процесу; здатність діяти в екстремальних ситуаціях; вміння 

оперативно приймати оптимальні педагогічні рішення та діяти відповідно до 

них; чарівність, поєднання духовності, привабливості, смаку та культури; 

чесність та відвертість у спілкуванні, сумлінність у діях та діяльності; 

справедливість, здатність діяти неупереджено; сучасність; ерудиція у поєднанні 

з глибокими пізнаннями в галузі навчального предмета, який викладає; 

педагогічний такт; толерантність; педагогічний оптимізм [203, с. 217–218]. 

Ключове значення для виховання ГК студентів аграрних ЗВО належить 

ціннісно-мотиваційному ставленню куратора студентської групи до виховання 

ГК, наявності системи знань про сутність ГК та особливості її виховання, 

володінню формами та методами виховання ГК, оцінюванню себе як куратора 

студентської групи, здатного виховувати ГК студентів аграрних ЗВО. 

 

2.3. Компоненти, критерії та показники сформованості гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти 

 

Виміром повноти прояву й рівня розвитку ГК є певні критерії, сутнісні 

ознаки, обрані за основу оцінювання досліджуваного явища, за умови 

конкретних та об’єктивних показників. Форму вияву ознаки, обраної за основу 

критерію, що уможливлює його якісний та кількісний його опис, визначаємо як 

показник. Об’єктивні критерії є показниками ефективності процесу формування 

ГК.  

Поняття «критерій» позначає основу для оцінки, визначення чи 

класифікації будь-якого явища, його мірило. В педагогіці через складність та 

багатозначність проявів предмета його дослідження розробка критеріїв являє 

собою певні труднощі. У словнику вказується, що критерій являє собою 

необхідну та достатню умову прояву або існування явища або процесу. 

Зрозуміло, що розгляд досліджуваного явища передбачає не тільки визначення 

його ознак, компонентів, але й критеріїв, що визначають вияв тієї чи іншої 

ознаки процесу чи явища [192, с. 95]. 
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У словнику за редакцією В. Радула критерій визначається як ознака, за 

якою класифікуються, оцінюються (та отримують оцінки) відповідним 

індикатором психічні явища, дії або діяльність [189]. Відповідно, будемо 

розуміти критерій як мірило оцінки судження, необхідна та достатня умова 

прояву або існування якогось явища чи процесу. Саме тому аналіз будь-якого 

процесу або явища повинен містити не тільки ознаки його компонентів, а й 

критерії, що визначають виявлення тієї чи іншої ознаки в даному процесі або 

явищі. Основними критеріями оцінки будь-якого процесу або явища є 

показники з певним ступенем виразності. На підставі саме такої логіки доречно 

пов’язувати критерії ГК з її структурою. 

Н. Сєдова та С. Демченко виокремлюють в складі ГК основні блоки: 

когнітивний – знання для успішної самореалізації особистості, як представника 

певної статі; мотиваційний – мотиви до підвищення ГК; операційний 

(процесуальний) – вміння та навички для успішної самореалізації; особистісний 

– необхідні особистісні якості людини; спрямованість на ціннісні орієнтири; 

процеси «саме» – розвиток ГК засобами самоосвіти, саморозвитку, 

самоконтролю та ін.) [187, с. 121]. 

На думку А. Швецової критеріями сформованості ГК є: нормативно-

правові знання, які регулюють відносини між жінками та чоловіками, 

стереотипність гендерних суджень, моделі професійного розвитку, сімейних 

відносин, сформованість репродуктивної та сексуальної культури, а також 

здатність до саморозвитку в сфері взаємодії між статями. Авторка виокремлює 

показники  сформованості ГК: встановлення прийнятих в суспільстві взаємин 

між юнаками та дівчатами, чоловіками та жінками; наявність знань про 

фізіологічні, психологічні та естетичні особливості представників обох статей; 

прояв турботи юнаків і дівчат один про одного; наявність щирості, довіри, 

взаєморозуміння, вірності, чесності у взаєминах із представниками 

протилежної статі [214, с. 9]. 

У визначенні переліку компонентів ГК ми спирались  на роботи 

науковців. Ю. Бичихін виокремив в структурі ГК компоненти: аксіологічний – 
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система гендерних цінностей як ідеологічна основа процесу, що дозволяє 

усвідомити свою статеворольову ідентичність; операційний – сформованість 

умінь технологічно грамотно та ефективно вирішувати завдання, пов'язані з 

реалізацією гендерних ролей та функцій, визначати ціннісні орієнтації, 

позицію, висловлювати точку зору, оцінювати гендерні відносини; особистісно-

творчий – своєрідність та неповторність гендерної поведінки особистості, що 

забезпечують її привабливість, ефективність взаємодії з представниками 

протилежної статі. При цьому критеріями сформованості ГК дослідник вважає: 

когнітивний – здатність визначити свою статеву приналежність, 

диференціювати позитивні та негативні гендерні стандарти спільноти; 

готовність засвоювати форми гендерних відносин (норми етики); аксіологічний 

– ціннісне ставлення до представників іншої статі, сформованість гендерних 

норм і функцій, здатність усвідомлювати та диференціювати позитивну та 

негативну поведінку; поведінковий – вміння досягати взаєморозуміння, 

встановлювати позитивні гендерні відносини, опановувати полісуб’єктний 

стиль спілкування, ефективно здійснювати гендерні ролі та функції; 

особистісно-творчий – креативність у гендерній поведінці, адекватність 

суб'єктної позиції особистості в гендерних відносинах, індивідуальний стиль у 

спілкуванні з представниками протилежної статі [20, с. 11]. 

С. Риков зазначає, що ГК педагога структурно характеризується 

наступними ознаками: гносеологічний – сукупність знань, що дозволяють 

ефективно реалізувати свій педагогічний потенціал з егалітарних гендерних 

позицій; онтологічний – сутнісні базові елементи чоловічого та жіночого в 

особистості; аксіологічний – ціннісно-нормативна сфера свідомості; службово-

етичний – сприйняття чоловіків і жінок як рівноправних суб'єктів професійно-

педагогічних відносин; діяльнісний – оцінка діяльності, що виключає 

дискримінацію за ознакою статевої приналежності [185]. 

І. Клецина виокремлює наступні основні елементи ГК:  

 загальнокультурний елемент, що містить знання моделей різних 

народів, розуміння культурної зумовленості гендерних моделей, норм, 
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стереотипів та установок; розуміння змін, які відбуваються в гендерній сфері 

сучасного суспільства;  

 ціннісний елемент, пов’язаний з ціннісними орієнтирами: знання, 

прийняття чи неприйняття таких цінностей, як гендерна рівність, гендерна 

толерантність, орієнтованість на патріархальні чи егалітарні цінності; 

розуміння стереотипів та установок;  

 навчально-пізнавальний елемент, що передбачає вміння набувати знань 

з гендерних питань; вміння критично аналізувати гендерні схеми і моделі, які 

нав’язуються суспільством; володіння різноманітними методами пізнання, 

стосовно гендерних питань;  

 інформаційний елемент, що базується на уміннях і навичках орієнтації 

в інформаційному просторі, що стосується гендерної проблематики; 

 комунікативний елемент, що поєднує знання, вміння та навички, 

необхідні для ефективної комунікації у сфері гендерної взаємодії, навички 

відповідальної саморепрезентації; здатність успішно вирішувати гендерні 

проблеми та конфлікти; 

 соціально-трудовий елемент, що враховує оволодіння знаннями та 

досвідом в гендерних аспектах громадській, соціально-трудовій сферах, в 

питаннях економіки, права, професійного самовизначення; 

 особистісний аспект, що спрямований на розуміння себе суб’єктом 

гендерного конструювання; самоактуалізації гендерної ідентичності 

особистості; розуміння власної відповідальності за конструювання власного 

гендера [100, с. 117]. 

П. Терзі в структурі ГК студентів технічних ЗВО визначає наявність трьох 

провідних компонентів, пов'язаних один з одним: когнітивного, аксіологічного 

та дієво-практичного. Критеріями їх виміру, відповідно, пропонує наступні: 

інтелектуальний, ціннісний і поведінковий [200]. 

На думку О. Цокур, основними компонентами ГК студентів є: 

 когнітивний, що забезпечує знання понятійно-термінологічного 
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апарату та розуміння основних ідей гендерної теорії; наявність адекватних 

уявлень про діапазон ролей, обов'язків і норм маскулінності / фемінності в 

історичній ретроспективі й на сучасному етапі розвитку суспільства; знання 

сутності основних психологічних теорій маскулінності та фемінності 

(психоаналітичної, компліментарності, андрогінії, соціального навчання і т.д.); 

осмислення функцій гендерних стереотипів та гендерних схем; розуміння 

особливостей становлення гендерної ідентичності особистості; 

 аксіологічний, що забезпечує визнання доцільності ідей гендерної 

рівності, цінності кожної особистості та її самореалізації, незалежно від статевої 

приналежності; орієнтація на забезпечення рівних можливостей та участі 

представників жіночої та чоловічої статі в публічній і приватній сферах життя; 

відмова від застарілих гендерних (патріархатних) стереотипів (ігнорування 

жіночого досвіду, ролі в суспільстві; поляризація чоловічих і жіночих якостей, 

діяльностей, абсолютної фемінності / маскулінності; асиметрія в розподілі влади 

та доступу до ресурсів, обмеження прав і можливостей у виборі професії, 

розподілі добробуту тощо); спрямованість на самопізнання гендерних 

особливостей своєї особистості; позитивне ставлення до себе як представника 

певної статі; орієнтація на самовдосконалення якостей своєї особистості за 

допомогою розширення репертуару та діапазону гендерних ролей; 

 дієво-практичний, що забезпечує прояв поваги до особистості, 

незалежно від її статевої приналежності та виявлення рис маскулінності / 

фемінності; толерантність у взаємодії з людьми різного спрямування їх 

гендерної ідентичності; демонстрація досвіду егалітарної поведінки з людьми 

протилежної статі в різних ситуаціях (навчальних, професійних, ділових, 

сімейно-побутових і т.д.); непримиренність у боротьбі з гендерними 

стереотипами в особистому досвіді статеворольової взаємодії; виконання дій в 

типових та нетипових для чоловічих і жіночих ролей видах діяльності; 

самовиховання якостей особистості, що сприяють становленню гендерної 

ідентичності позитивної спрямованості, що відповідає біологічній статі [211, 

с. 244–246]. 
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Л. Вовк у дисертаційному дослідженні виокремлює когнітивний емоційно-

ціннісний, поведінковий компоненти та конкретизує критерії ГК молодших 

школярів: гендерні знання та уявлення з показниками: обізнаність із гендерними 

ролями; розуміння рівноправності статей; здатність сприймати різноманітні 

гендерні прояви; гендерні цінності з показниками: сприйняття себе, цілісності 

образу «Я» за статевою приналежністю; уявлення про «ідеальне жіноче» та 

«ідеальне чоловіче»; орієнтація на конвергенцію статей; вміння та навички 

міжгендерної взаємодії з показниками: самоототожнення за маскулінним чи 

фемінним типом; сформованість навичок толерантної, рівноправної взаємодії; 

орієнтація на партнерські, егалітарні стосунки [25]. 

І. Мунтян виокремлює наступні компоненти ГК: предметно-змістовий, що 

надає й відбиває сутність концептуальних засад у розумінні феноменів гендеру і 

гендерного підходу в освіті; операційно-діяльнісний, що орієнтує на виконання 

специфічних функцій професійної діяльності, пов’язаних із гендерним 

вихованням та освітою молоді; особистісно-професійний, що опікує зону 

розширення суб’єктивного простору професіонала через подолання власних 

застарілих гендерних стереотипів й усвідомлення своїх нових можливостей 

самореалізації в усіх сферах життєдіяльності [141].  

Т. Дороніна, О. Кікінежді, В. Кравець та ін. визначають когнітивний 

(знаннєво-змістовий); діяльнісний (практико-орієнтований); рефлексивний 

(аналітичний) компоненти ГК [72; 96; 149; 115]; О. Васильченко, Т. Говорун, 

В. Кравець та ін. конкретизують такі структурні компоненти ГК: когнітивний, 

емоційно-оцінний (ціннісно-смисловий, рефлексивний), практичний 

(поведінковий) [11, с. 48–52; 49, с. 5–19].  

Як бачимо, навіть попри незначні розбіжності в назвах компонентів ГК, 

науковці пропонують загальноприйняте бачення щодо визначення критеріїв і 

відповідних їм показників, які характеризують сформованість ГК дітей, 

підлітків, молоді. Відповідно до теоретичних засад гендерного виховання, 

спираючись на підходи більшості науковців [21; 25; 74; 200; 211]  щодо 

розгляду процесу формування ГК студентів ЗВО через вияв сформованості 
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структурних компонентів: когнітивного (знаннєво-змістового), рефлексивного 

(аналітичного, аксіологічного, емоційно-ціннісного), діяльнісного (практико-

орієнтованого, дієво-практичного), відповідно до предмета нашого 

дослідження, ми виокремили загальноприйняті компоненти ГК (когнітивний, 

рефлексивний та дієво-практичний), що характеризують сформованість ГК 

студентів ЗВО, і конкретизували критерії кожного з них.  

Компоненти, критерії та показники сформованості ГК студентів ЗВО 

конкретизуємо, з урахуванням логіки розвитку особистісного зростання.  

Когнітивний компонент (знаннєво-змістовий) маємо оцінювати за  

допомогою критерію «гендерна обізнаність», що містить показники: 

 розуміння сутності та значення гендерної проблематики щодо 

гендерної ідентичності, гендерних ролей, гендерних відносин, гендерної 

рівності, гендерних стереотипів, шляхів та засобів формування гендерної 

ідентичності, ефективного виконання гендерних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, побудови конструктивних гендерних відносин на основі 

егалітарності в публічній і приватній сферах життя; 

 усвідомлення необхідності ГК, просування ідей і цінностей гендерної 

рівності, дотримання законодавства щодо забезпечення гендерної рівності; 

 осмислення нових гендерних досліджень, ідей і цінностей гендерної 

рівності, гендерних стратегій особистості, основних теорій 

маскулінності/фемінності.  

Рефлексивний компонент (аксіологічний, аналітичний) маємо оцінювати 

за допомогою критерію «гендерна чутливість», що містить показники: 

 визнання гендерних цінностей, гендерних прав, гендерної рівності;  

 прийняття гендерної ідентичності інших людей, гендерних відносин, 

заснованих на системі загальнолюдських та національних моральних цінностей; 

 спрямованість на самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних 

і фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

ефективне виконання гендерних ролей.  
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Дієво-практичний компонент (діяльнісний, практико-орієнтований) 

маємо оцінювати за допомогою критерію «доцільна гендерна поведінка», що 

містить показники: 

 прояв гендерної ідентичності, з якою пов’язаний психосоматичний 

потенціал, доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання гендерних 

ролей, конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в публічній і 

приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її статевої 

приналежності та гендерної ідентичності;  

 розвиток вмінь та навичок керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів (ігнорування ролі жінок у суспільстві, поляризація чоловічих і 

жіночих якостей, абсолютної фемінності/маскулінності, асиметрія в розподілі 

влади й доступу до ресурсів, обмеження прав і можливостей у виборі професії і 

т.д.) в особистому досвіді взаємодії; 

 здійснення самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

виконання сімейних, професійних, соціальних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, та видів діяльності, типових й нетипових для чоловіків і жінок для 

досягнення гендерного балансу в сучасному суспільстві, просування ідей і 

цінностей гендерної рівності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі дисертаційного дослідження ми проаналізували 

особливості формування ГК студентів аграрних ЗВО, визначили організаційно-

педагогічні умови, рівні, критерії та показники сформованості ГК студентів 

аграрних ЗВО.  

Професійний педагогічний вплив передбачає усвідомлення мети, завдань, 

принципів формування гендерної культури, врахування особливостей 

становлення особистості студента і психологічних особливостей гендерної 
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поведінки молоді, а саме: становлення гендерної ідентичності, пошук себе в 

реалізації соціальних ролей, вибір форм поведінки, пов'язаних зі сприйнятливістю 

до соціальних проблем, зокрема й гендерних, розвиток відповідальності, прояв 

емоційного та ціннісного ставлення до мужності та жіночності, виявлення 

готовності до шлюбних взаємин, формальна підтримка гендерної рівності та 

реальне відтворення традиційних моделей поведінки, намагання відповідати 

стереотипам й одночасно виявляти індивідуальність, розбіжності життєвих 

цінностей юнаків та дівчат, недостатній рівень гендерної чутливості, прояв 

гендерної сегрегації під час вибору професії тощо. Педагогічний вплив 

передбачає урахування механізмів особистісного професіогенезу, що відбувається 

через формування в особистості внутрішніх та зовнішніх ресурсів професійної 

діяльності, що супроводжується нагромадженням певних соціальних норм у 

професійній спільноті, освоєнням особливостей професії, засобів професійного 

зростання. 

Необхідним є урахування особливостей формування гендерної 

культури студентів аграрного закладу вищої освіти: недостатня 

обґрунтованість в теорії та методиці вищої освіти завдань, організаційно-

педагогічних умов, форм організації навчально-виховного процесу, 

спрямованих на формування гендерної культури; відсутність методичного 

інструментарію щодо упровадження гендерної складової у навчально-

виховний процес; кількісна перевага в освітніх програмах дисциплін 

професійної підготовки, що дещо зменшує можливість набуття студентами 

гендерноорієнтованих знань, умінь та навичок; деяка недооцінка 

позааудиторної та виховної роботи тощо. 

Необхідним є достатній рівень гендерної компетентності  викладача – 

здатність усвідомлювати поняття «гендер»; 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. 
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Ефективність педагогічного впливу забезпечується наявністю певних 

організаційно-педагогічних умов, які ми розглядаємо як компонент 

педагогічної системи, комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених факторів, 

урахування яких забезпечує побудову цілеспрямованого освітнього процесу та 

матеріально-просторового середовища впливати на формування ГК студентів; 

сукупність операцій, принципів, обставин, особливостей організації та 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу, що забезпечують досягнення за 

допомогою застосування передових освітніх методик, сучасних та інноваційних 

технологій, педагогічного досвіду прогресивних змін у процесі формування ГК 

студентів аграрних ЗВО. 

Організаційно-педагогічні умови формування ГК студентів аграрних ЗВО 

– інтеграція гендерної складової до змісту навчального процесу шляхом 

органічного включення гендерної проблематики, переважно на початковому 

етапі навчання студентів, до нормативних та вибіркових навчальних курсів, із 

акцентом на засвоєння наукових гендерних знань як основи ціннісного 

ставлення до егалітарних ідеалів; створення вільного від гендерних стереотипів 

гендерночутливого освітнього середовища; залучення студентів до студентів до 

участі у позааудиторній діяльності, з використанням гендерноорієнтованих 

форм виховної роботи. 

Перша організаційно-педагогічна умова передбачає набуття в 

професійній підготовці студентів, окрім фахових компетенцій 

гендерноорієнтованих знань, долучення до цілеспрямованої активної 

діяльності, що прямо чи опосередковано сприяє розвитку гендерноорієнтованих 

вмінь. Ми пропонуємо доповнити гендерною тематикою дисципліни; 

структурувати заняття з акцентуванням гендерної проблематики, 

використанням інтерактивних методів, поєднанням аудиторної та самостійної 

роботи, індивідуальної та групової роботи тощо. 

Друга організаційно-педагогічна умова формування ГК студентів 

аграрного ЗВО передбачає фасилітацію та педагогічну підтримку, 

консультування особистості щодо гендерної індивідуальності особистості, 
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вибору гендерних ролей і 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; гармонізацію гендерних взаємин; інформування та мотивацію на 

вибір нестереотипної кар'єри, 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 гендерночутливих навчальних та виховних 

заходів; налагодження співпраці з громадськими організаціями та установами; 

розвиток інфраструктури ЗВО, просторово-предметне оформлення.  

Третя організаційно-педагогічна умова формування ГК студентів 

аграрних ЗВО спрямована на включення гендерної складової та цінностей 

гендерної рівності до плану виховної роботи в університеті та в гуртожитку; 

методичне забезпечення процесу виховання ГК студентів аграрного ЗВО; 

розширення форм позааудиторної діяльності; підвищення рівня готовності 

кураторів академічних груп до формування ГК студентів аграрних ЗВО; 

організацію функціонування осередку гендерної освіти. Гендерноорієнтовані 

форми позааудиторної роботи у ЗВО вищої освіти поділяємо на освітньо-

розвивальні, дозвіллєві, громадсько-діяльнісні.  

Компоненти, критерії та показники сформованості ГК студентів ЗВО 

конкретизували, з урахуванням логіки розвитку особистісного зростання, 

виокремивши когнітивний, рефлексивний, дієво-практичний компонент. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у таких публікаціях 

автора: [218; 219; 222; 233; 225; 229; 223].  
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РОЗДІЛ 3.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

РОБОТІ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Організація та проведення експериментального дослідження 

ефективності організаційно-педагогічних умов формування гендерної 

культури студентів аграрних закладів вищої освіти  

 

Логіка нашого наукового пошуку щодо аналізу ефективності 

організаційно-педагогічних умов формування ГК студентів аграрних ЗВО 

передбачає перевірку теоретичних положень експериментальними даними. 

Відповідно до цілей і завдань, здійснювали дослідно-експериментальну 

роботу.  

Протягом 2017–2018 навчальних років ми проводили пошуково-

аналітичний етап констатувального експерименту, в якому брали участь 

258 студентів четвертого курсу ЗВО та 157 викладачів загальних та 

спеціальних кафедр (з них 15 – експертів, що мають науковий ступінь та 

науково-педагогічний стаж не менше 5 років) аграрних ЗВО України. 

Експериментальна база дослідження – Вінницький національний аграрний 

університет, Миколаївський  національний аграрний університет, Таврійський 

державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, 

Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва. 

Експериментальна вибірка випробуваних якісно різноманітна. За критерієм 

«Статева належність» ця вибірка досліджуваних була представлена двома 

стратами: студентами (132 особи чоловічої статі), студентками (126 осіб 

жіночої статі). 

В ході пошуково-аналітичного етапу ми визначили мету та завдання, 

здійснили перевірку та уточнення висновків та результатів теоретичних 
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досліджень науковців, окреслили компоненти, критерії, рівні розвитку, 

організаційно-педагогічні умови формування ГК студентів аграрних ЗВО, 

визначили експериментальну базу, обрали методики діагностики результатів 

експериментального дослідження. 

В процесі емпіричного етапу ми обрали репрезентативну вибірку 

досліджуваних, визначили вихідний стан організації навчально-виховного 

процесу в  аграрних ЗВО в аспекті формування у студентів ГК студентів 

аграрних ЗВО через  констатувальний зріз досліджуваних характеристик.  

Під час формувально-розвивального етапу ми  проводили процедуру 

формувального експерименту (упроваджували організаційно-педагогічні умови 

розвитку ГК студентів аграрних ЗВО), визначали рівні розвитку ГК, проводили 

контрольний зріз досліджуваних характеристик, фіксували їх динаміку, 

здійснювали кількісний та якісний аналіз результатів. 

Схарактеризуємо особливості кожного етапу. Під час пошуково-

аналітичного етапу констатувального експерименту було уточнено 

емпіричні факти щодо сутності, структури ГК студентів аграрних ЗВО, 

теоретичних положень науково-педагогічної літератури щодо реалій 

упровадження гендерного підходу в освітній процес аграрних ЗВО; виявлено 

рівень обізнаності студентів та викладачів аграрних ЗВО щодо понять 

«гендер», «гендерна культура» та інших категорій, пов’язаних з ними; 

проаналізовано особливості упровадження та ступінь висвітлення гендерної 

складової у навчально-виховному процесі аграрних ЗВО; з’ясовано значущість 

та пропозиції щодо організації процесу формування гендерної культури 

здобувачів вищої освіти аграрних ЗВО. 

Із зазначеним вище контингентом досліджуваних (викладачі загальних 

та спеціальних дисциплін і студенти випускних курсів) було проведено 

письмове опитування з використанням методу анкетування. Мета анкетування 

викладачів загальних та спеціальних дисциплін – виявити рівень обізнаності 

викладачів аграрних ЗВО щодо розуміння понять «гендер», «гендерна 

культура» та інших категорій, пов’язаних з ними; проаналізувати особливості 
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упровадження та ступінь висвітлення гендерної складової у навчально-

виховному процесі аграрних ЗВО; з’ясувати значущість та пропозиції щодо 

організації процесу формування гендерної культури здобувачів вищої освіти 

аграрних ЗВО. 

Викладачам загальних та спеціальних дисциплін зазначених вище аграрних 

ЗВО ми запропонували анонімно відповісти на запитання анкети. Анкета та 

діаграми статистичної обробки відповідей викладачів загальних та спеціальних 

дисциплін аграрних ЗВО за результатами письмового опитування, з 

використанням методу анкетування, подані в Додатку В (Додаток В). Подаємо 

аналіз відповідей викладачів загальних та спеціальних дисциплін аграрних ЗВО. 

1. На запитання щодо розуміння поняття «гендер» 91,5% опитаних 

викладачів відповіли, що їм зрозуміле поняття «гендер»; 8,5% опитаних відповіли, 

що це поняття для них незрозуміле. Також у варіанті відповіді «так» було 

запропоновано навести свій варіант, в результаті цього деякі викладачі надали 

альтернативні варіанти. Наведемо приклад деяких з них: поняття «чоловік» і 

«жінка»; психологічні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей; рівні 

права між чоловіками і жінками; визначення соціальних ролей чоловіка та жінки у 

суспільстві; відмінність, що стосується жінок та чоловіків; соціальна особливість 

людини, на відміну від біологічної статі; соціально-рольовий статус, соціальні 

можливості людини. Також було надано і стереотипні відповіді. Наведемо 

приклад декількох з них: принцип, який визначає поняття «чоловік» та «жінка», їх 

соціальні обов’язки; характеристика, через яку визначають поняття «чоловік» та 

«жінка», їх соціальні ролі; характеристика соціальних ролей «чоловіка» та 

«жінки».  

2. На запитання щодо розуміння поняття «гендерна культура» 44,4% 

опитаних дали відповідь, що гендерна культура – це система соціально-

економічних, правових та етнопсихологічних умов існування суспільства, що 

сприяє становленню чоловіка та жінки як рівних соціальних істот; 40,5% 

опитаних дали відповідь, що це індивідуально-особистісна характеристика, 

частина загальної культури суб’єкта, що містить гендерну компетентність, 
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гендерну картину світу, специфічні ціннісні орієнтації й моделі поведінки; 10,5% 

респондентів відповіли, що це сукупність статеворольових цінностей у суспільних 

відносинах і відповідних до них нормативів поведінки, потреб, інтересів і форм 

діяльності; 6,5% опитаних запропонували свій варіант відповіді. Наведемо деякі 

варіанти відповідей: гендерна культура – це поняття вигадане; гендерна культура 

– частина загальної культури тощо. 

3. На запитання щодо висвітлення інформації про гендер та гендерні 

проблеми в навчально-виховній роботі аграрного ЗВО 35,9% викладачів 

зазначили, що вони висвітлюють інформацію про гендер і гендерні проблеми в 

навчально-виховній роботі. Також в анкеті пропонувалось уточнити види 

діяльності, в яких висвітлювалась інформація. Відповіді засвідчили, що 

інформацію про гендер і гендерні проблеми висвітлюють у навчально-виховній 

роботі аграрного ЗВО, переважно: під час занять, бесід зі студентами, 

кураторських годин, в колективі кафедри тощо; 64,1% опитаних дали відповідь, 

що вони не висвітлюють інформацію про гендер і гендерні проблеми у навчально-

виховній роботі.  

4. На запитання «Як Ви вважаєте, чи необхідна гендерна освіта й виховання 

здобувачів вищої освіти аграрного ЗВО?» 68% опитаних дали відповідь про 

необхідність гендерної освіти здобувачів аграрного ЗВО і вказали, чому це 

необхідно. Наведемо декілька варіантів відповідей: тому що агроном-жінка 

повинна мати рівні права з чоловіком (керувати автомобілем, бути керівником 

аграрного підприємства тощо); гендерна рівність є фундаментальним правом та 

необхідною умовою досягнення цілей соціальної єдності та демократії; гендерна 

освіта сприяє толерантному відношенню до соціальних ролей чоловіка та жінки; 

гендерна освіта – ключ до демократії; гендерна освіта сприяє всебічному розвитку 

особистості у питаннях взаємовідносин між чоловіками та жінками; 32% опитаних 

надали різні варіанти відповідей: немає в цьому необхідності – цього повинні 

навчати батьки, які повинні дітям правильно обґрунтовувати поняття «гендер»; це 

відволікає від вивчення матеріалу; це – «надумана нісенітниця, щоб гранти 

отримувати та сприяти збоченням в поведінці чоловіків і жінок». 
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5. На запитання «Чи керуєтесь Ви гендерними підходами у навчально-

виховній роботі?» 51% опитаних вказали, що керуються гендерними підходами у 

навчально-виховній роботі, й зазначили, в чому це проявляється, наприклад: у 

відсутності стереотипів, дискримінації, гендерних упереджень; в толерантному 

ставленні; в розподілі обов’язків – жінка повинна бути незалежною від чоловіка й 

мати змогу забезпечити себе і дітей; у проведенні бесід на кураторських годинах; 

у процесі особистісно-орієнтованого навчання; у виховній роботі; проте 32% 

опитаних дали негативну відповідь.  

6. На запитання «Чи запроваджували Ви у своїй педагогічній практиці зі 

здобувачами вищої освіти спеціальні курси гендерної тематики?» 3,9 % 

опитаних відповіли, що запроваджували у своїй педагогічній практиці зі 

здобувачами вищої освіти спеціальні курси гендерної тематики; 96,1% – 

відповіли – не запроваджували.  

7. На запитання «Чи погодилися б Ви взяти участь у семінарах для 

викладачів з питань гендерного підходу в практиці ЗВО?» 62,7% опитаних 

зазначили, що погодилися б Ви взяти участь у семінарах для викладачів з 

питань гендерного підходу в практиці ЗВО; 35,3% опитаних зазначили – ні. 

8. Наприкінці анкети було поставлено запитання «Що б Ви 

запропонували щодо організації процесу формування гендерної культури 

здобувачів вищої освіти?». Викладачі зазначили, що для організації процесу 

формування ГК здобувачів аграрних ЗВО необхідне: викладання 

спеціалізованих курсів та інтегрування матеріалів з гендерної проблематики у 

навчальні дисципліни, включення питань формування ГК до тематики 

кураторських годин; організація та проведення гендерноорієнтованих заходів; 

популяризація серед студентів та викладачів досягнень щодо гендерної 

політики інших країн; залучення студентської молоді до участі в наукових 

конференціях, конкурсах наукових робіт з гендерної проблематики; організація 

та проведення тренінгів та ігрових технологій. 

Для глибшого розуміння стану досліджуваної проблеми ми 

проаналізували освітні програми, робочі програми, навчальні плани, зміст 
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лекцій викладачів з нормативних та вибіркових навчальних курсів, плани 

роботи кураторів аграрних ЗВО щодо наявності гендерної складової в змісті 

навчально-виховного процесу (знання, вміння, навички гендерної 

спрямованості). З’ясовано, що попри те, що освітні програми не є статичними, а 

повинні змістовно поновлюватись, удосконалюватись, поки що планування 

роботи з нормативних та вибіркових навчальних курсів не містить питань щодо 

формування ГК культури здобувачів вищої освіти аграрних ЗВО, плануються 

лише деякі заходи, які є фрагментарними, формальними та непослідовними. 

Так, наприклад, іноді плануються бесіди на морально-етичні теми, близькі до 

вказаної проблематики, але вони є не системними (про дружбу, співчуття, 

добро, повагу, взаєморозуміння, толерантність і т.д.); частіше плануються 

бесіди, стосовно академічної доброчесності, навчальної відповідальності тощо. 

У планах роботи кураторів зображено підготовку календарних заходів до Дня 

Козацтва, Дня Захисника, Дня матері, Міжнародного дня родини, Дня 

закоханих тощо. Такі заходи пропагують традиційні статеві ролі, що посилює 

усталені напрями розвитку формування гендерної рівності студентської молоді 

в навчально-виховному процесі.  

Проведене анкетування та аналіз освітніх програм, робочих програм, 

навчальних планів, змісту лекцій викладачів з предметів нормативних та 

вибіркових навчальних курсів, планів роботи кураторів аграрних ЗВО щодо 

наявності гендерної складової в змісті навчально-виховного процесу дало 

підставу зробити наступні висновки. Виявлено, що рівень обізнаності 

викладачів аграрних ЗВО щодо розуміння поняття «гендер» та «гендерна 

культура» є або досить упередженим, або поки що недостатнім, проте викладачі 

мають мотивацію щодо отримання знань з питань гендеру та пов’язаних з ним. 

Відповіді викладачів засвідчують, що вони оцінюють власний рівень 

обізнаності як достатній, проте такі варіанти їх суджень та самооцінок є дещо 

завищеними та упередженими, – насправді подальші відповіді на запитання 

анкети, де пропонується відобразити конкретизовані, уточнені знання, все ж 

вказують на недостатню обізнаність з питань гендерної тематики. Хоча 
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більшість викладачів (68%) вважає за потрібне включати гендерну складову до 

змісту навчально-виховного процесу, проте не практикує цього на достатньому 

рівні. Викладачі, які висвітлюють інформацію про гендер і гендерні проблеми в 

навчально-виховній діяльності аграрного ЗВО, найчастіше здійснюють це не 

системно – в процесі викладання дисциплін «Соціологія», «Історія України», 

«Психологія», «Правознавство», «Основи ораторського мистецтва», 

«Українська мова за професійним спрямуванням», при проведенні бесід, 

кураторських годин, заходів в колективі кафедри. Переважна більшість 

викладачів (96,1%) визнали, що вони хотіли б упроваджувати у свою 

педагогічну практику вивчення гендерної тематики.  

Отже, дослідження переконливо підтвердило актуальність формування 

ГК викладачів аграрного ЗВО, необхідність підвищення рівня їх обізнаності 

щодо розуміння понять «гендер», «гендерна культура» та інших категорій, 

пов’язаних з ними, їх потребу щодо отримання знань наукових основ гендерної 

теорії, гендерного виховання, гендерної соціалізації тощо. Результати 

анкетування допомогли з’ясувати особливості реалізації гендерної складової у 

змісті навчально-виховного процесу аграрних ЗВО, а саме: відсутність системи 

роботи з формування гендерної культури студентів аграрного ЗВО, 

епізодичність, недостатність гендерних компетентностей у викладачів, 

відсутність методичного інструментарію щодо упровадження гендерної 

складової у навчально-виховний процес аграрних ЗВО. Анкетування 

уможливило конкретизацію пропозицій щодо організації процесу формування 

ГК студентів аграрних ЗВО – підвищення ГК та гендерних компетентностей 

викладачів аграрних ЗВО, розробка методичного інструментарію щодо 

упровадження гендерної складової до змісту навчально-виховного процесу 

аграрних ЗВО, з окресленням організаційно-педагогічних умов.  

З метою виявлення рівня обізнаності студентів випускних курсів аграрних 

ЗВО щодо розуміння понять «гендер», «гендерна культура» та інших категорій, 

пов’язаних з ними, аналізу особливостей та ступеня висвітлення реалізації 

гендерної складової у зміст навчально-виховного процесу аграрних ЗВО, 
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з’ясування пропозицій щодо формування ГК здобувачів вищої освіти аграрних 

ЗВО ми провели опитування, з використанням методу анкетування. Студентам 

зазначених вище аграрних ЗВО ми запропонували анонімно відповісти на 

запитання анкети. Анкета та діаграми статистичної обробки відповідей студентів 

аграрних ЗВО за результатами письмового опитування, з використанням методу 

анкетування, подані в Додатку Г (Додаток Г). Подаємо аналіз відповідей 

студентів аграрних ЗВО. 

1. На запитання: «Чи залежить, на Ваш погляд, положення людини в 

суспільстві від її статі?» 33% опитаних відповіли – так; 58,2% опитаних – ні; 8% 

опитаних вказали – важко відповісти; 1% опитаних – дали несуттєву відповідь.  

2. На запитання «Що означає поняття «гендер»? 13% студентів-

випускників дали відповідь: соціальна стать; 40% опитаних – статеві відмінності; 

43% опитаних – набір характеристик, що позначають соціальну поведінку 

чоловіків і жінок; 4% опитаних – не визначились з відповіддю.  

3. На запитання: «Чи вважаєте Ви, що гендерна тематика є актуальною?» 

більше 50,6% опитаних відповіли ствердно; 27,8% опитаних – ні; 14 % опитаних 

вказали – важко відповісти.  

4. На запитання «Чи вбачаєте Ви різницю між поняттями «гендер» і 

«стать»? 52,1% випускників відповіли – так; 28,9% опитаних відповіли – ні; 

16,3% опитаних – не надали конкретної відповіді. 

5. На запитання «Яке з поданих визначень поняття «гендер», на Вашу 

думку, найповніше відображає його сутність?» 34,6% опитаних відповіли – 

система взаємозв’язків людей як представників певної статі, що складається у 

процесі спільної життєдіяльності; 44,9% опитаних – рівність прав та 

можливостей для жінок та чоловіків. 

6. На запитання «Як Ви розумієте поняття «гендерна рівність»?» 76 % 

відповіли – рівний правовий статус, рівні можливості жінок і чоловіків, що 

дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства; 19% опитаних – різний правовий статус та різні можливості жінок і 

чоловіків у суспільстві. 
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7. На запитання «Чи існують гендерні проблеми у суспільстві?» 71,5 % 

відповіли – так; 17,9% опитаних – ні; 10% – не визначились. 

8. На запитання «Чи потрібні гендерні знання (про чоловіків і жінок та 

їхні соціальні проблеми) здобувачам вищої освіти аграрного ЗВО?» 3,8% 

опитаних відповіли – так; 33,1% опитаних – ні; 18% – не визначились. 

9. На запитання «Чи бажали б Ви вивчати проблеми гендеру в межах 

суспільно-гуманітарних дисциплін?» 36,5% опитаних відповіли – так; 55,9% 

опитаних – ні; 5,7% – не визначились.  

10. На запитання «Чи відчуваєте Ви необхідність у додаткових заняттях 

щодо ролі чоловіків та жінок, їх статусу, взаємини в суспільстві та сім’ї 

тощо?» 20,2% опитаних – так; 55,5% опитаних – ні; 21,7% опитаних – важко 

відповісти; 2% опитаних – не визначились. 

11. На запитання: «Чи висвітлювалась інформація про гендер і гендерні 

проблеми в курсі навчальних дисциплін, які Ви вивчаєте у ЗВО? В яких 

саме?» 12,5% опитаних відповіли – так; 14,4% опитаних дали відповідь 

«висвітлювалась достатньо»; 29,7% – вказали – «висвітлювалась частково»; 

41,1% випускників відповіли – ні. Студенти вказали певні предмети, в межах 

яких висвітлювалась вказана інформація – «Філософія», «Соціологія», 

«Основи ораторського мистецтва», «Українська мова за професійним 

спрямуванням».  

12. На запитання «Що Ви розумієте під гендерною культурою?» 29,7% 

опитаних відповіли – система соціально-економічних, правових та 

етнопсихологічних умов існування суспільства, що сприяє становленню 

чоловіка та жінки як рівних соціальних істот; 44,5% випускників відповіли – 

індивідуально-особистісна характеристика, частина загальної культури 

суб’єкта, що містить гендерну компетентність, гендерну картину світу, 

специфічні ціннісні орієнтації й моделі поведінки.  

13. Насамкінець пропонувалось оцінити найбільш ефективні форми 

роботи, що позитивно впливають на гендерні взаємини у молодіжному 

середовищі. Студенти-випускники надавали перевагу таким формам роботи, 



  148 

 

як кураторські години, тренінги, ігрові технології, перегляд відеоматеріалів, 

слайдів, участь у соціальних проєктах, громадських ініціативах. 

Результати анкетування студентів випускних курсів аграрних ЗВО 

засвідчили, що рівень обізнаності здобувачів вищої освіти щодо сутності 

проблем гендеру, гендерної культури та інших категорій, пов’язаних з ними, є 

недостатнім; студенти здебільшого отримують знання із засобів масової 

інформації, ресурсів сайтів Інтернету, завдяки участі у соціальних проєктах у 

позааудиторний час; гендерна складова упроваджується у навчально-виховний 

процес епізодично; інформацію про гендер і гендерні проблеми висвітлюють в 

навчально-виховній діяльності не системно, лише в курсах деяких суспільно-

політичних та культурологічних дисциплін; наявна мотивація щодо отримання 

сучасних знань гендерної спрямованості на заняттях та в позааудиторній 

діяльності. 

Отже, результати експериментального дослідження на базі Вінницького 

національного аграрного університету, Миколаївського національного 

аграрного університету, Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного, Харківського національного аграрного 

університету імені Докучаєва засвідчили, що: 

 у документах нормативних та вибіркових навчальних курсів (в освітніх 

програмах, робочих програмах, навчальних планах і змісті лекцій із предметів 

суспільно-політичного та культурологічного блоку дисциплін) професійної 

підготовки студентів аграрних ЗВО гендерна складова (знання, вміння, навички 

гендерної спрямованості) дотепер не знайшла свого належного висвітлення; 

 гендерний підхід та система формування ГК студентів аграрних ЗВО до 

сьогодні не отримали належного науково-теоретичного обґрунтування щодо 

сутності та специфіки інтеграції в професійну підготовку, тому їх 

упровадження в освітній процес аграрних ЗВО найчастіше відбувається 

стихійно, тобто не набуває характеру цілеспрямованого керування; 

 несистемне ознайомлення майбутніх фахівців аграрних ЗВО з 

основами гендерної теорії, здобуття інформації про гендер і гендерні проблеми 
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переважно поза стінами закладу освіти, епізодичне формування окремих 

гендерних характеристик особистості не сприяє набуттю студентами 

потрібного для перспективного особистісного й професійного розвитку рівня 

гендерної культури;  

 попри те, що на сьогодні особливостями упровадження гендерної 

складової у зміст навчально-виховної роботи аграрних ЗВО є несистемність, 

епізодичність, формальність її реалізації окремими викладачами, відсутність 

достатнього науково-методичного забезпечення, – більшість педагогів та 

студентів виявляють зацікавленість проблемами, пов’язаними з гендерною 

проблематикою. 

Результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи 

підтвердили об’єктивність суперечностей, що мають місце у процесі 

професійної підготовки студентів аграрних ЗВО: між потребою суспільства в 

конкурентоспроможних фахівцях, що володіють необхідним рівнем ГК, й 

недостатньою розробленістю в теорії й практиці вищої освіти гендерно-

орієнтованих технологій і форм організації навчально-виховного процесу, між 

необхідністю формування ГК студентів аграрних ЗВО та недостатньою 

визначеністю організаційно-педагогічних умов. Це слугувало основою для 

розробки логіки педагогічного експерименту, спрямованого на їх подолання. 

Отже, для набуття майбутніми фахівцями ГК, як професійно й 

особистісно важливої якості особистості, необхідним є: визнання формування 

ГК як одного з пріоритетних напрямів роботи ЗВО; підвищення обізнаності всіх 

учасників освітнього процесу з гендерних питань; інтеграція гендерної 

складової до змісту навчально-виховного процесу шляхом органічного 

включення гендерної проблематики переважно на початковому етапі навчання 

студентів до нормативних та вибіркових навчальних курсів; створення вільного 

від гендерних стереотипів гендерночутливого освітнього середовища; участь 

студентів у позааудиторній роботі, націленій на формування ГК, з акцентом на 

засвоєння сучасних наукових гендерних знань як основи ціннісного ставлення 

до егалітарних ідеалів; проведення гендерночутливих навчальних та виховних 
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заходів з гендерної тематики, спрямованих на розвиток критичного мислення, 

набуття навичок спілкування, досвіду практичної діяльності, самопрезентації, 

реалізації власного 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 ГК 

студентів аграрних ЗВО, адже таке впровадження 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. 

Для уточнення компонентів, критеріїв та показників ГК студентів 

аграрних ЗВО ми провели опитування серед експертів, у складі 15 – викладачів, 

що мають науковий ступінь та науково-педагогічний стаж не менше 5 років, а 

також 15 студентів магістратури, і запропонували обрати з загального переліку 

компонентів, критеріїв та показників ГК, запропонованих в психолого-

педагогічній літературі сучасними науковцями, найбільш доцільні для 

формування гендерної культури студентів аграрних ЗВО. Перелік 

компонентів, критеріїв та показників ГК подаємо в Додатку Д (Додаток Д).  

Після опрацювання, конкретизації, та уточнення результатів опитування, 

компоненти, критерії та показники гендерної культури студентів аграрних 

ЗВО набули експертного підтвердження:  

1. Когнітивний компонент (знаннєво-змістовий) маємо оцінювати за 

допомогою критерію «гендерна  обізнаність», показниками  якого є: 

 розуміння сутності та значення гендерної проблематики щодо 

гендерної ідентичності, гендерних ролей, гендерних відносин,  гендерної 

рівності, гендерних стереотипів, шляхів та засобів формування гендерної 

ідентичності, ефективного виконання гендерних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, побудови конструктивних гендерних відносин на основі 

егалітарності в публічній і приватній сферах життя; 
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 усвідомлення необхідності ГК, просування ідей і цінностей гендерної 

рівності, дотримання законодавства щодо забезпечення гендерної рівності; 

 осмислення нових гендерних досліджень, ідей і цінностей гендерної 

рівності, гендерних стратегій особистості, основних теорій 

маскулінності/фемінності. 

2. Рефлексивний компонент (аксіологічний, аналітичний, емоційно-

ціннісний) маємо оцінювати за допомогою критерію «гендерна чутливість», 

показниками якого є: 

 визнання гендерних цінностей, гендерних прав, гендерної рівності;  

 прийняття  гендерної ідентичності інших людей, гендерних відносин, 

заснованих на системі загальнолюдських та національних моральних 

цінностей; 

 спрямованість на самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних 

і фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

ефективне виконання гендерних ролей. 

3. Дієво-практичний компонент (діяльнісний, практико-орієнтований) 

маємо оцінювати за допомогою критерію «доцільна гендерна поведінка», 

показниками  якого є:  

 прояв гендерної ідентичності, з якою пов’язаний психосоматичний 

потенціал, доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання гендерних 

ролей, конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності  в 

публічній і приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її 

статевої приналежності та гендерної ідентичності;  

 розвиток вмінь та навичок керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів (ігнорування ролі жінок у суспільстві, поляризація чоловічих і 

жіночих якостей, абсолютної фемінності/маскулінності, асиметрія в розподілі 

влади й доступу до ресурсів, обмеження прав і можливостей у виборі професії 

і т.д.) в особистому досвіді взаємодії; 
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 здійснення самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

виконання сімейних, професійних, соціальних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, та видів діяльності, типових й нетипових для чоловіків і жінок для 

досягнення гендерного балансу в сучасному суспільстві, просування ідей і 

цінностей гендерної рівності. 

Пошуково-аналітичний етап передбачає також складання програми 

експерименту та добір діагностичного інструментарію – методик об’єктивного 

вимірювання рівня ГК у студентів аграрних ЗВО. Обрані нами з різноманітних 

джерел, що стосуються теми дослідження, критеріально-діагностичні засоби 

(метод анкетування, діагностичний опис (есе «Гендерна культура сучасного 

студента: як її розумію», опитувальник Сандри Бем, методика незакінчених 

речень з тематики «Я через 20 років») являють собою сукупність емпіричних 

методів, поєднання яких уможливить всебічно вивчити динаміку зміни 

показників рівня ГК в студентів аграрних ЗВО. Критеріально-діагностичні 

засоби фіксуємо, з конкретизацією мети проведення, в табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 

Критеріально-діагностичні засоби вимірювання рівня гендерної культури 

у студентів аграрних ЗВО 

Критеріально-діагностичні засоби Мета використання 

Метод анкетування (самооцінка 

та експертна оцінка вияву 

показників ГК) 

Визначити ступінь вияву в студентів 

аграрних ЗВО кожного з показників 

компонентів ГК – когнітивного, 

рефлексивного та дієво-практичного (на 

констатувальному та заключному етапі 

експерименту) 

Діагностичний опис (есе 

«Гендерна культура сучасного 

студента: як її розумію?) 

Визначити в студентів аграрних ЗВО 

рівень когнітивного компонента ГК   
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Продовження таблиці 3.1 

Методика визначення гендерної 

ідентичності, опитувальник 

«Маскулінності-фемінності» 

Сандри Бем 

Визначити в студентів аграрних ЗВО 

рівень рефлексивного компонента ГК   

Методика незакінчених речень (з 

тематики «Я через 20 років») 

Визначити в студентів аграрних ЗВО 

рівень дієво-практичного компонента  ГК 

 

3.2. Аналіз ефективності організаційно-педагогічних умов 

формування гендерної культури студентів аграрного закладу вищої освіти. 

 

З метою виявлення вихідного стану рівня розвитку ГК студентів 

аграрного ЗВО, відповідно до визначених компонентів, критеріїв та показників, 

упродовж 2018–2019 рр. ми проводили констатувальний етап формувального 

експерименту. Для досягнення мети дослідження вирішувалися наступні 

завдання: сформувати експериментальну вибірку досліджуваних, відповідну 

критеріям якісної й кількісної репрезентативності; виявити рівень 

сформованості ГК студентів аграрних ЗВО, відповідно до визначених 

компонентів,  критеріїв та показників. 

Репрезентативна вибірка досліджуваних становила 159 здобувачів 

першого рівня вищої освіти І-ІІ курсів (1 курсу – 81 особа) та 2 курсу – 78 

осіб, які навчалися за фахом: «Харчові технології», «Геодезія та землеустрій», 

«Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Готельно-ресторанна справа», 

«Цивільна безпека», «Екологія» Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного. 

Формування контингенту студентів аграрного ЗВО, як респондентів 

констатувального етапу дослідження, здійснювалось, з дотриманням умов 

випадковості та незалежності вибірки. Досліджувані мали приблизно однакові 

соціально-професійні характеристики (проміжні змінні): навчались на І – ІІ 

курсах, мали приблизно однаковий вік (17–20 років); були представлені 

приблизно однаковою кількістю юнаків і дівчат (79/80). До формувального 
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експерименту ми залучали як експертів, викладачів-експериментаторів, які 

викладають загальні дисципліни, та як тренерів – кураторів груп. 

Початковий (констатувальний) зріз досліджуваних характеристик 

(компонентів ГК) для фіксації стану їх розвитку було проведено з вересня 

2018–2019 н. р. Діагностика рівня сформованості ГК студентів університету, 

відповідно до визначених компонентів, критеріїв та показників, здійснювалася 

в процесі анкетування. Для самооцінки ступеня вияву в студентів аграрних ЗВО 

кожного з показників трьох компонентів ГК – когнітивного, рефлексивного та 

дієво-практичного – використовували діагностичну анкету, бланк якої надаємо 

в Додатку Е (Додаток Е). Метод анкетування передбачав збір даних від 

респондента, в обсязі спеціально оформленого списку тверджень. Студентам 

пропонували здійснити самооцінку ступеня інтенсивності вияву 

конкретизованих показників ГК – когнітивного, рефлексивного й  дієво-

практичного за чотирибальною  шкалою, а саме: 

 бал «3» – за вияв показника у всіх випадках діяльності; 

 бал «2» – за вияв показника в більшості випадків діяльності;  

 бал «1» – за вияв показника в окремих випадках діяльності; 

 бал «0» – за відсутність вияву показника. 

Кожен студент здійснював самооцінку та отримував експертну оцінку 

інтенсивності вияву ГК, що загалом становило – по 18 оцінок (шість оцінок за 

кожний із трьох показників) за чотирибальною шкалою. Рівень сформованості 

ГК обчислюємо за формулою 3.1. 

 

Кгк = (Zк + Zp + Zд-п) : 54, 

 

Кгк – коефіцієнт сформованості ГК; 

Zx – сума балів за рейтинговою оцінкою (експертною оцінкою і 

самооцінкою) інтенсивності вияву трьох компонентів ГК (к – когнітивного, р – 

рефлексивного, д-п – дієво-практичного) на основі загальноприйнятої шкали; 

Знаменник 54 – це максимально можливий кількісний результат, 
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отриманий за сумою балів рейтингової оцінки (експертної оцінки та самооцінки 

студентом) ознак вияву ГК (6 х 3 х 3 = 54). 

Застосування вищевикладеної процедури діагностики сприяло 

отриманню узагальнених даних щодо рівнів сформованості ГК в студентів. По 

закінченні процедури самодіагностики вияву показників ГК кожен 

досліджуваний отримував відповідний до величини набраних балів коефіцієнт 

сформованості ГК (Кгк), який обчислювався за вище представленою 

формулою. Цифрове значення коефіцієнта округляємо та отримуємо розподіл 

рівнів сформованості ГК  студентів аграрних ВЗО в наступних межах: від 0,7 до 

1 – високий рівень; від 0,4 до 0, 6 – середній рівень; від 0 до 0,3 – низький 

рівень, коли ГК  перебуває на початковій стадії формування.  

Під рівнем сформованості ГК студентів університету ми розуміємо якісну 

характеристику особистості студента/студентки, зумовлену ступенем 

інтенсивності, постійності та повноти вияву її показників за компонентами – 

когнітивним, рефлексивним й дієво-практичним. Для діагностики рівнів 

сформованості ГК студентів аграрних ВЗО нами було конкретизовано якісні 

показники її вияву за трирівневою шкалою з позначенням відповідних рівнів 

(низький, середній та високий). 

Низький рівень. Ця група студентів відзначається показниками: 

нерозумінням сутності та значення гендерної проблематики щодо гендерної 

ідентичності, гендерних ролей, гендерних відносин, гендерної рівності, 

гендерних стереотипів, шляхів та засобів формування гендерної ідентичності, 

ефективного виконання гендерних ролей, позбавлених гендерної нерівності, 

побудови конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в 

публічній і приватній сферах життя; не усвідомленням необхідності ГК, 

просування ідей і цінностей гендерної рівності, дотримання законодавства 

щодо забезпечення гендерної рівності; поверхневим осмисленням нових 

гендерних досліджень, ідей і цінностей гендерної рівності, гендерних стратегій 

особистості, основних теорій маскулінності/фемінності, гендерних прав, 

гендерної рівності; відсутністю прийняття гендерної ідентичності інших людей, 
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гендерних відносин, заснованих на системі загальнолюдських та національних 

моральних цінностей та спрямованості на самовиховання, на гармонійне 

поєднання маскулінних і фемінних рис у цілісній особистості, на досягнення 

гендерної ідентичності, на ефективне виконання гендерних ролей; відсутністю 

проявів гендерної ідентичності, доцільної гендерної поведінки, ефективного 

виконання гендерних ролей, конструктивних гендерних відносин на основі 

егалітарності в публічній і приватній сферах життя, поваги до особистості, 

незалежно від її статевої приналежності та гендерної ідентичності; не 

сформованістю вмінь та навичок керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів в особистому досвіді взаємодії; відсутністю проявів здійснення 

самовиховання, гармонійного поєднання маскулінних і фемінних рис у цілісній 

особистості, виконання сімейних, професійних, соціальних ролей, позбавлених 

гендерної нерівності, та видів діяльності, типових й нетипових для чоловіків і 

жінок. 

Середній рівень. Ця група студентів відзначається показниками: 

наявністю поверхневого розуміння сутності та значення гендерної 

проблематики щодо гендерної ідентичності, гендерних ролей, гендерних 

відносин, гендерної рівності, гендерних стереотипів, шляхів та засобів 

формування гендерної ідентичності, ефективного виконання гендерних ролей, 

позбавлених гендерної нерівності, побудови конструктивних гендерних 

відносин на основі егалітарності в публічній і приватній сферах життя; 

фрагментарним усвідомленням необхідності ГК, просування ідей і цінностей 

гендерної рівності, дотримання законодавства щодо забезпечення гендерної 

рівності; недостатньо структурованим осмисленням нових гендерних 

досліджень, ідей і цінностей гендерної рівності, гендерних стратегій 

особистості, основних теорій маскулінності/фемінності; епізодичним 

визнанням гендерних цінностей, гендерних прав, гендерної рівності; частковим 

прийняттям гендерної ідентичності інших людей, гендерних відносин, 

заснованих на системі загальнолюдських та національних моральних цінностей 
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та недостатньою спрямованістю на самовиховання, на гармонійне поєднання 

маскулінних і фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної 

ідентичності, ефективне виконання гендерних ролей; епізодичними проявами 

гендерної ідентичності, доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання 

гендерних ролей, конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в 

публічній і приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її 

статевої приналежності та гендерної ідентичності; недостатньою 

сформованістю вмінь та навичок керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів в особистому досвіді взаємодії; епізодичним здійсненням 

самовиховання, в окремих ситуаціях – гармонійним поєднанням маскулінних і 

фемінних рис особистості, намаганням виконувати сімейні, професійні, 

соціальні ролі, позбавлені гендерної нерівності, та види діяльності, типові й 

нетипові для чоловіків і жінок. 

Високий рівень. Ця група студентів відзначається показниками: глибоким 

розумінням сутності та значення гендерної проблематики щодо гендерної 

ідентичності, гендерних ролей, гендерних відносин, гендерної рівності, 

гендерних стереотипів, шляхів та засобів формування гендерної ідентичності, 

ефективного виконання гендерних ролей, позбавлених гендерної нерівності, 

побудови конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в 

публічній і приватній сферах життя; глибоким усвідомленням необхідності ГК, 

просування ідей і цінностей гендерної рівності, дотримання законодавства 

щодо забезпечення гендерної рівності; системним осмисленням нових 

гендерних досліджень, ідей і цінностей гендерної рівності, гендерних стратегій 

особистості, основних теорій маскулінності/фемінності; визнанням гендерних 

цінностей, гендерних прав, гендерної рівності; цілковитим прийняттям 

гендерної ідентичності інших людей, гендерних відносин, заснованих на 

системі загальнолюдських та національних моральних цінностей, чіткою 

спрямованістю на самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис особистості, досягненням гендерної ідентичності, ефективним 
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виконанням гендерних ролей; постійними проявами гендерної ідентичності, 

доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання гендерних ролей, 

конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності  в публічній і 

приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її статевої 

приналежності та гендерної ідентичності; сформованістю вмінь та навичок 

керування мотивами доцільної гендерної поведінки, боротьби з деструктивним 

впливом гендерних (патріархатних) стереотипів в особистому досвіді взаємодії; 

системним здійсненням самовиховання, гармонійним поєднанням маскулінних 

і фемінних рис особистості, виконанням сімейних, професійних, соціальних 

ролей, позбавлених гендерної нерівності, та видів діяльності, типових і 

нетипових для чоловіків і жінок. 

Таким чином ми отримали експертне підтвердження рівневого розподілу 

студентів щодо набуття ними ознак компонентів ГК, що фіксуємо в табл. 3. 2.  

 

Таблиця 3. 2 

Показники діагностики  

гендерної культури студентів/студенток аграрного ЗВО 

 на констатувальному етапі експерименту (%) 

Рівні ГК  
 Показник /студенти 

– 79 осіб 

 Показник  

/студентки – 80 

осіб 

Середній показник 

/студенти і 

студентки –  159 

осіб 

Високий – – – 

Середній 51,7 52,2 52 

Низький 48,3 47,8 48 

 

Таблиця 3.2 ілюструє, що ГК  студентів/студенток на високому рівні не 

була сформована в жодного з досліджуваних. У більшості досліджуваних ГК 

перебувала на середньому рівні (у стадії формування), що вказувало на не 

сформованість цілісності її структури (51,7% у юнаків і 52,2% у дівчат, що 

брали участь в дослідженні). Низький рівень діагностували у 48,3% опитаних 
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юнаків та в 47,8% опитаних студенток. Середній показник ГК 

студентів/студенток аграрного ЗВО на констатувальному етапі експерименту: 

52% – середній рівень; 48% – низький рівень. 

Також було конкретизовано рівневий розподіл кожного з компонентів ГК 

за статтю, а саме: у досліджуваних студентів-юнаків показники когнітивного 

компонента (50% – середній рівень; 50% – низький), рефлексивного 

компонента (52% – середній рівень; 48% – низький); дієво-практичного 

компонента (53% – середній рівень; 47% – низький рівень). Відповідно, у 

жіночої групи досліджуваних конкретизовано рівневий розподіл кожного з 

компонентів ГК, а саме: показники когнітивного компонента (53% – середній 

рівень; 47% – низький), рефлексивного компонента (52% – середній рівень; 

48% – низький); дієво-практичного компонента (51,5% – середній рівень; 48,5% 

– низький рівень). Результати діагностики фіксуємо в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Показники діагностики вияву гендерної культури 

(за компонентами) студентів/студенток аграрного ЗВО  

 на констатувальному етапі експерименту (%) 

Рівні ГК  
Когнітивний 

компонент  

Рефлексивний 

компонент 

Дієво-практичний 

компонент 

 Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

Високий – – – – – – 

Середній 50 53 52 52 53 51,5 

Низький 50 47 48 48 47 48,5 

 

Показники середнього значення компонентів ГК у студентів і студенток 

за когнітивним компонентом (51,5% – середній рівень; 48,5% – низький рівень), 

за рефлексивним компонентом (52% – середній рівень; 48% – низький рівень), 

за дієво-практичним компонентом (52,3% – середній рівень; 47,7% – низький 

рівень), що фіксуємо в табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Показники середнього значення гендерної культури 

(за компонентами) студентів/студенток аграрного ЗВО  

 на констатувальному етапі експерименту (%) 

Компоненти/ 

Рівні ГК 

Когнітивний 

компонент 

Рефлексивний 

компонент 

Дієво-практичний 

компонент 

високий – – – 

середній 51,5% 52% 52,3% 

низький 48,5% 48% 47,7% 

 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту дозволив 

виявити помітні недоліки у вирішенні проблеми формування ГК студентів 

аграрного ЗВО: фрагментарний характер упровадження гендерного компонента 

в систему ЗВО; відсутність системи роботи з формування ГК студентів у змісті 

фахової підготовки, відсутність методичного інструментарію щодо проведення 

відповідних форм виховної роботи університету тощо. Це актуалізувало 

потребу розробки та впровадження організаційно-педагогічних умов 

формування ГК студентів університету. 

Формувальний експеримент щодо перевірки ефективності організаційно-

педагогічних умов формування ГК студентів аграрних ЗВО у навчально-

виховній діяльності проводився упродовж 2019-2020 навчальних років. В 

експерименті брали участь студенти 1 курсу (81 особа) та 2 курсу (78 осіб), які 

навчалися за фахом «Харчові технології», «Геодезія та землеустрій», 

«Агрономія», «Садівництво та виноградарство», «Цивільна безпека», 

«Екологія» у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного. Загальна кількість студентів – 159 осіб, з них юнаків – 79 

осіб, дівчат – 80 осіб. Експериментальне дослідження проводимо за логікою 

послідовного (лінійного) експерименту.  

Педагогічний експеримент став можливістю довести ефективність 

системи роботи з формування ГК студентів аграрних ЗВО у навчально-

виховній діяльності шляхом реалізації сукупності виокремлених організаційно-
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педагогічних умов. Ми передбачали, що вплив на досліджуваний процес 

організаційно-педагогічних умов сприятиме підвищенню рівня сформованості 

ГК студентів аграрних ЗВО.  

Формувальний експеримент передбачав вирішення завдань: 

1. Теоретично обґрунтувати організаційно-педагогічні умови 

формування ГК студентів аграрних ЗВО.  

2. Перевірити ефективність виокремлених організаційно-педагогічних 

умов у процесі реалізації системи роботи з формування ГК студентів аграрних 

ЗВО у навчально-виховній діяльності.  

Методологічною базою побудови нашого експерименту є праці українських 

і закордонних авторів К. Авериної, Н. Байдюк, О. Васильченко, Л. Вовк, 

М. Воровки, Т. Говорун, Т. Дороніної І. Калько, О. Кікінежді, І. Клециної, О. Кізь, 

Л. Москальової, І. Мунтян, К. Осадчої, Т. Потапчук, П. Терзі, О. Цокур та ін. 

Спираючись на матеріали теоретико-експериментальних розвідок науковців, що 

досліджували гендерну проблематику в контексті оновлення змісту професійної 

освіти, та на підставі власних спостережень і спеціально проведеного 

констатувального експерименту, ми дійшли висновку про необхідність 

спеціальних організаційно-педагогічних умов формування ГК студентів аграрних 

ЗВО, а саме: інтеграція гендерної складової до змісту навчального процесу 

шляхом органічного включення гендерної проблематики, переважно на 

початковому етапі навчання студентів, до нормативних та вибіркових навчальних 

курсів, із акцентом на засвоєння наукових гендерних знань як основи ціннісного 

ставлення до егалітарних ідеалів; створення вільного від гендерних стереотипів 

гендерночутливого освітнього середовища; залучення студентів до участі у 

позааудиторній діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної 

роботи. 

Упровадження організаційно-педагогічних умов у професійну підготовку 

студентів аграрних ЗВО здійснювалось нами як система роботи з навчання та 

виховання студентів, спрямована на формування ГК. Відомо, що система – це  

сукупність елементів, підсистем, що знаходяться у відношеннях та зв’язках, 
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взаємозв’язок і взаємодія яких утворюють цілісність та єдність системи; 

інтегративні якості, не завжди притаманні окремим її частинам; об’єктивні зв’язки 

та відносини підлягають  обґрунтуванню. Поняття система пов’язане з поняттями 

цілісності, елементу, підсистеми, зв’язку, відносин, структури. Система 

розвивається в часі (виникнення, становлення, зрілість, перетворення) та містить 

наступні блоки: цільовий, змістовий, технологічний, результативний. 

У межах системного підходу  розглянемо запропоновану нами систему 

роботи з формування ГК студентів аграрних ЗВО з представленням відносно 

самостійних блоків у взаємозв’язках, через виявлення інтегративних системних 

властивостей та якісних характеристик. Зокрема, до цільового блоку відносимо 

мету, завдання, принципи, функції та педагогічні умови формування ГК студентів 

як основної характеристики реалізації гендерного підходу в освіті; до змістового – 

основні компоненти ГК студентів; до організаційного – методику формування ГК 

студентів (зміст навчання та виховання, методи, форми, засоби); до 

результативного – передбачувані результати та методики їх оцінювання. 

Цільовий блок системи визначає цілепокладання – прогнозовані 

результати роботи, спрямованої на вивчення впливу організаційно-

педагогічних умов, на конкретизацію структурних компонентів та об’єктивних 

характеристик формування ГК студентів аграрних ЗВО на засадах гендерного 

підходу, на вимоги до якостей особистості майбутнього фахівця. Цільовий блок 

вказує напрям  досягнення поставленої мети – процес професійної підготовки 

студентів, організацію їх навчання та виховання, з використанням інноваційних 

методів, з забезпеченням інтерактивної та міжособистісної взаємодії та 

спілкування. Орієнтиром є також проєкт Стратегії упровадження гендерної 

рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020», де 

акцентується стратегічна ціль 2. «Удосконалення організації та змісту 

навчально-виховного процесу на засадах гендерної рівності та 

недискримінації»  та конкретизуються напрями роботи, а саме: формування 

установок на гендерночутливий професійний світогляд для розкриття 

потенціалу та розвитку професійної мотивації студентів та студенток, що 
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сприятиме підвищенню якості їх підготовки та попиту на ринку праці; 

проведення кампаній для інформування та мотивації дівчат і жінок щодо 

вибору нестереотипної кар’єри STEM (наука, технології, інженерії, 

математика); надання суб’єктам навчально-виховного процесу повної та 

вичерпної інформації щодо можливості професійного визначення, відповідно 

до особистісних здібностей та інтересів, без обмеження їхньої свідомості 

межами «жіночих/чоловічих» професій [198].  

У визначенні мети та завдань спираємось на провідні ідеї запровадження 

гендерного підходу в освітній простір, висвітлені в працях Р. Безпальчої, 

М. Воровки, В. Гайденко, Н. Грицяк, В. Кравця, І. Мунтян, Л. Штильової та ін., 

які актуалізують особистісні проблеми чоловіків і жінок, зумовлені не лише 

біологічною диференціацією, а психологічними характеристиками та 

ієрархічністю соціальних ролей, статусів, що сприяють самореалізації чоловіків 

та жінок у соціокультурній, професійній та сімейних сферах. Особливості 

гендерного підходу в освіті ми розкривали в попередніх розділах. Відповідно 

до мети – формування ГК студентів аграрних ЗВО, структуру ГК, з 

конкретизацією завдань узагальнено фіксуємо в табл. 3.5. 

 

Таблиця 3.5 

Структура гендерної культури 

Компоненти Зміст Завдання 

Когнітивний 

(інтелектуаль

на сфера 

особистості) 

1. Гендерні знання  

(сприйняття, 

розуміння, 

усвідомлення, 

осмислення), 

гендерна 

свідомість. 

2. Інтеграція 

загальних та 

гендерних знань. 

3. Аналіз ситуацій, 

формування  

1. Розуміти сутність та значення 

гендерної проблематики щодо 

гендерної ідентичності, гендерних 

ролей, гендерних відносин,  гендерної 

рівності, гендерних стереотипів, 

шляхів та засобів формування 

гендерної ідентичності, ефективного 

виконання гендерних ролей, 

позбавлених гендерної нерівності, 

побудови конструктивних гендерних 

відносин на основі егалітарності в 

публічній і приватній сферах життя; 
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 гендерних 

суджень. 

2. Усвідомлювати необхідність ГК, 

просування ідей і цінностей гендерної 

рівності; 

3. Осмислювати нові гендерні 

дослідження, ідеї і цінності гендерної 

рівності, гендерні стратегії 

особистості, основні теорії 

маскулінності/фемінності 

Рефлексивни

й (емоційно-

ціннісна 

сфера 

особистості) 

Гендерні ідеї і 

цінності (їх 

інтеріоризація, 

ієрархія), 

ставлення до 

проблем гендеру. 

1. Визнавати гендерні цінності, 

гендерні права, гендерну рівність;  

2. Сприймати гендерну ідентичність  

інших людей, гендерні відносини, 

засновані на системі загальнолюдських 

та національних  моральних цінностей; 

3. Виявляти спрямованість на 

самовиховання, гармонійне поєднання 

маскулінних і фемінних рис  у цілісній 

особистості, досягнення гендерної 

ідентичності, ефективне виконання 

гендерних ролей 

Дієво-

практичний 

(організація 

діяльності) 

Вміння та навички 

гендерної 

ідентичності, 

гендерної 

поведінки; 

виконання 

сімейних, 

професійних, 

соціальних ролей;  

відношення до осіб 

протилежної статі, 

просування ідей і 

цінностей 

гендерної рівності, 

самовиховання. 

1. Проявляти  гендерну ідентичність, з 

якою пов’язаний психосоматичний 

потенціал, доцільну гендерну поведінку, 

ефективне виконання гендерних ролей, 

конструктивних гендерних відносин на 

основі егалітарності  в публічній і 

приватній сферах життя, поваги до 

особистості, незалежно від її статевої 

приналежності та гендерної 

ідентичності;  

2. Розвивати вміння та навички   

керування мотивами доцільної 

гендерної поведінки, боротьби з 

деструктивним впливом гендерних 

(патріархатних) стереотипів 

(ігнорування ролі жінок у суспільстві, 

поляризація чоловічих і жіночих 

якостей, абсолютної  
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  фемінності/маскулінності, асиметрія в 

розподілі влади й доступу до ресурсів, 

обмеження прав і можливостей у виборі 

професії і т.д.) в особистому досвіді 

взаємодії;  

3. Здійснювати самовиховання,  

гармонійно поєднувати  маскулінні та 

фемінні риси особистості, досягати 

гендерної ідентичності, виконувати 

сімейні, професійні, соціальні  ролі, 

позбавлені гендерної нерівності, та види 

діяльності, типові й нетипові для 

чоловіків і жінок для досягнення 

гендерного балансу в сучасному 

суспільстві, просувати ідеї та цінності 

гендерної рівності. 

 

Візуалізація таблиці 3.5 конкретизує, що загалом система формування ГК 

в освітньому процесі аграрного ЗВО 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.  

Окреслена поетапна діяльність вимагає дотримання загальних та 

специфічних принципів організації процесу формування ГК студентів 

аграрного ЗВО. До загальних принципів відносимо: гуманістичної 

спрямованості, природовідповідності, культуровідповідності, егалітарності, 

діалогічності, єдності теоретичної підготовки та практичної діяльності 

студентів, системного впливу на інтелектуальну, ціннісну, поведінкову сфери 

життєдіяльності, вільного вибору змісту, форм, методів взаємодії в освітньому 

середовищі, цілісності педагогічного керівництва всіх суб’єктів навчально-
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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.  

Обов’язковим є дотримання специфічних принципів організації процесу 

формування ГК студентів аграрного ЗВО: заохочення виявів поваги та 

толерантності до особистості, незалежно від її статевої приналежності та 

гендерної ідентичності, спрямування до егалітарної поведінки з людьми 

протилежної статі, до типових й нетипових для чоловіків і жінок видів 

діяльності, до боротьби з гендерними стереотипами в досвіді взаємодії, до 

самодослідження гендерних особливостей та самовиховання якостей 

особистості, що сприяє становленню гендерної ідентичності та засвоєнню 

гендерних ролей; спонукання до здійснення взаємозамінності соціальних ролей 

(уникнення орієнтації юнаків і дівчат на виконання традиційних чоловічих та 

жіночих ролей); стимулювання юнаків і дівчат до самостійного вибору 

соціально сприйнятливих моделей поведінки; заохочення індивідуальних 

інтересів (уникнення виявів поведінки статеворольових моделей); 

інтегративності, інклюзивності, дотримання гендерної рівноваги, педагогічної 

підтримки. 

Звернемо увагу, що процес формування ГК студентів вимагає дотримання 

дидактичних умов: 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 

діяльності вирішувати гендерні проблеми; реалізація міжпредметних зв’язків 

(психолого-педагогічних, спеціально-методичних, анатомо-фізіологічних та 

інших знань, умінь та навичок); вирішення завдань формування ГК студентів не 

лише в освітньому процесі, а й в умовах позааудиторної діяльності; одночасне 

формування компонентів ГК для забезпечення дієвості професійних знань, 

умінь та навичок, розвитку мотивів та потреб професійної діяльності й 

професійного саморозвитку; спеціальна організація освітнього процесу як 
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багатосторонньої, партнерської, інтенсивної комунікації з діагностикою та 

підтримкою емоційних станів студентів, сприятливим середовищем для 

співпраці та комунікації. 

Відповідно до мети, завдань та принципів, змістовий блок системи 

роботи з формування ГК студентів аграрних ЗВО поєднує навчальну діяльність, 

що сприяє формуванню змістового елементу ГК й спрямована на поглиблення 

знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки, та розширення форм 

позааудиторної роботи, з акцентуванням саме гендерноорієнтованих, в межах 

основних напрямів: діяльність куратора студентських груп в університеті та в 

гуртожитку, студентське самоврядування, планова діяльність гуртка. 

Відповідно до нашої класифікації, використовували гендерноорієнтовані форми 

позааудиторної роботи: освітньо-розвивальні, дозвіллєві, громадсько-

діяльнісні. 

Організаційно-діяльнісний блок системи роботи з формування ГК 

студентів аграрних ЗВО передбачає створення гендерночутливого освітнього 

середовища, як комплексу умов, можливостей і ресурсів (матеріальних, 

фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, репутаційних), що 

склалися цілеспрямовано в ЗВО, що забезпечують можливості для 

загальнокультурного та особистісного розвитку суб'єктів освітнього процесу. 

Цей комплекс передбачає взаємодію та координованість педагогічного впливу 

всіх суб’єктів, реалізується у двох аспектах: упорядкування процесу 

формування ГК та підтримка функціонування системи, як сталої та динамічної. 

Це впливає на особливості, структуру та зміст професійної діяльності, за умови 

створення  гендерночутливого освітнього середовища та наявності навчально-

методичного забезпечення, як системи дидактичних засобів супроводу та 

педагогічного керівництва (нормативне, навчальне та методичне, інформаційне 

забезпечення). Гендерночутливе освітнє середовище уможливить гармонізацію 

гендерних взаємин, співробітництва та співтворчості в системі відносин, що 

базується на розвитку природних потреб студентів у визнанні, розвитку, 

пізнанні, розумінні: урахування гендерних особливостей студентської 
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аудиторії, фасилітацію та педагогічну підтримку, консультування щодо 

гендерної індивідуальності особистості, вибір гендерних ролей і способів їх 

реалізації, нейтралізації гендерних стереотипів, створення позитивного клімату 

та умов для розвитку професійної мотивації, розвиток творчого потенціалу, з 

актуалізацією особистісно-егалітарного підходу, з налагодженням 

педагогічного спілкування та недискримінаційної комунікації у взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу («Викладач – Студент», «Студент – Студент», 

«Куратор – Студент»); інформування та мотивацію дівчат на вибір 

нестереотипної кар'єри, 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 гендерночутливих навчальних та виховних 

заходів з гендерної тематики; налагодження співпраці з громадськими 

організаціями та установами, що здійснюють підтримку гендерної рівності та 

жіночого лідерства в середовищі ЗВО; розвиток інфраструктури ЗВО, 

гендерночутливе просторово-предметне оформлення, що містить: бібліотечні 

фонди та інформаційні ресурси ЗВО, збагачені джерелами гендерного змісту, 

навчально-методичні розробки на допомогу кураторам і викладачам і т.д. 

Результативний блок системи формування ГК студентів аграрних ЗВО 

розкриває очікувані результати щодо досягнення мети, завдань, змісту, форм і 

методів педагогічної діяльності, а також конкретизує інструментарій для 

оцінювання ефективності процесу формування ГК. Індикаторами реалізації 

завдань формування ГК студентів аграрних ЗВО є частка навчальних дисциплін 

з інтеграцією гендерної проблематики у навчальних планах, кількість, наявність 

та якість заходів щодо формування ГК, створення гендерночутливого 

освітнього середовища, рівень ГК студентів. Систему роботи з формування ГК 

студентів аграрних ЗВО фіксуємо на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Система роботи з формування ГК студентів аграрних ЗВО   

Принципи 

загальні та 

специфічні 

принципи 

організації 

процесу 

формування ГК 

студентів 

аграрного ЗВО 

 Інтерактивні форми 

навчання (групові, 

індивідуальні, 

колективні, 

самостійні,  робота 

в парах); 

гендерноорієнтовні 

форми  

позааудиторної 

роботи (освітньо-

розвивальні, 

дозвіллєві, 

громадсько-

діяльнісні)   

колективна, групова робота, дослідницькі завдання, 

робота в парах, проблемного викладу, візуалізації,  

евристична  бесіда,  дискусія, вправи, вирішення 

проблемних  ситуацій, заохочення   

Індикаторами реалізації завдань формування ГК  

аграрних ЗВО є  частка навчальних дисциплін з 

інтеграцією гендерної проблематики у навчальних 

планах, кількість, наявність та якість заходів щодо 

формування ГК, створення   гендерно-чутливого 

освітнього середовища,  рівень ГК студентів 

Методи 

Компоненти  та критерії  гендерної культури 

студентів аграрних ЗВО   
Когнітивний компонент 

(знаннєво-змістовий) 

Критерій - «гендерна  

обізнаність» 

1 2  3 

інтеграція гендерної складової до змісту 

навчального процесу шляхом органічного 

включення гендерної проблематики, 

переважно на початковому етапі навчання 

студентів, до нормативних та вибіркових 

навчальних курсів, із акцентом на засвоєння 

наукових гендерних знань як основи 

ціннісного ставлення до егалітарних ідеалів 

створення вільного від 

гендерних стереотипів 

гендерночутливого 

освітнього середовища  

залучення 

студентів до участі у 

позааудиторній 

діяльності,  з 

використанням 

гендерноорієнтованих 

форм виховної роботи  

  

Дієво-практичний 

компонент (діяльнісний) 

практико-орієнтований) 

 Критерій -  «доцільна 

гендерна поведінка» 

Рефлексивний компонент 

(аксіологічний, аналітичний) 

Критерій - «гендерна  

чутливість» 

МЕТА  – формування гендерної культури студентів аграрних ЗВО 

Організаційно-педагогічні умови 

Форми 

Система роботи з формування ГК  

студентів аграрних ЗВО 

Очікуваний результат: сформованість  ГК студентів аграрних ЗВО   
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Розглянемо більш детально розроблену нами систему роботи, яка 

передбачала управління навчально-пізнавальною діяльністю, набуття 

студентами знань, умінь та навичок, єдність аудиторних та позааудиторних 

форм роботи гендерної спрямованості, налагодження суб᾿єкт-суб᾿єктної 

взаємодії через створення освітнього середовища, як комплексу умов, 

можливостей і ресурсів, що склалися цілеспрямовано у ЗВО для 

загальнокультурного та особистісного розвитку суб'єктів освітнього процесу. 

Так, для отримання необхідних знань, умінь та навичок з гендерної 

проблематики ми інтегрували гендерну проблематику 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.  

Зауважимо, що викладачі-експериментатори, залучені до нашого 

експерименту, були одностайними щодо розуміння: 

 необхідності упровадження гендерної проблематики та її аспектів 

(соціально-економічний, демографічний, соціологічний, культурно-

антропологічний, психологічний, інтелектуальний аспекти) в навчальні 

програми професійної підготовки студентів; 

 значення інтеграції гендерної складової у зміст ЗВО для 

самовизначення особистості відносно прав, свобод і можливостей виконання 

гендерних ролей в суспільному виробництві й житті; 

 специфіки мети, завдань, принципів, змісту, методів формування ГК 

студентів. 

З урахуванням того, що міждисциплінарний підхід забезпечує наскрізне 

упровадження гендерної проблематики в навчально-виховний процес шляхом 

системного структурування навчальної інформації в межах освітніх курсів, ми 

запропонували викладачам суспільно-політичних та культурологічних 

дисциплін доповнити робочі програми гендерною тематикою. Особливостями 

упровадження стало поєднання кількох форм діяльності одночасно (лекція, 
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бесіда, дискусія, тренінг, семінар-дискусія, семінар-тренінг та ін.), групової, 

міжгрупової роботи, зворотного зв’язку, заохочення рефлексії, створення 

атмосфери довіри, співпраці тощо. 

Наведемо приклади інтегрування гендерної складової у процес професійної 

підготовки студентів аграрних ЗВО. Так лекційний матеріал дисципліни 

«Психологія», а саме: тему «Особистість» – поглибили наступними питаннями: 

порівняльні  характеристики чоловіків і жінок щодо урахування фізіологічних та 

психологічних особливостей статі; диференціація ролей чоловіків і жінок у 

суспільстві; психологічна подібність чоловічої та жіночої статі. 

Зміст семінарських занять розширили через розгляд питань: 

 міжнародні документи з гендерних питань та їх упровадження в 

українському суспільстві (міжнародні стандарти в галузі прав людини; права 

жінок в суспільстві; стереотипи щодо місця жінки в суспільстві; українська 

гендерна політика); 

 стать і гендер (диференціація понять «стать» і «гендер» – біологічний 

фундаменталізм З. Фрейда, аналітична психологія К. Юнга, індивідуальна 

психологія А. Адлера, теорія психології жінки К. Хорні); рівні функціонування 

поняття «гендер»; гендер як соціальний маркер (міжособистісний рівень) та як 

прояв маскулінності й фемінності (індивідуальний рівень). 

Для ґрунтовного розкриття актуальних тем з гендерної тематики розширили 

їх перелік для самостійної підготовки доповідей (індивідуальна та групова 

робота): проблема біологічної та психосоціокультурної сутності статі; 

статеворольові стереотипи у вирішенні проблеми самореалізації чоловічої та 

жіночої особистості; психологічні теорії Е. Еріксона, З. Фрейда, К. Хорні; 

концепція андрогінії С. Бем; еталони сексуальної привабливості жінок і чоловіків 

у різних культурах.  

Викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» змістовно поглибили 

розглядом питань щодо сучасних теорій соціалізації (психоаналіз, теорія «нової 

психології статі»; теорія гендерної схеми; теорія соціального навчання; теорія 

когнітивного розвитку), основних суб’єктів та провідних чинників гендерної 
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соціалізації (культурні норми та цінності суспільства; соціальний контроль; 

субкультура; расова, національна та класова приналежність); основних агентів 

гендерної соціалізації (сім’я, школа, однолітки; мас-медіа), гендерних ролей, 

гендерних статусів, сексизму, гендерних стереотипів, їх сутності та функцій. Ці 

питання висвітлювались логічно при вивченні  теми «Особистість». 

Тематику семінарських занять розширили розглядом наступних питань: 

«Гендерний розвиток особистості» (рівні гендерного розвитку, фізичне та 

психічне здоров’я чоловіків і жінок, гендер в життєвих циклах: дитинство, юність, 

зрілість, старість, гендерна ідентичність та її типи); «Гендерний підхід у 

педагогіці» (поняття, сутність, мета і завдання гендерної освіти, критична, 

феміністична та гендерна педагогіки, особливості гендерної соціалізації в освіті); 

«Вплив гендерних стереотипів на професійне самовизначення особистості» (жінка 

і чоловік у сфері управління, політики, в структурі організації, жіноче та чоловіче 

безробіття в Україні). 

На практичних заняттях використовували наступні форми підвищення 

активності студентів: тренінги «Що таке гендерні стереотипи», «Весь світ – театр. 

Гендерні ролі», «Гармонійні стосунки», рольові ігри, аналіз кейсів, опитувальники 

тощо [38; 40; 53; 56.]  

Особливий інтерес у студентів викликало обговорення та аналіз кейсів з 

гендерної тематики. Методика передбачала 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 з залученням всіх охочих до обговорення, висновки, рефлексія. 

Наводимо декілька варіантів текстів кейсів, які можуть бути використані, 

відповідно до тематики заняття.  

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

стають неконкурентоспроможними на ринку праці. Чи можна цьому запобігти?  

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? 
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3. У пенітенціарній системі України понад 90% ув’язнених –  чоловіки. З 

чим це пов’язано? 

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

розповсюджений, ніж серед жінок. Надайте коментар. 

5. В Україні чоловіки мають право на декретну відпустку для догляду за 

дитиною, проте цим правом скористалися лише 2%. Як це можна пояснити?  

6. 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. 

7. У розподілі гендерних ролей у приватній сфері виявляється гендерна 

асиметрія – переобтяження сімейними обов’язками та домашніми справами 

жіночої статі, що є підтвердженням феномену «подвійної зайнятості».  Надайте 

коментар. Чи можна цьому запобігти? 

8. В Україні спостерігається вертикальна сегрегація праці, яка виявляється в 

меншій кількості жінок на керівних посадах. Загальне співвідношення чоловіків і 

жінок серед керівників організацій і підприємців приблизно – 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 : https://delo.ua/business/buti-bilshe-nizh-30-

zhinki-u-biznesi-v-ukrajini-347717/). Топменеджерок: у малому бізнесі – 16%, у 

великому дещо більше – 18,4%, у середньому – 24,9%, найбільше менеджерок у 

мікробізнесі – 26,8%. Надайте коментар щодо вищеозначених фактів. 

9. Жінки здебільшого зайняті в галузях бюджетної сфери, де зарплата 

переважно нижча, що призводить до горизонтальної сегрегації зайнятості. На 

початок 2019 року переважна кількість жінок спостерігалася 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 
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сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (68,0%); у сфері державного 

управління та оборони, обов’язкового соціального страхування (67,5%); сфері 

тимчасового розміщування 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 щодо 

вищеозначених фактів. 

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

призводить до розриву в пенсії жінок і чоловіків – на рівні.  Надайте гендерну 

оцінку вказаному. 

До тематики індивідуальної роботи студентів додали питання: 

«Психофізіологічні особливості чоловіків і жінок», «Гендерна педагогіка як нова 

освітня технологія» та ін. Поряд з традиційними завданнями – підготовка 

доповідей, рефератів, використовували наративні методи – написання твору-

роздуму есе «Я через 20 років» та самостійну роботу в малих групах (групові 

проєкти «Чи всі рівні», «Покоління Z» та ін.). 

Зміст дисципліни «Історія України» доповнили темою: «Місце і роль жінок в 

історичному процесі. Історія жіночого руху в Україні»; до змісту дисципліни 

«Філософія» запропонували додати тему: «Гендер як складова суспільного буття 

людини»); викладання дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» доповнили темою: «Гендерночутлива мова в професійному 

спілкуванні».  

Для досягнення результату – рівня гендерної культури – використовували 

різноманітні форми роботи (групові, індивідуальні, колективні, самостійні, робота 

в парах тощо) лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, 

тиждень гендерних знань (круглий стіл, дискусія, перегляд та обговорення 

кінофільмів на гендерну тематику, гендерноорієнтований проєкт – фотовиставка 

«Гендер очима студентів»). 

http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publzahist_u.htm
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Вибір методів здійснювали з пріоритетом активної участі студентів 

(традиційні та інноваційні): проблемного викладу, візуалізації навчального 

матеріалу, елементів тренінгу, евристичної бесіди, дискусії, гри, вправ, 

демонстрації прикладів ГК, вирішення проблемних ситуацій, переконання щодо 

розвитку толерантного ставлення до осіб протилежної статі, прогнозування 

гармонійного гендерного розвитку особистості, заохочення гендерної 

поведінки, до самооцінювання та рефлексії тощо.  

Звернемо увагу, що в нашому дослідженні ми вдались до розширення 

форм позааудиторної та виховної роботи, з акцентуванням саме 

гендерноорієнтованих, в межах основних напрямів: діяльність куратора 

студентських груп в університеті, активізація роботи куратора в гуртожитку, 

планова діяльність гуртка, студентське самоврядування. Підкреслимо, що 

передусім мова йде про залучення студентів до позааудиторної діяльності, 

метою якої є формування ГК, в межах якої використовуються 

гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи: освітньо-розвивальні, 

дозвіллєві, громадсько-діяльнісні. З цією метою  скореговано план   виховної 

роботи університету у напрямі посилення гендерної складової:   надано 

методичні рекомендації для кураторів,  започатковано проведення школи 

кураторів академічних груп, налагоджено діяльність ініціативної групи 

викладачів та студентів щодо вивчення досвіду гендерних осередків в інших 

закладах вищої освіти України та проведення волонтерських ініціатив. Надамо 

опис вищезазначени напрямів роботи.  

1. Згідно з планом виховної роботи кураторів студентських груп, в 

університеті проводили тренінги, диспути, дискусії, проєктивні методи тощо. 

Для досягнення результату – рівня гендерної культури – використовували 

різноманітні форми роботи (групові, індивідуальні, колективні, самостійні, 

робота в парах тощо) лекційні, семінарські, практичні заняття, самостійну 

роботу, тиждень гендерних знань (круглий стіл,  дискусія, перегляд та 

обговорення кінофільмів на гендерну тематику, гендерноорієнтований  проєкт – 

фотовиставка «Гендер очима студентів»).  
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Для залучення студентів до участі у позааудиторній діяльності ми  

використовували  методи формування свідомості особистості (бесіди, дискусії, 

переконання, навіювання, приклад), методи організації діяльності, спілкування, 

формування позитивного досвіду суспільної поведінки (педагогічна вимога, 

громадська думка, привчання), методи стимулювання діяльності і поведінки 

(заохочення ініціативи,  схвалення).  

Серед прийомів впливу, що ми використовували, переважали творчі, що 

передбачають виявлення педагогом уваги,  піклування, залучають до цікавої 

діяльності: мотивування до самопізнання, опосередковані вимоги, порада, 

прохання, довіра, допомога у визначенні, схвалення, вияв доброти, уважності; 

вияв та  оцінка умінь, досягнень; паралельна педагогічна дія; роз᾿яснення;  

переконання щодо розвитку толерантного ставлення до осіб протилежної статі, 

прогнозування гармонійного гендерного розвитку особистості, заохочення 

гендерної поведінки, до самооцінювання та рефлексії тощо. 

Як приклад, студенти активно сприймали пропозицію взяти участь у 

тренінгах з гендерної тематики: «Ми рівні»; «Гендер і закон»; «Гендерні 

стереотипи» тощо. Під час тренінгу  «Ми рівні» студенти виконували творче 

завдання – складання есе на тему «Я через 20 років», вправу «Я – жінка 

(чоловік)» з використанням методу незакінчених речень та ін. Тренінг 

«Гендерні стереотипи» було проведено, з використанням елементів форум-

театру, де пропонувались сюжети гендерного спрямування з наступним 

обговоренням. Для глибшого розкриття теми «Гендер і закон» запросили 

фахівців з міського Центру надання вторинної правової допомоги.  

Вдалою формою роботи куратора  є  організація дискусій, як взаємодії, 

організації спільної діяльності, як методу інтерактивного виховання. Цілком 

погоджуючись з Т.Пернарівською, вважаємо, що 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 у них, орієнтуватися на позицію партнера зі 



  177 

 

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 [156, с. 113–

114] і додаємо, що 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. Під час 

дискусії «Чи можлива дружба між чоловіком і жінкою?»  всі студенти були 

залучені до обговорення,  аргументовано викладали думки, позиції, установки.  

Викладач  спрямовував хід дискусії до висновків про складність  гендерних 

проблем,  відсутність однозначних висновків, амбівалентність явищ, наявність  

стереотипів та  застарілих установок, вплив упередженості тощо.   

2. Активізували виховну роботу в гуртожитку. Гуртожиток є 

соціальним середовищем, яке має великий виховний вплив на студента, 

створює об’єктивну основу для формування особистості майбутнього 

кваліфікованого фахівця. Час проживання у гуртожитку для більшості юнаків і 

дівчат є періодом становлення, формування характеру, поглядів, звичок, зі 

зміною умов життя, системи стосунків із навколишніми, фізичним 

становленням. Відсутність контролю з боку сім’ї поєднується в цей час з 

нестачею життєвого досвіду, знань, з нестійким світоглядом. Тому виховна 

робота у гуртожитку спрямована на виховання моральних принципів, правової 

грамотності, свідомості, культури поведінки тощо. У гуртожитку, як і в ЗВО, 

функціонує студентське самоврядування,  участь в якому стає можливістю для 

студента проявити себе, виявити свої лідерські якості, стати більш впевненим, 

активним. 

До плану виховної роботи в гуртожитку ми додали виховні заходи 

гендерної тематики, а саме: 

 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/; 

 бесіда з елементами тренінгу на тему «Гендерні ролі» (за матеріалами 

https://www.youtube.com/watch?v=DEk55DjiR8g
http://update.com.ua/istorii_tag924/zhenshchina-v-ukraine/
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гендерного журналу «Я» електронний ресурс:  

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

 віртуальна екскурсія до Gender Museum, що розкриває історію 

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

Кампанія проти сексизму в українських ЗМІ та політиці; Гендерна 

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

дискримінації в Україні та ін.); 

 майстер-клас з використання фотохостингів (Unsplash, Pixabay, 

Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera).  

Студентська молодь, за нашою порадою, охоче долучилась до гендерної 

тематики на Інтернет-платформах, а саме: 

 «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); 

 «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: 

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

videolektsii); 

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

маскулінність» – соціально орієнтовані сюжети  для молоді: 

https://www.google.com/search?q=ted); 

 ресурси електронних бібліотек Twirpx, Europeana; 

 соціальна мережа www.facebook.com (гендерно орієнтована інформація 

зі сторінки:  «Жінки – це 50% успіху України»; 

 гендерна мапа України : http://gendermap.org.ua. 

http://krona.org.ua/assets/files/journal/Gendernyi-zhurnal
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
http://gendermap.org.ua/
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Особливий інтерес серед студентської молоді викликало опрацювання 

матеріалів фотохостингів Unsplash, Pixabay, Lifeofpix, Pinterest, Furiouscamera. Як 

відомо, фотохостинг – це веб-сайт для розміщення будь-яких зображень 

(наприклад, цифрових фотографій), створення мультимедійних презентацій тощо. 

Для висвітлення сучасних тенденцій та проблем гендерного розвитку суспільства 

студенти підготували конкурс цифрових фотографій  та виставку  фоторобіт 

«Гендер і ми». 

3. Однією з форм діяльності студентів, спрямованої на розширення їх 

наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у 

вільний від навчання час або спеціально наданий час є студентські наукові 

гуртки. Науковий гурток – об’єднання студентів при кафедрі, що формується за 

напрямом наукової діяльності кафедри, відповідно до затверджених тематичних 

планів роботи кафедри.  При підготовці  плану роботи гуртка в нагоді стали 

доробки сучасних авторів [3; 9; 18; 19; 30; 36; 41; 46; 37; 91; 96; 130; 137; 144; 147] 

та електронні ресурси [http://prometheus.org.ua/; http://academicearth.org/; 

https://www.edx.org/; https://www.ted.com/; http://www.twirpx.com/; 

http://www.europeana.eu/portal/en; http://gendermuseum.com/museum.html; 

https://www.facebook.com/; https://www.pinterest.com/]. На засіданнях 

студентського наукового гуртка розглядали питання навчання студентів основам 

методики проведення наукового дослідження, обговорювали  результати наукової 

роботи членів гуртка (наукові статті, реферати, конкурсні роботи й т.п.). 

Діяльність гуртка «Гендерні комунікації»  сприяла поглибленню знань з 

питань гендерної проблематики, участі у конкурсах студентських наукових робіт, 

в олімпіадах, змаганнях, конкурсах,  обміну інформацією за зазначеною 

тематикою. Згідно з планом роботи гуртка, проводились засідання, на яких, окрім 

обговорення запланованого, пропонували студентам налагоджувати спілкування, 

самостійно опрацьовувати теми, готувати повідомлення, доповіді з подальшим їх 

обговоренням. 

На першому засіданні гуртка передбачалося налагодити знайомство, 

узгодити план роботи, надати пропозиції щодо розгляду  конкретної гендерної 

https://www.pinterest.com/
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проблематики, запропонувати заходи подальшої співпраці. Орієнтовний план 

роботи гуртка  містить наступні теми:  

 гендер та гендерна рівність; 

 ідентифікація та відмінності статей; 

 гендерні стереотипи у сучасної молоді;  

 гендерновідповідальна поведінка; 

 гендерна культура студентської молоді в умовах сучасної України.  

На засіданнях гуртка використовували наступні форми роботи:  

 наукова дискусія «Проблема гендерної рівності в Україні» за 

матеріалами  статистичного аналізу «Жінки та чоловіки на керівних посадах в 

Україні: відкриті дані ЄДРПОУ» (електронний ресурс:  

http://socialdata.org.ua/edrpou-gender/); за матеріалами  Радіо «Свобода»;  

Гендерна нерівність: п’ять порушень прав жінок в Україні (електронний ресурс:  

https://www.radiosvoboda.org/a/29085513.html); сайту молодіжної громадської 

організації «Жінка» (електронний ресурс http://zhinka-online.com.ua/);   

 обговорення кейсів, зміст яких пов’язаний з проблемами 

жінок/чоловіків в Україні (проблеми жінок: обмежений доступ жінок до влади 

та  власності; низький рівень жіночого представництва на найвищих державних 

посадах: лише 12% жінок у Верховній Раді України; низький рівень жіночої 

заробітної плати (менший від чоловічої на чверть; перебування в економічній 

сфері значної власності в руках чоловіків (жінки володіють лише 22% бізнесу і 

керують 6% великого бізнесу); не врахування продуктивної жіночої праці у 

домашньому господарстві; більший рівень потерпання жінок від насильства 

тощо; проблеми чоловіків: на 10 років менша, у порівнянні з жінками, середня 

тривалість життя чоловіків;  у 4 рази більша, у порівнянні з жінками, смертність 

чоловіків працездатного віку (28-45 років); більша кількість суїциду серед 

чоловіків (80%); більша кількість захворювань туберкульозом (70%) серед 

чоловіків; більша кількість  чоловіків, залежних від тютюну, алкоголю, 

наркотиків, азартних ігор; переповненість закладів пенітенціарної системи  

http://socialdata.org.ua/edrpou-gender/
https://www.radiosvoboda.org/a/29085513.html
http://zhinka-online.com.ua/
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чоловіками (понад 90% всіх ув’язнених);  більша кількість  маргіналізації 

чоловіків; часті порушення прав батька опікуватися дитиною тощо). Деякі з 

кейсів стосувались обізнаності щодо проблеми гендерного насилля, наприклад: 

чи знаєте Ви, куди звертатись за допомогою у випадку гендерного насилля? 

(правозахисні організації – гарячі лінії Ла-страда htt://la-strada.org.ua/; Жіночий 

консорціум https://wcu-network.org.ua/; Жіночі перспективи 

http://women.lviv.ua/; Національна гаряча лінія з попередження домашнього 

насилля, торгівлі людьми та гендерної дискримінації;  

 консультування щодо підготовки до участі у VII Всеукраїнської 

науково-технічної конференції студентів і магістрантів ТДАТУ імені Дмитра 

Моторного. Студенти підготували доповіді та тези до збірника за темами: 

Гендерні аспекти спілкування; Невербальні гендерні комунікативні стереотипи; 

Гендерні особливості мовної комунікації; Гендерні відносини у мiжкультурнiй 

комунікації (Abstracts of III International Scientific and Practical Conference Osaka, 

Japan); 

 тренінг «Відповідальна поведінка» (змістом є вправи, ділові та рольові 

ігри, майстер-класи для студентів-волонтерів, виступи фахівців з гендерних 

питань, форум-театр з тематики «Ми рівні» щодо стосунків між членами сім’ї, 

співробітниками, представниками різних культур). 

Особливо  актуальними виявились дослідні проєкти, що реалізуються в 

межах науково-дослідної творчості студентів; організація студентського 

самоврядування, націленого на практичну реалізацію принципів гендерної 

рівності та недискримінації; заохочення жіночого лідерства та формування 

лідерського потенціалу студентства, згідно з вищеназваними принципами; 

співробітництво та взаємодія з громадськими організаціями у сфері прав 

людини, гендерної рівності та гендерної освіти. 

Учасники гуртка на добровільних засадах долучались до засідання 

«Клубу гендерного кіно» і протягом навчального року в позааудиторний час 

здійснили кілька переглядів фільмів гендерної тематики. Кількість глядачів для 

перегляду, як показує наша практика  – до 10 осіб.  Методика переглядів не є 
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складною: перед переглядом надається інформація про фільм, час створення, 

авторів та акторів, визначається основна тема для подальшого обговорення. 

Наші спостереження засвідчили, що позааудиторна діяльність  студентів  

сприяла проявам активності та творчості – більшість з учасників гуртка стали 

допомагати в підборі матеріалу для тренінгів, деякі здійснювали гендерний 

аналіз  дизайну та символіки середовища ЗВО. 

Відомо, що у сфері гендерної освіти серед сучасних практик організації 

культурних форм дозвілля молоді використовується й така форма, що 

базується на традиційних терапевтичних принципах,  як  обговорення 

художніх фільмів. Культурно-дозвіллєва форма роботи передбачає 

розважальний компонент, вільну атмосферу, позитивне сприйняття. Основою 

вищезазначеної  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. Фільмотерапія передбачає спільний 

перегляд та обговорення спеціально підібраних фільмів. Засновник методу 

синематерапії – онтопсихолог Антоніо Менегетті вбачав  у ньому можливість 

використовувати вплив образів, сюжетних ліній, музики на психіку, що сприяє 

досягненню особистісних змін, ідентифікувати свою поведінку з героями, 

сприймати та аналізувати події, спостерігати моделі поведінки,  переживати 

досвід інших героїв  тощо.  

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.   
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Після перегляду фільму  протягом 15 – 30 хвилин відбувається 

обговорення з використанням інструментарію – орієнтовного опитувальника 

(гайду), складеного модератором. З учасниками гуртка обговорювали такі теми 

як: роль жінки в історії, в культурі, насилля в сім’ї, маскулінність в сучасному 

світі, гендерні ролі, традиційні моделі фемінності й маскулінності, 

дискримінація жінок за ознакою статі, сексизм та дискримінація, нерівність 

чоловіків та жінок тощо.   

Сьогодні є можливість вибору фільмів гендерної тематики, наприклад: 

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.   

4. Важливою педагогічною умовою виховання ГК студентів аграрних 

ЗВО є залучення до різних видів суспільно значущої діяльності, спрямованої на 

формування ГК. Цьому сприяє робота в органах студентського 

самоврядування, як чинник виховання ГК, співпраця з громадськими, 

молодіжними організаціями тощо. Було запропоновано студентам долучатись 

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/tt0778611/
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до волонтерської діяльності громадських організацій гендерного спрямування, 

а саме: Запорізької обласної благодійної жіночої організації «Ми жінки», 

Благодійної організації «Благодійний фонд «Сподівання»,  Благодійної 

організації «100 відсотків життя Запоріжжя», громадської організації «Клуб 

ділових жінок МЛТ», БО «Соціальний фонд» та ін.  Наші спостереження 

підтвердили, що ці форми роботи сприяли не тільки усвідомленню гендерної 

ідентичності, а й формуванню гендернокультурної поведінки. 

У процесі експерименту для аналізу динаміки та оцінки досягнень 

студентів аграрного ЗВО у контексті набуття ними ознак ГК у складі трьох 

провідних компонентів – когнітивного, рефлексивного й дієво-практичного 

постала необхідність проведення другого діагностичного зрізу – проміжного, 

який ми проводили у 2019–2020 н. р. (по закінченню першого півріччя). Якщо 

перший діагностичний зріз засвідчив приблизно однаковий старт випробуваних 

щодо вияву в них рівня ГК, то другий – проміжний – показав наявність 

позитивної динаміки загального рівня та деяких розбіжностей щодо конкретних 

компонентів, що наразі конкретизуємо. 

Так для проміжної діагностики когнітивного компонента ГК ми 

запропонували студентам надати діагностичний опис-есе «Гендерна культура 

сучасного студента: як її розумію?». Метою діагностики є визначення рівня 

когнітивного компонента ГК. На допомогу студентам надали орієнтовний 

план наративу. Гайди для діагностичного опису подаємо в Додатку Ж (Додаток 

Ж), а узагальнені результати фіксуємо в табл. 3.6.  

Примітно, що на запитання щодо ГК більшість опитаних відповіли, що це 

частина загальної культури, що містить складові: гендерна ідентичність, 

гендерні ролі, егалітарні відносини, уникнення гендерних стереотипів тощо; на 

запитання щодо моделі ідеальної сім’ї більшість опитаних вказали про 

необхідність взаємоповаги та довіри один до одного, про розподіл сімейних 

обов’язків між чоловіками і жінками; на запитання щодо гендерних стереотипів 

більшість надали приклади та коментар щодо цього: легковажність та 

емоційність жінок, надійність та мужність чоловіків, професійні обмеження 
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жінок тощо. У відповідях про гендерну дискримінацію більшість наводили 

приклади дискримінації за статтю (жінка і кар’єра, жінка та оплата праці, 

представленість жінок у владі тощо). Середнє значення когнітивного 

компонента ГК студентів за трьома рівнями: високий – 18,4%; середній – 

66,8%; низький – 14,8%. 

 

Таблиця 3.6 

Узагальнені результати проміжної діагностики когнітивного компонента 

гендерної культури  студентів 

Орієнтовні питання плану наративу 

Повний та 

змістовний 

опис 

Поверхневий 

опис 

Відсутній 

зміст 

опису 

Гендер – це … 19% 72% 14% 

Стать – це … 18% 72% 15% 

Гендерна культура – це …  20% 70% 14% 

Гендерна ідентичність – це … 17% 65% 14% 

Гендерні ролі – це … 17% 64% 14% 

Модель сім’ї Вас є ідеальною, коли .. 19% 65% 15% 

Головним у сім’ї повинен/на  бути …   19% 65% 14% 

В організаціях, де працюють 

чоловіки та жінки, обіймати керівні 

посади повинні …  

19% 65% 14% 

Гендерна дискримінація – це …   17% 65% 13% 

Гендерні стереотипи в українському 

суспільстві – це …  
20% 65% 14% 

 

Показники значень когнітивного компонента ГК на констатувальному 

етапі були значно нижчими, а саме: високого рівня не було зафіксовано, 

середнього рівня було зафіксовано – 51,5%; низького рівня зафіксовано – 

48,5%. В результаті проміжної діагностики когнітивного компонента ГК 

студентів очевидною стає позитивна динаміка. 

Проміжну діагностику рефлексивного компонента ГК студентів 

здійснювали у два етапи. На першому етапі ми скористались методикою 
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визначення гендерної ідентичності «Маскулінності-фемінності», розробленою 

Сандрою Бем (Bem, 1974) – «Bem Sex Role Inventory» (BSRI), а на другому – 

опитувальником «Хто я?» (М. Кун та Т. Макпартленд) [165, с. 277-280; 119]. 

За методикою визначення гендерної ідентичності, «Маскулінності-

фемінності» Сандри Бем, визначаються 4 типи гендерної ідентичності: 

маскулінний, фемінний, андрогінний та недиференційований і надається 

висновок про поєднання маскулінних та фемінних рис – андрогінію, як більш 

гармонійний тип. Модифікований варіант опитувальника містить меншу 

кількість запитань, що не впливає на кінцевий результат і дозволяє досягнути 

мети: поглибити знання студентів про маскулінність/фемінність у структурі 

особистості, сформувати уявлення про недоліки 

гіпермаскулінності/гіперфемінності, про андрогінну особистість, про переваги 

андрогінії, визначити рівень маскулінності-фемінності, розвивати вміння 

самоаналізу, позитивне ставлення до проявів андрогінії. Процедуру проведення 

подаємо в Додатку И (Додаток И).  За результатами опитування у більшості 

респондентів (60%) виявлено поєднання маскулінних та фемінних рис, що є 

показником гармонійного типу андрогінної  особистості. 

На другому етапі виміру рефлексивного компонента ГК студентів ми 

провели опитування «Хто я?» (М. Кун та Т. Макпартленд) з модифікацією 

інтерпретації результатів, розробленою та апробованою нами. Студентам 

пропонувалось протягом 5-7 хвилин письмово надати відповідь на запитання 

«Хто я?», записати 20 характеристик-визначень власної ідентичності. 

Куратори-тренери груп здійснювали інтерпретацію матеріалів методом 

контент-аналізу, з зосередженням уваги на запропонованих нами якісних 

параметрах переліку характеристик-визначень – першочерговості, наявності, 

творчості, а саме: 

 наявність на початку переліку характеристик-визначень – найбільш 

актуалізованих та усвідомлених характеристик, серед яких – гендерні категорії 

(гендерна ідентичність, гендерні, сімейні, професійні ролі), особистісні 

ідентифікації (фемінність, андрогінність, нейтральність); 
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 наявність в переліку характеристик-визначень – описів передусім 

внутрішніх якостей; 

 наявність в переліку характеристик-визначень – позитивних змістовних 

асоціацій щодо рівня самопрезентації, ставлення до себе, до інших.  

За результатами кількісні значення фіксували в таблиці, за представленість 

в переліку характеристик-визначень виставляли оцінку в балах, відповідно до 

параметрів наступної шкали: бал «3» виставляли за представленість в переліку 

трьох характеристик-визначень параметрів (високий рівень); бал «2» – за 

представленість в переліку характеристик-визначень  двох параметрів (середній 

рівень); бал «1» – за  представленість в переліку характеристик-визначень 

одного параметра (низький рівень). Узагальнення результатів стало підставою 

для умовного розподілу студентів за трьома групами: 18% – високий рівень; 

64% – середній рівень; 18% – низький рівень:  

Показники значень рефлексивного компонента ГК на констатувальному 

етапі були значно нижчими, а саме: високого рівня не було виявлено, 52% – 

середній рівень; 48% – низький рівень. В результаті проміжної діагностики 

рефлексивного компонента ГК студентів очевидною стає позитивна динаміка. 

Для проміжної діагностики дієво-практичного компонента ГК провели 

дослідження з використанням методу незакінчених речень з тематики «Я через 

20 років». В експериментально-психологічній практиці гендерних досліджень 

застосовують метод незакінчених речень [48, с. 21], що полягає в залученні 

студентів до продовження започаткованої викладачем фрази, артикуляція якої 

уможливлює подання респондентом інформації, що характеризує його 

особистість. В нашому дослідженні вивчаємо ставлення респондента до сім’ї, 

представників своєї або протилежної статі, життєві цілі та перспективи, що 

дозволяє виявити як усвідомлені, так і неусвідомлені установки людини. 

Куратори-експерти оцінювали висловлювання студентів на основі трьох 

критеріїв-параметрів: повноти опису гендерних характеристик, наявності 

аргументованості та аналізу, використання термінології. Орієнтовні гайди для 

продовження фраз подаємо в Додатку К (Додаток К).   
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Результати проміжної діагностики дієво-практичного компонента ГК 

показали, що більшість розуміють проблеми гендеру, статі, гендерної 

ідентичності, гендерних ролей. Більшість з опитаних (56%) критично 

ставляться до гендерних стереотипів та упереджень в українському суспільстві, 

наводять приклади щодо поведінки депутатів, публікацій в різноманітних 

джерелах, сюжетів телебачення, аналізують найбільш поширені стереотипи 

(щодо особливостей статей: чоловіки – компетентні, домінантні, агресивні, 

самовпевнені, логічні; жінки – більш пасивні, залежні, емоційні, турботливі, 

ніжні; щодо змісту праці чоловіків і жінок: жіночі сфери – обслуговувальна, 

виконавча діяльність; чоловічі – інструментальна, творча, організаторська, 

керівна; щодо сімейних і професійних ролей: для чоловіків – професійні ролі; 

для жінок – сімейні; щодо оцінювання привабливості: для жінок – стрункість, 

тендітність; для чоловіків – сила, атлетичність). Більшість (75%) вказують на 

досягнення в майбутньому щодо кар’єрного зростання, при цьому  

конкретизують варіанти виконання декількох гендерних ролей (матері, 

дружини, керівника/ці). На запитання щодо майбутньої сім’ї всі опитувані 

вказали на бажання мати сім’ю, на відповідальність у подружньому житті, на 

домовленість щодо розподілу обов’язків тощо. Щодо уявлень про ідеальну 

жінку та ідеального чоловіка, то більшість (76%), окрім зовнішніх 

характеристик, надавали опис внутрішніх якостей особистості: розумна/ний, 

працьовита/ий, добра/ий, успішна/ий тощо. Інтерпретація відповідей, з 

урахуванням вищеозначених якісних параметрів, уможливила їх кількісну 

оцінку. Кількісні значення фіксували в таблиці. За кожну відповідь на 

запитання виставляли оцінку, відповідно до параметрів (змістовності, 

аргументованості, творчості): бал «3» виставляли  за представленість 3 

параметрів відповідей (високий рівень); бал «2» – за представленість 2 

параметрів (середній рівень); бал «1» – за  представленість 1 параметру 

(низький рівень). Узагальнення результатів стало підставою для умовного 

розподілу студентів за трьома групами: 13% – високий рівень; 72% – середній 

рівень; 15% – низький рівень. 
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Показники значень дієво-практичного компонента на констатувальному 

етапі були значно нижчими, а саме: високого рівня не було зафіксовано; 52,3% – 

середній рівень; 47,7% – низький рівень. В результаті проміжної діагностики 

дієво-практичного компонента ГК студентів очевидною стає позитивна динаміка. 

Отже, результати проміжної діагностики ГК студентів показали наявність 

позитивної динаміки щодо набуття ознак кожного з компонентів ГК та 

підтвердили наші очікування щодо ефективності системи роботи щодо 

комплексного використання визначених організаційно-педагогічних умов. 

Після закінчення основного етапу формувального експерименту (кінець 6 

семестру) проводився третій діагностичний зріз – прикінцевий, мета якого 

полягала у визначенні остаточного рівня сформованості ГК студентів аграрного 

ЗВО. Діагностичні методики були ідентичні тим, які використовувались на 

етапі констатувального експерименту. Отримані результати свідчать про 

наявність статистично значущих відмінностей між рівнем ГК студентів до та 

після експерименту. Зафіксовано появу показників високого рівня ГК (19,6% у 

юнаків; 20,8% у дівчат), зниження показників низького рівня ГК (11,2% у 

юнаків, що на 37,1% нижче показників констатувального етапу; 10,2% у дівчат, 

що на 37,6% нижче показників констатувального етапу). Підрахунки показали, 

що наприкінці експерименту студенти засвідчили позитивну динаміку 

сформованості показників ГК, що підтверджує дієвість комплексного 

використання визначених організаційно-педагогічних умов. Динаміку 

показників третього – прикінцевого діагностичного зрізу фіксуємо в табл. 3.7.  

 

Таблиця 3. 7 

Динаміка показників рівня гендерної культури студентів /студенток  

аграрного ЗВО на прикінцевому експерименту (%) 

Рівень 

розвитку 

Студенти Студентки  Середній показник  

до після до після до після 

Високий  – 19,6 – 20,8 – 20,2 

Середній  51,7 69,2 52,2 69 52 69,1 

Низький 48,3 11,2 47,8 10,2 48 10,7 
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Також було конкретизовано рівневий розподіл прикінцевого 

діагностичного зрізу показників кожного з  компонентів ГК, а саме: за 

когнітивним компонентом (20,2% – високий рівень; 69% – середній рівень; 

10,8% – низький рівень), за рефлексивним компонентом (20,5% – високий 

рівень; 69% – середній рівень; 10,5% – низький рівень), за дієво-практичним 

компонентом (20% – високий рівень; 69% – середній рівень; 11% – низький 

рівень). Очевидною стає позитивна динаміка показників кожного 

компонента: 

 за когнітивним – поява показника високого рівня – 20,2%, 

збільшення на 17,5% показника середнього рівня, зменшення на 37,7% 

показника низького рівня; 

 за рефлексивним – поява показника високого рівня – 20,5%, 

збільшення на 17% показника середнього рівня, зменшення на 37,5% 

показника низького рівня; 

 за дієво-практичним – поява показника високого рівня – 20%, 

збільшення на 16,7% показника середнього рівня, зменшення на 36,7% 

показників низького рівня. Динаміку  показників компонентів ГК студентів 

аграрного ЗВО у процесі експерименту фіксуємо в таблиці 3.8 . 

Найбільш помітною є динаміка коливань за дієво-практичним 

компонентом, що підтверджує ефективність обов’язкового поєднання 

теоретичної та практичної підготовки студентів. Найменша динаміка 

коливань помітна за рефлексивним компонентом, що підводить до висновків 

про необхідність акцентування в системі роботи саме діяльності, 

спрямованої на інтеріоризацію виховних впливів, які й здійснюються як в 

прцесі навчання, так і особливо в процесі організації позааудиторої 

діяльності.  

Динаміку показників за компонентами ГК здобувачів вищої освіти 

аграрного ЗВО на прикінцевому етапі експерименту фіксуємо в табл. 3.8. 
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Таблиця 3. 8 

Динаміка показників за компонентами гендерної культури здобувачів 

вищої освіти аграрного ЗВО на прикінцевому етапі експерименту (%) 

Рівень 

розвитку 

Когнітивний 

компонент 

Рефлексивний  

компонент 

Дієво-практичний 

компонент 

до після до після до після 

Високий  – 20,2 – 20,5 – 20 

Середній  51,5 69 52 69 52,3 69 

Низький 48,5 10,8 48 10,5 47,7 11 

 

Для аналізу результатів експерименту показовими є результати 

діагностики вияву ГК (за компонентами) студентів/студенток аграрного 

ЗВО на прикінцевому етапі експерименту, що фіксуємо в табл. 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Результати діагностики вияву гендерної культури  (за компонентами) 

студентів/студенток  аграрного ЗВО  на прикінцевому етапі експерименту 

(%) 

Рівні ГК  
 Когнітивний 

компонент  

 Рефлексивний 

компонент   

Дієво-практичний 

компонент  

 Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

Високий 19,5 21 19,5 21,5 20 20 

Середній 69 69 69,5 69 69 69 

Низький 11,5 10 11 10 11 11 

 

Відповідно, показники діагностики ГК студентів/студенток аграрного 

ЗВО на прикінцевому етапі експерименту переконують в зростанні рівнів ГК 

студентів аграрного ЗВО, що фіксуємо в табл. 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Показники діагностики гендерної культури  студентів/студенток аграрного 

ЗВО на прикінцевому етапі експерименту (%) 

Рівні ГК 
Показник/ 

студенти 
Показник/ 

студентки 

Середній показник 

Високий  19,6 20,8 20,2 

Середній  69,2 69 69,1 

Низький  11,2 10,2 10,7 

 

Для більш ретельного аналізу отриманих результатів формувального 

експерименту за кожним компонентом ми застосували методи математичної 

статистики [188; 212]. Обробка результатів дослідження здійснювалася за 

допомогою програми SPSS Statistics (версія 21.0). Для перевірки на 

нормальність розподілу даних був застосований критерій Z-Колмогорова-

Смирнова (з метою визначення критеріїв, для подальших розрахунків). Саме 

цей критерій допоміг визначити, що для порівняння результатів двох 

залежних вибірок (студентів на констатувальному та контрольному етапах 

досліджень) необхідно застосовувати непараметричний критерій – Т-

критерій Вілкоксона. Детальний опис діагностики ГК студентів аграрного 

ЗВО та конкретизованих показників за статистичними методами (за статями) 

(зведена таблиця статистики, статистика рівнів ГК, частотна таблиця, 

гістограма, описова статистика, Т-критерій Вілкоксона, критерій Z-

Колмогорова-Смирнова, критерій Манна-Уітні) подаємо в Додатку Л 

(Додаток Л). 

Розрахунок описової статистики вияву ГК студентів на 

констатувальному  етапі експерименту представлено в табл. 3.11, 3.12, 3.13.  
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Таблиця 3.11 

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури у всій 

вибірці (студенти/студентки) на констатувальному  етапі експерименту 

Показники ГК 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент  

ГК  
159 0,4208 0,30 0,70 0,13172 

Рефлексивний компонент 

ГК 
159 0,3925 0,30 0,60 0,10035 

Дієво-практичний 

компонент ГК  
159 0,3937 0,30 0,60 0,10043 

Загальний рівень ГК   
159 0,3918 0,30 0,60 0,09478 

 

Таблиця 3.12 

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури у юнаків 

на констатувальному етапі експерименту 

Показники 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент ГК  159 0,3886 0,30 0,60 0,10376 

Рефлексивний компонент ГК  159 0,3924 0,30 0,60 0,09971 

Дієво-практичний компонент 

ГК  
159 0,4000 0,30 0,60 0,10500 

Загальний рівень ГК 159 0,3835 0,30 0,50 0,08687 

 

Таблиця 3.13  

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури у дівчат 

на констатувальному етапі експерименту 

Показники 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент ГК  159 0,4525 0,30 0,70 0,14839 

Рефлексивний компонент ГК  159 0,3925 0,30 0,60 0,10160 

Дієво-практичний компонент 

ГК  
159 0,3875 0,30 0,60 0,09596 

Загальний рівень ГК 159 0,4000 0,30 0,60 0,10188 
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Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури студентів на 

заключному  етапі експерименту представлено в табл.  3.14, 3.15, 3.16.  

 

Таблиця 3.14 

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури за всією 

вибіркою (студенти/студентки) на прикінцевому етапі експерименту 

Показники 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент ГК  159 0,5214 0,30 0,80 0,13842 

Рефлексивний компонент ГК  159 0,5157 0,30 0,80 0,14299 

Дієво-практичний компонент 

ГК  
159 0,5157 0,30 0,90 0,14606 

Загальний рівень ГК 159 0,5082 0,30 0,80 0,13546 
 

Таблиця 3.15 

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури у чоловіків на 

прикінцевому етапі експерименту 

Показники 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент ГК  159 0,5076 0,30 0,80 0,13566 

Рефлексивний компонент ГК  159 0,5101 0,30 0,80 0,14286 

Дієво-практичний компонент 

ГК  
159 0,5241 0,30 0,90 0,14695 

Загальний рівень ГК 159 0,5063 0,30 0,80 0,14082 
 

Таблиця 3.16 

Розрахунок описової статистики вияву гендерної культури у жінок  

на прикінцевому етапі експерименту 

Показники 
N 

спост. 

M 

(середнє) 
Мінімум Максимум 

SD 

(стандартне 

відхилення) 

Когнітивний компонент ГК 159 0,5350 0,30 0,80 0,14061 

Рефлексивний компонент ГК  159 0,5213 0,30 0,80 0,14381 

Дієво-практичний компонент 

ГК  
159 0,5075 0,30 0,80 0,14563 

Загальний рівень ГК 159 0,5100 0,30 0,70 0,13082 
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Для підтвердження наявності позитивної динаміки формування ГК 

студентів аграрного ЗВО ми розрахували Т-критерій Вілкоксона. Про 

вірогідність відмінностей результатів до та після впровадження системи роботи 

з формування ГК можна стверджувати, якщо рівень значущості – р≤0,05. 

Зазначений критерій був обраний внаслідок перевірки нормальності розподілу 

отриманих даних, із застосуванням критерію Z-Колмогорова-Смирнова.  

Ми розрахували Т-критерій Вілкоксона за результатами вияву кожного 

компонента. Отримані результати представлено в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Результати розрахунку Т-критерію Вілкоксона 

за всією вибіркою (студенти/студентки) 

Компоненти 

Показники Т-критерій 

Вілкоксона 

(різниця при  

p ≤ 0,05) 

констатувальний заключний 

M SD M SD 

Когнітивний компонент ГК  0,4208 0,13172 0,5214 0,13842 0,000 

Рефлексивний компонент ГК  0,3925 0,10035 0,5157 0,14299 0,000 

Дієво-практичний 

компонент ГК  
0,3937 0,10043 0,5157 0,14606 0,000 

Загальний рівень ГК 0,3918 0,09478 0,5082 0,13546 0,000 

M – середнє 

SD – стандартне відхилення 

 

За результатами, представленими в табл. 3.18, зазначаємо, що емпіричне 

значення з усіх показників компонентів – менше критичного значення для р = 

0,05, що засвідчує про наявність достовірних відмінностей. Таким чином, рівні 

вияву ГК у студентів взагалі у всій вибірці на констатувальному етапі 

дослідження є нижчими, ніж на прикінцевому етапі: «когнітивний компонент» 

(р=0,000), «рефлексивний компонент» (р=0,000), «дієво-практичний 

компонент» (р=0,000) та «загальний рівень ГК» (р=0,000). 
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Розрахунок Т-критерію Вілкоксона показників у чоловіків і жінок 

фіксуємо в табл. 3.18 і 3.19. 

 

Таблиця 3.18 

Результати розрахунка Т-критерію Вілкоксона показників у чоловіків 

Компоненти 

Показники Т-критерій 

Вілкоксона 

(різниця при  

p ≤ 0,05) 

констатувальний заключний 

M SD M SD 

Когнітивний компонент ГК  0,3886 0,10376 0,5076 0,13566 0,000 

Рефлексивний компонент ГК 0,3924 0,09971 0,5101 0,14286 0,000 

Дієво-практичний 

компонент ГК  
0,4000 0,10500 0,5241 0,14695 0,000 

Загальний рівень ГК 0,3835 0,08687 0,5063 0,14082 0,000 

M – середнє 

SD – стандартне відхилення. 

 

Таблиця 3.19 

Результати розрахунка Т-критерію Вілкоксона показників у жінок 

Компоненти 

Показники Т-критерій 

Вілкоксона 

(різниця при  

p ≤ 0,05) 

констатувальний заключний 

M SD M SD 

Когнітивний компонент ГК  0,4525 0,14839 0,5350 0,14061 0,000 

Рефлексивний компонент ГК  0,3925 0,10160 0,5213 0,14381 0,000 

Дієво-практичний 

компонент ГК  
0,3875 0,09596 0,5075 0,14563 0,000 

Загальний рівень ГК 0,4000 0,10188 0,5100 0,13082 0,000 

M – середнє 

SD – стандартне відхилення. 

 

Статистично вірогідно зафіксовано зростання рівнів ГК студентів 

аграрного ЗВО за усіма її показниками. Результати експериментальної роботи 

підтвердили, що процес формування ГК студентів університету набуде значної 
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ефективності, якщо будуть упроваджуватися визначені та апробовані під час 

дослідження організаційно-педагогічні умови, а саме: інтеграція гендерної 

складової до змісту навчального процесу шляхом органічного включення 

гендерної проблематики, переважно на початковому етапі  навчання студентів, 

до нормативних та вибіркових навчальних курсів, з акцентом на засвоєння 

наукових гендерних знань як основи ціннісного ставлення до егалітарних 

ідеалів; створення вільного від гендерних стереотипів гендерночутливого 

освітнього середовища; залучення студентів до участі у позааудиторній 

діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної роботи. 

Таким чином, проведений вище кількісний та якісний аналіз результатів 

формувального експерименту підтвердив правомірність гіпотези поданого 

дослідження, дозволив установити ефективність організаційно-педагогічних 

умов та визначити оптимальну систему роботи з формування ГК студентів в 

освітньому процесі аграрного ЗВО.  

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження ми здійснили перевірку 

ефективності системи роботи з формування гендерної культури студентів 

аграрних ЗВО, що дозволило зробити висновки узагальнювального характеру. 

Рівень гендерної культури студентів аграрних ЗВО вимірювали за критеріями 

та показниками. 

Когнітивний компонент ми оцінювали за допомогою критерію «гендерна  

обізнаність», показниками  якого є розуміння сутності та значення гендерної 

проблематики щодо гендерної ідентичності, гендерних ролей, гендерних 

відносин, гендерної рівності, гендерних стереотипів, шляхів та засобів 

формування гендерної ідентичності, ефективного виконання гендерних ролей, 

позбавлених гендерної нерівності, побудови конструктивних гендерних 

відносин на основі егалітарності в публічній і приватній сферах життя, 

усвідомлення необхідності гендерної культури, просування ідей і цінностей 
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гендерної рівності,  осмислення нових гендерних досліджень, ідей і цінностей 

гендерної рівності, гендерних стратегій особистості, основних теорій 

маскулінності/фемінності. 

Рефлексивний компонент ми оцінювали за допомогою критерію 

«гендерна чутливість», показниками якого є визнання гендерних цінностей, 

гендерних прав, гендерної рівності, прийняття гендерної ідентичності інших 

людей, гендерних відносин, заснованих на системі загальнолюдських та 

національних моральних цінностей, спрямованість на самовиховання, 

гармонійне поєднання маскулінних і фемінних рис у цілісній особистості, 

досягнення гендерної ідентичності, ефективне виконання гендерних ролей. 

Дієво-практичний компонент ми оцінювали за допомогою критерію 

«доцільна гендерна поведінка», показниками якого є прояв гендерної 

ідентичності, доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання гендерних 

ролей, конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в публічній і 

приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її статевої 

приналежності та гендерної ідентичності, розвиток вмінь та навичок керування 

мотивами доцільної гендерної поведінки, боротьби з деструктивним впливом 

гендерних стереотипів в особистому досвіді взаємодії, здійснення 

самовиховання, гармонійного поєднання маскулінних і фемінних рис у цілісній 

особистості, виконання сімейних, професійних, соціальних ролей, позбавлених 

гендерної нерівності, та видів діяльності, типових й нетипових для чоловіків і 

жінок для досягнення гендерного балансу в сучасному суспільстві, просування 

ідей і цінностей гендерної рівності. Умовно було виокремлено три рівні 

(високий, середній, низький) формування гендерної культури студентів 

аграрних ЗВО. 

Зважаючи, що структура формування гендерної культури в освітньому 

процесі аграрного ЗВО передбачає діяльність, що реалізується в декілька 

етапів: засвоєння гендерних знань, розвиток гендерної свідомості; формування 

гендерних цінностей, їх інтеріоризація, утворення ієрархії цінностей, 

вироблення власного ставлення до проблем гендеру; розвиток вмінь та навичок 
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керування мотивами, реалізації доцільних форм гендерної поведінки, 

виконання сімейних, професійних, соціальних функцій, відношення до осіб 

протилежної статі на основі егалітарності, запропонована нами система роботи 

поєднувала цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний, результативний 

блоки. Основними шляхами отримання необхідних знань, умінь та навичок з 

гендерної проблематики ми обрали – включення гендерної проблематики до 

змістової частини навчального процесу та позааудиторної роботи.  

Загальними 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 гендерночутливого 

освітнього середовища, рівень гендерної культури студентів. 

Результати діагностики гендерної культури студентів показали наявність 

позитивної динаміки щодо набуття ознаками кожного з компонентів гендерної 

культури та підтвердили наші очікування щодо ефективності системи роботи з 

комплексного використання визначених організаційно-педагогічних умов. 

Статистична перевірка довела вірогідність зафіксованих змін. Найбільш 

помітна динаміка коливань за дієво-практичним компонентом, що підтверджує 

ефективність обов’язкового поєднання теоретичної та практичної підготовки; 

найменша динаміка коливань за рефлексивним компонентом, що підводить до 

висновків про необхідність акцентування в системі роботи саме діяльності, 

спрямованої на інтеріоризацію виховних впливів. Експериментальна апробація 

системи формування гендерної культури студентів аграрних ЗВО свідчить про 

її ефективність. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у таких публікаціях 

автора: [221; 226; 232; 234]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження вітчизняними та закордонними 

вченими проблеми формування гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти дає підстави для таких загальних висновків. 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень у контексті актуалізації 

гендерного підходу в освіті, як площини для формування гендерної культури 

студентів аграрних закладів вищої освіти, дав змогу конкретизувати його 

спрямованість на ідеї гендерної рівності, нa фoрмувaння й утвердження 

рiвних, незaлежних вiд cтaтi мoжливocтей caмoреaлiзaцiї ocoбиcтocтi в уciх 

cферaх життєдіяльності. 

Метoдoлoгiчними установками для реалізації гендернoгo пiдхoду є 

положення, щo мaйже вci вiдмiннocтi мiж cтaтями мaють не бioлoгiчнi, a 

coцiaльнi підстави, кoнcтруюютьcя в cуcпiльcтвi пiд впливoм coцiaльних 

інститутів. Царина гендерних питань актуалізує механізми реалізації 

гендерного підходу (збір та аналіз інформації про гендер; проведення 

гендерного аналізу; досягнення гендерного паритету в державному 

управлінні; організація гендерної освіти) та конкретизує необхідність його 

упровадження через політику «гендерної пріоритезації» (gender 

mainstreaming), що передбачає інтеграцію аспекту забезпечення рівних прав і 

можливостей для жінок і чоловіків у різні сфери суспільного життя, і в 

систему освіти, зокрема. В розгортанні нашого наукового пошуку для 

інституалізації гендерного компонента до змісту навчання та виховання ми 

конкретизували зміст основних понять, пов’язаних з гендером: культура, 

гендерна культура, формування гендерної культури, гендерне виховання, 

позааудиторна робота.  

2. У зазначеному контексті гендерний підхід в освіті, що грунтуєтьcя нa 

педaгoгiчнoму знанні та постає площиною для формування гендерної 

культури студентів через: розширення соціалізації особистості у 

професійному, громадському та сімейному житті; здійснення прямого чи 
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опосередкованого професійного педагогічного впливу на розвиток та 

формування особистості; створення гендерночутливого середовища; надання 

егалітарних настанов, орієнтацій, зразків, моделей поведінки; побудову 

рівноправних міжособистісних взаємин; гармонізацію взaємoдiї нa пiдcтaвaх 

егaлiтaризму; сприяння самовизначенню щодо ролі та місця в суспільному 

виробництві, професійній кар’єрі та житті. 

Формування гендерної культури студентів є  цілеспрямованим 

педагогічним процесом розвитку та становлення особистості під впливом 

виховання, навчання, соціального середовища з метою розвитку у неї певних 

соціально і професійно значущих якостей, який реалізується спеціально 

організованою сукупністю змісту, форм, методів і засобів і сприяє успіху в 

побудові гендерних відносин. Основними шляхами набуття необхідних 

знань, умінь та навичок з гендерної проблематики в умовах закладу вищої 

освіти є включення гендерної складової до змістової частини навчального 

процесу та позааудиторної роботи. 

Професійний педагогічний вплив передбачає усвідомлення мети, 

завдань, принципів формування гендерної культури, врахування 

особливостей становлення особистості студента і психологічних 

особливостей гендерної поведінки молоді, а саме: становлення гендерної 

ідентичності, пошук себе в реалізації соціальних ролей, вибір форм 

поведінки, пов'язаних зі сприйнятливістю до соціальних проблем, зокрема й 

гендерних, розвиток відповідальності, прояв емоційного та ціннісного 

ставлення до мужності та жіночності, виявлення готовності до шлюбних 

взаємин, формальна підтримка гендерної рівності та реальне відтворення 

традиційних моделей поведінки, намагання відповідати стереотипам й 

одночасно виявляти індивідуальність, розбіжності життєвих цінностей 

юнаків та дівчат, недостатній рівень гендерної чутливості, прояв гендерної 

сегрегації під час вибору професії тощо. 

Необхідним є урахування особливостей формування гендерної 

культури студентів aгрaрнoгo закладу вищої освіти: недостатня 
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обґрунтованість в теорії та методиці вищої освіти завдань, організаційно-

педагогічних умов, форм організації навчально-виховного процесу, 

спрямованих на формування гендерної культури; кількісна перевага в 

освітніх програмах дисциплін професійної підготовки, що дещо зменшує 

можливість набуття студентами гендерноорієнтованих знань, умінь та 

навичок; відсутність методичного інструментарію щодо упровадження 

гендерної складової у навчально-виховний процес; деяка  недооцінка 

позааудиторної та виховної роботи тощо. Класифіковано 

гендерноорієнтовані форми позааудиторної роботи – за домінувальними 

завданнями, з виокремленням серед них освітньо-розвивальних, дозвіллєвих, 

громадсько-діяльнісних. Створено методичні рекомендації на допомогу 

кураторам у формуванні гендерної культури студентів. 

3. На основі аналізу концептуальних положень гендерної теорії та 

гендерного підходу, досліджень науковців щодо принципів та особливостей 

формування гендерної культури молоді, обґрунтовано оргaнiзaцiйнo-

педaгoгiчні умoви формування гендерної культури студентів аграрних 

закладів вищої освіти, а саме: інтеграція гендерної складової до змісту 

навчального процесу шляхом органічного включення гендерної 

проблематики, переважно на початковому етапі навчання студентів, до 

нормативних та вибіркових навчальних курсів, з акцентом на засвоєння 

наукових гендерних знань як основи ціннісного ставлення до егалітарних 

ідеалів; створення вільного від гендерних стереотипів гендерночутливого 

освітнього середовища; залучення студентів до участі у позааудиторній 

діяльності, з використанням гендерноорієнтованих форм виховної роботи.   

Визначено, з урахуванням логіки розвитку особистісного зростання, 

компоненти, критерії та показники сформованості гендерної культури 

студентів аграрних закладів вищої освіти: когнітивний компонент, що маємо 

оцінювати за допомогою критерію «гендерна обізнаність»; рефлексивний 

компонент, що маємо оцінювати за допомогою критерію «гендерна 
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чутливість»; дієво-практичний компонент, що маємо оцінювати за 

допомогою критерію «доцільна гендерна поведінка».  

З урахуванням організаційно-педагогічних умов, розроблено та 

апробовано систему роботи з формування гендерної культури студентів 

аграрних закладів вищої освіти з інтеграцією гендерної складової до змісту 

навчального процесу, створенням гендерночутливого освітнього середовища, 

розширенням гендерноорієнтованих форм позааудиторної роботи куратора 

студентських груп в університеті та в гуртожитку. Система роботи 

реалізувалась у декілька етапів, таких як: набуття гендерних знань, розвиток 

гендерної свідомості; формування гендерних цінностей, їх інтеріоризація, 

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.  

4. Експериментальна перевірка ефективності упровадження визначених 

організаційно-педагогічних умов формування гендерної культури студентів у 

навчально-виховній роботі аграрного закладу вищої освіти здійснювалась за 

визначеними критеріями, показниками і рівнями. 

Результати діагностики гендерної культури студентів показали 

наявність позитивної динаміки щодо набуття ознак кожного з компонентів 

гендерної культури та підтвердили наші очікування щодо ефективності 

системи роботи з комплексного використання визначених організаційно-

педагогічних умов. Отримані результати свідчать про наявність статистично 

значущих відмінностей між рівнем ГК студентів до та після експерименту. 

Найбільш помітною виявилась динаміка коливань за дієво-практичним 

компонентом, що підтверджує ефективність обов’язкового поєднання 

теоретичної та практичної підготовки; найменша динаміка коливань 

виявлена за рефлексивним компонентом, що підводить до висновків про 

необхідність акцентування  в системі роботи саме діяльності, спрямованої на 
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інтеріоризацію виховних впливів. Статистична перевірка довела вірогідність 

зафіксованих змін. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх питань, пов’язаних із 

досліджуваною проблемою. Подальшої розробки вимагають такі питання: 

навчально-методичний супровід навчального процесу та позааудиторної 

діяльності з формування гендерної культури студентів аграрних закладів 

вищої освіти; посилення міжпредметних зв’язків у процесі формування 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти, виховання 

гендерної культури студентів аграрних закладів вищої освіти шляхом 

співпраці з громадськими організаціями гендерної спрямованості. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Ocoбливocтi пoглядiв нa cтaть (зa В. Менжулiним) [132] 

 

Пoгляд нa cтaть Хaрaктериcтикa пoглядiв нa cтaть 

Метaфiзичний Пoв’язaний з фiлocoфcьким ocмиcленням прoблеми cтaтi; 

пoлягaє у прaгненнi предcтaвникiв фiлocoфcькoгo знaння 

oтoтoжнити гендер зi cтaттю, cпирaючиcь нa те, щo «cтaть 

– це випaдкoвa рoзбiжнicть, пoмилкa, щo вкрaлacя в 

кocмoгенез нa ocтaннiх фaзaх емaнaцiї aбcoлютнoї iдеї й 

ocтaтoчнo зaплутaлa нaшу i без тoгo ущербну мaтерiaльну 

круговерть». Це шлях дiaлектичнoї еквiлiбриcтики, щo 

призвoдить дo тaк звaнoгo «iнтелектуaльнoгo злoчину», в 

ocнoвi якoгo – звеличення чoлoвiчoї cили та рoзуму та 

визнaння їх наявності у жінок. 

Пoлiтичний Aктуaлiзувaвcя рaзoм iз демoкрaтизaцiєю cуcпiльнoгo 

життя, кoли гoлoвнoю iнвaрiaнтoю нaвкoлo cтaтевих 

диcкуciй cтaлa coцiaльнo-пcихoлoгiчнa її кoмпoнентa тa 

вiдпoвiднi пoлiтичнi тa юридичнi iмплiкaцiї. 

Нaукoвий Акцентується на рoзрiзненнях зa cтaттю нa: генетичнoму 

тa клiтиннoму рiвнi (cпецифiчнi гени, X тa Y хрoмocoми);  

гoрмoнaльнoму рiвнi (у зaрoдку, прoтягoм дитинcтвa тa 

пicля дocягнення cтaтевoї зрiлocтi); aнaтoмiчнoму рiвнi 

(генiтaлiї тa втoриннi cтaтевi oзнaки). 
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Додаток Б 

Хaрaктериcтикa acпектiв пcихoлoгiчнoї cтaтi 

(зa Т. Гoвoрун, O. Кiкiнеждi) [50] 

Acпект Хaрaктериcтикa acпектiв пcихoлoгiчнoї cтaтi 

Cтaть 

пcихологiчнa 

Певнa cиcтемa цiннicнo-cмиcлoвих уявлень прo cебе як 

прo чoлoвiкa чи жiнку, щo cфoрмувaлacя у прoцеci 

соціалізації. 

Мехaнiзм 

фoрмувaння 

Зacвoєння cтaтевoвiдпoвiдних нoрмaтивiв пoведiнки, 

cиcтеми ролей. 

Чac нaбуття Набувається у дитинcтвi через iдентифiкaцiю з 

пoведiнкoю навколишніх людей. 

Cтaтевa 

iдентичнicть як 

oзнaкa зрілої 

ocoбиcтocтi 

Набувається з розвитком особистості, з формуванням 

світогляду, пoглядiв нa життя; виявляєтьcя через 

усвідомлення людинoю тoгo, щo вoнa є чoлoвiкoм aбo 

жінкою. 

Cклaд статевої 

iдентичнocтi  

Постає як cиcтемa iдентичнocтей, якi фoрмуютьcя нa 

рiзних вікових етaпaх рoзвитку ocoбиcтocтi. 

Cтaтевa 

iдентичнicть 

Постає як суб’єктивне ocмиcлення, переживaння cтaтевoї 

рoлi, cвoєрiднa єднicть cтaтевoгo caмoуcвiдoмлення тa 

поведінки. 
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Додаток В 

Анкета та діаграми статистичної обробки відповідей викладачів загальних 

та спеціальних дисциплін аграрних ЗВО за результатами письмового 

опитування, з використанням методу анкетування  

 

1. Чи знаєте Ви, що означає поняття «гендер»? 

 

 

2. Як Ви розумієте поняття «гендерна культура»?  

 

 

3. Чи висвітлювалась Вами інформація про гендер і гендерні проблеми в 

навчально-виховній роботі аграрного закладу вищої освіти? 

 

 

 

 



  233 

 

4. Як Ви вважаєте, чи необхідна гендерна освіта й виховання здобувачів 

вищої освіти аграрного закладу вищої освіти?   

 

 

5. Чи керуєтесь Ви гендерними підходами у навчально-виховній роботі?  

 

6. Чи запроваджували Ви у своїй педагогічній практиці зі здобувачами 

вищої освіти спеціальні курси гендерної тематики? 

 

 

7. Чи погодилися б Ви взяти участь у семінарах для викладачів з питань 

гендерного підходу в практиці закладу вищої освіти? 
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8. Що б Ви запропонували щодо організації процесу формування 

гендерної культури здобувачів вищої освіти?  

Викладачі зазначили, що для організації процесу формування гендерної 

культури здобувачів аграрних ЗВО необхідне: викладання спеціалізованих 

курсів та інтегрування матеріалів з гендерної проблематики у навчальні 

дисципліни; включення питань формування гендерної культури до тематики 

кураторських годин; запровадження гендерно-спрямованого гуртка; організація 

та проведення гендерно-орієнтованих заходів; популяризація досягнень в 

гендерній політиці, культурі  інших країн; залучення студентської молоді до 

участі в наукових конференціях, конкурсах наукових робіт з гендерної 

проблематики; організація та проведення тренінгів та ігрових технологій. 
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Додаток Г 

Анкета та діаграми статистичної обробки відповідей студентів 

загальних та спеціальних дисциплін аграрних ЗВО за результатами 

письмового опитування, з використанням методу анкетування 

 

1. Чи залежить, на Ваш погляд, положення людини в суспільстві від її статі?   

 

 

2. Що означає поняття «гендер»?  

 

 

 

 

 

33%

58,2%

8% 1%

Чи залежить, на Ваш погляд, положення 
людини в суспільстві від її статі?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти;

г) ваш варіант 
відповіді

13%

40%

43%

4%

Що, на Вашу думку, означає поняття «гендер»? 

а) соціальна стать;

б) статеві відмінності 
чоловіків і жінок;

в) набір 
характеристик, що 
визначають соціальну 
поведінку жінок і 
чоловіків;
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3. Чи вважаєте Ви, що гендерна тематика є актуальною?  

 

 

4. Чи вбачаєте Ви різницю між поняттями «гендер» і «стать»? 

 

 

  

50,6%
27,8%

14,1%

2,7%

Як Ви вважаєте, чи є актуальною гендерна тематика 
для нашого суспільства?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти;

г) ваш варіант відповіді

52,1%
28,9%

16,3%

2%

Чи вбачаєте Ви різницю між поняттями гендер та стать?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти;

г) ваш варіант відповіді
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5. Яке з поданих визначень поняття «гендер», на Вашу думку, найповніше 

відображає його сутність?  

 

6.  Як Ви розумієте поняття «гендерна рівність»? 

 

7. Чи існують гендерні проблеми у суспільстві?  

 

34,6%

44,9%

13,7%
3,0%

Яке з поданих визначень поняття «гендер», на Вашу 
думку, найповніше відображає його сутність? 

(оберіть один варіант)

а) система взаємозв’язків 
людей як представників 
певної статі, що складається 
у процесі спільної 
життєдіяльності;

б) рівність прав та 
можливостей для жінок та 
чоловіків;

76,0%

19,0%

1,9%

Як Ви розумієте поняття «гендерна рівність»? 

а) рівний правовий статус, 
рівні можливості жінок і 
чоловіків; та для його 
реалізації, що дозволяє 
особам обох статей брати 
рівну участь у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства;

б) різний правовий статус та 
різні можливості жінок і 
чоловіків у суспільстві;

71,5%

17,9%
10%

Чи існують гендерні проблеми у суспільстві?

а) так

б) ні

в) важко відповісти
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8. Чи потрібні гендерні знання (про чоловіків і жінок та їхні соціальні 

проблеми) здобувачам вищої освіти аграрного закладу? 

 

 

9.  Чи бажали б Ви вивчати проблеми гендеру в межах суспільно-

гуманітарних дисциплін, чи ні?  

 

  

3,8%

33,1%

18,3%

Чи потрібні гендерні знання (про чоловіків і жінок та 
їхні соціальні проблеми) здобувачам вищої освіти 
аграрного закладу? (Обґрунтуйте свою позицію)

а) так

б) ні;

в) важко відповісти.

36,5%

55,9%

5,7%

Чи бажали б Ви вивчати проблеми гендеру в межах суспільно-
гуманітарних дисциплін, чи ні? Що саме Вас цікавить ? (Обґрунтуйте 

свою позицію)

а) так;

б) ні;

в) ваш варіант 
відповіді
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10. Чи відчуваєте Ви необхідність у додаткових заняттях щодо ролі чоловіків 

та жінок, їх статусу, взаємини в суспільстві та  сім’ї тощо?  

 

 

11.Чи висвітлювалась інформація про гендер і гендерні проблеми в курсі 

навчальних дисциплін, які Ви вивчаєте у вищому навчальному закладі?  

 

  

20,2%

55,5%

21,7%

2%

Чи відчуваєте Ви необхідність у додаткових заняттях щодо ролі 
чоловіків та жінок, їх статусу, взаємини в суспільстві і сім’ї 

тощо?

а) так;

б) ні;

в) важко відповісти;

г) Ваш варіант відповіді

12,5%

14,4%

29,7%

41,1%

Чи висвітлювалась інформація про гендер і гендерні 

проблеми в курсі навчальних дисциплін, які Ви вивчаєте 

в аграрному закладі вищої освіти? У яких саме?

а) так

б) достатньо;

в) частково;

г) ні.
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12. Як Ви розумієте поняття «гендерна культура»? 

 

13. Пропонувалось оцінити найбільш ефективні форми роботи, що позитивно 

впливають на гендерні взаємини у молодіжному середовищі. Студенти-

випускники надавали перевагу таким формам роботи, як кураторські 

години, робота гуртка, тренінги, ігрові технології, перегляд відеоматеріалів, 

слайдів, участь у соціальних проектах, громадських ініціативах.   

29,7%

44,5%

21,3%

4%

Як Ви розумієте поняття гендерна культура?

а) система соціально-
економічних, правових та 
етнопсихологічних умов 
існування суспільства, що 
сприяє становленню чоловіка та 
жінки як рівних соціальних істот;

б) індивідуально-особистісна 
характеристика, частина 
загальної культури суб’єкта, що 
містить гендерну 
компетентність, гендерну 
картину світу, специфічні 
ціннісні орієнтації й моделі 
поведінки;
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Додаток Д 

Діагностика рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

(опитування) 

Перелік компонентів гендерної культури  

(узагальнено за матеріалами досліджень О. Васильченко, Л. Вовк, І. Калько, 

Л. Мандрик, І. Терзі, О. Цокур ) [21, 25; 90; 128; 200; 211 ] 

Шановні друзі. 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні. Ваші відповіді будуть 

використані у наукових цілях і дадуть можливість удосконалити систему 

професійної підготовки студентів аграрних ЗВО. Вдячні Вам за допомогу. 

Інструкція: методом безпосередньої оцінки, оберіть з поданих 

компонентів гендерної культури такі, що, на Вашу думку, є найбільш 

доцільними у професійній підготовці студентів аграрних ЗВО. 

Когнітивний компонент (знаннєво-змістовий): 

 розуміння сутності та значення гендерної проблематики щодо 

гендерної ідентичності, гендерних ролей, гендерних відносин, гендерної 

рівності, гендерних стереотипів, шляхів та засобів формування гендерної 

ідентичності, ефективного виконання гендерних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, побудови конструктивних гендерних відносин на основі 

егалітарності в публічній і приватній сферах життя; 

 усвідомлення необхідності гендерної культури, просування ідей і 

цінностей гендерної рівності, дотримання законодавства щодо забезпечення 

гендерної рівності; 

 осмислення нових гендерних досліджень, ідей і цінностей гендерної 

рівності, гендерних стратегій особистості, основних теорій 

маскулінності/фемінності.  

Рефлексивний компонент (аксіологічний, аналітичний): 

 визнання гендерних цінностей, гендерних прав, гендерної рівності;   
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 прийняття гендерної ідентичності інших людей, гендерних відносин, 

заснованих на системі загальнолюдських та національних моральних цінностей; 

 спрямованість на самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

ефективне виконання гендерних ролей. 

Дієво-практичний компонент 

(діяльнісний, практико-орієнтований): 

 прояв гендерної ідентичності, з якою пов’язаний психосоматичний 

потенціал, доцільної гендерної поведінки, ефективного виконання гендерних 

ролей, конструктивних гендерних відносин на основі егалітарності в публічній і 

приватній сферах життя, поваги до особистості, незалежно від її статевої 

приналежності та гендерної ідентичності;  

 розвиток вмінь та навичок керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів (ігнорування ролі жінок у суспільстві, поляризація чоловічих і 

жіночих якостей, абсолютної фемінності/маскулінності, асиметрія в розподілі 

влади й доступу до ресурсів, обмеження прав і можливостей у виборі професії і 

т.д.) в особистому досвіді взаємодії;  

 здійснення самовиховання, гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, досягнення гендерної ідентичності, 

виконання сімейних, професійних, соціальних ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, та видів діяльності, типових й нетипових для чоловіків і жінок для 

досягнення гендерного балансу в сучасному суспільстві, просування ідей і 

цінностей гендерної рівності.  
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Додаток Е 

Діагностика рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

(опитування) 

Бланк діагностичної анкети для визначення рівня вияву компонентів 

гендерної культури студентів аграрних ЗВО 

Шановні студенти. 

Просимо Вас взяти участь в опитуванні. Ваші відповіді будуть 

використані винятково у наукових цілях і дадуть можливість удосконалити 

систему професійної підготовки студентів аграрних ЗВО.  

Інструкція: методом безпосередньої оцінки оцініть за 4-и-бальною 

шкалою рівень сформованості у Вас гендерної культури (за трьома 

компонентами): найвищий бал «4» відповідає тому показнику, який у Вас 

найбільш сформований. Найменший бал «1» вказує на дуже низьке значення 

сформованості у Вас цього показника. Відповіді позначте у стовпчиках  

відповідними балами. Дякуємо. 

Таблиця 3 

№ 

 

Компоненти і 

критерії 

гендерної 

культури 

Показники 
Оцінка 

(у балах) 

1. Когнітивний 

компонент 

(знаннєво-

змістовий) 

маємо 

оцінювати за 

допомогою 

критерію 

«гендерна 

обізнаність» 

 розуміння сутності та значення 

гендерної проблематики щодо гендерної 

ідентичності, гендерних ролей, 

гендерних відносин, гендерної рівності, 

гендерних стереотипів, шляхів та засобів 

формування гендерної ідентичності, 

ефективного виконання гендерних 

ролей, позбавлених гендерної 

нерівності, побудови конструктивних 

гендерних відносин на основі 

егалітарності в публічній і приватній 

сферах життя; 

 усвідомлення необхідності гендерної 

культури, просування ідей і цінностей 

гендерної рівності, дотримання 

4,3,2,1 
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законодавства щодо забезпечення 

гендерної рівності; 

 осмислення нових гендерних 

досліджень, ідей і цінностей гендерної 

рівності, гендерних стратегій 

особистості, основних теорій 

маскулінності/фемінності. 

Усього:  

2. Рефлексивни

й компонент 

(аксіологічний 

аналітичний) 

маємо 

оцінювати за 

допомогою 

критерію 

«гендерна 

чутливість» 

 визнання гендерних цінностей, 

гендерних прав, гендерної рівності; 

 прийняття гендерної ідентичності 

інших людей, гендерних відносин, 

заснованих на системі загальнолюдських 

та національних моральних цінностей; 

 спрямованість на самовиховання,  

гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, 

досягнення гендерної ідентичності, 

ефективне виконання гендерних ролей. 

4,3,2,1 

Усього:  

3. Дієво-прак-

тичний 

компонент 

(діяльнісний, 

практико- 

орієнтований) 

маємо 

оцінювати за 

допомогою 

критерію 

«доцільна 

гендерна 

поведінка»  

 прояв гендерної ідентичності, з якою 

пов’язаний психосоматичний потенціал, 

доцільної гендерної поведінки, 

ефективного виконання гендерних 

ролей, конструктивних гендерних 

відносин на основі егалітарності в 

публічній і приватній сферах життя, 

поваги до особистості, незалежно від її 

статевої приналежності та гендерної 

ідентичності;  

 розвиток вмінь та навичок  

керування мотивами доцільної гендерної 

поведінки, боротьби з деструктивним 

впливом гендерних (патріархатних) 

стереотипів (ігнорування ролі жінок у 

суспільстві, поляризація чоловічих і 

жіночих якостей, абсолютної 

4,3,2,1 
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фемінності/маскулінності, асиметрія в 

розподілі влади й доступу до ресурсів, 

обмеження прав і можливостей у виборі 

професії і т.д.) в особистому досвіді 

взаємодії;  

 здійснення самовиховання,  

гармонійне поєднання маскулінних і 

фемінних рис у цілісній особистості, 

досягнення гендерної ідентичності, 

виконання сімейних, професійних, 

соціальних ролей, позбавлених 

гендерної нерівності, та видів 

діяльності, типових й нетипових для 

чоловіків і жінок для досягнення 

гендерного балансу в сучасному 

суспільстві, просування ідей і цінностей 

гендерної рівності. 

Усього:  

Разом:  
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Додаток Ж 

Визначення гендерної культури  студентів аграрного ЗВО  

Гендерна культура сучасного студента: як її розумію? 

(методика незакінчених речень) 

Інструкція студентам. Шановні студенти. Ми проводимо дослідження, 

присвячене вивченню гендерної культури. Просимо Вас продовжити 

запропоновані речення. Всі Ваші відповіді, як і відповіді інших учасників 

опитування, залишаться конфіденційними та будуть використані в 

узагальненому вигляді після статистичної обробки. Бажаємо успіхів.  

Дата  

Назва навчального закладу  

Факультет  

Спеціальність  

Курс  

Група  

Стать  

Вік  

Місце проживання  

Гендер – це … 

Стать – це …  

Гендерна культура – це  … 

Гендерна ідентичність – це … 

Гендерні ролі – це … 

Модель сім’ї Вас є ідеальною, коли … 

Головним у сім’ї повинен/на  бути  … 

В організаціях, де працюють чоловіки та жінки, обіймати керівні посади 

повинні … 

Гендерна дискримінація – це … 

Гендерні стереотипи в українському суспільстві – це …   
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Додаток И 

Визначення гендерної культури студентів аграрного ЗВО  

Методика визначення «Маскулінності-фемінності» 

 (за Сандрою Бем, модифікована) [241] 

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 і поведінку, асоційовану з іншою статтю. Гармонійна 

особистість поєднує маскулінні та фемінні риси. Гіпермаскулінність та 

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. 

 

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 схарактеризувати як андрогінну особистість. Якщо за 

результатами набраних балів Ви досягли середніх (і вище) показників 

маскулінних і фемінних якостей, то Ви належите до типу людей-
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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 та характеру, однак тим, 

хто Вас оточує, іноді не вистачає Вашої емоційної підтримки, співчуття, 

ласкавих слів; 

 якщо Ви набрали низькі бали за обома шкалами 

(фемінність/маскулінність), то Ви є статево-нейтральною особистістю.  
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Додаток К 

Визначення гендерної культури студентів аграрного ЗВО  

Методика написання есе «Я через 20 років» 

Інструкція студентам. Шановні студенти. Ми проводимо 

дослідження, присвячене вивченню гендерної культури студентів ЗВО. 

Просимо Вас написати есе «Я через 20 років» за орієнтовним планом. Ваші 

наративи залишаться конфіденційними та будуть використані в 

узагальненому вигляді після статистичної обробки. Бажаємо успіхів! 

 

Дата  

Назва навчального закладу  

Факультет  

Спеціальність  

Курс  

Група  

Стать  

Вік  

Місце проживання  

 

Орієнтовний план 

 Моє розуміння проблем гендеру, статі, гендерної ідентичності, 

гендерних ролей. 

 Моє ставлення до гендерних стереотипів в українському суспільстві. 

 Мої досягнення щодо кар’єрного зростання. 

 Моя ідеальна сім’я. 

 Моє бачення ідеальної жінки та ідеального чоловіка. 

 Дякуємо. 
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Додаток Л 
Статистична обробка показників 

рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

Зведена таблиця статистичної обробки 

рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

(група 1 – чоловіки; група 2 – жінки) 

Група 1 (чоловіки) 

       

  

Показники рівнів ГК  

№з/п стать 
Когнітивний компонент ГК Рефлексивний компонент ГК 

Дієво-практичний компонент 

ГК 
Загальний рівень ГК 

До Після До Після До Після До Після 

1 ч 0,5 0,7 0,3 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 

2 ч 0,4 0,7 0,3 0,7 0,6 0,7 0,4 0,7 

3 ч 0,6 0,7 0,3 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 

4 ч 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 

5 ч 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 

6 ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

7 ч 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

8 ч 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

9 ч 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 

10 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

11 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

12 ч 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

13 ч 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

14 ч 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

15 ч 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 

16 ч 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 

17 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

18 ч 0,4 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 

19 ч 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

20 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
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Продовження таблиці   

21 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

22 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

23 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

24 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

25 ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

26 ч 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 

27 ч 0,6 0,8 0,4 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 

28 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

29 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

30 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

31 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

32 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

33 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

34 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 

35 ч 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

36 ч 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

37 ч 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

38 ч 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

39 ч 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 

40 ч 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

41 ч 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

42 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

43 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

44 ч 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

45 ч 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

46 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 

47 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 

48 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

49 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

50 ч 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
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Продовження таблиці   

51 ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

52 ч 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 

53 ч 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

54 ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 

55 ч 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

56 ч 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 

57 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

58 ч 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

59 ч 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

60 ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 

61 ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

62 ч 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

63 ч 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

64 ч 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

65 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

66 ч 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 

67 ч 0,5 0,7 0,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,7 

68 ч 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

69 ч 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

70 ч 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

71 ч 0,6 0,7 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,6 

72 ч 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

73 ч 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 

74 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

75 ч 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

76 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

77 ч 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

78 ч 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

79 ч 0,3 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 

Серед. знач. 0,388608 0,507595 0,392405 0,510127 0,4 0,524051 0,383544 0,506329 
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Продовження таблиці   

Група 2 (жінки) 

       

  

Показники рівнів ГК  

№з/п стать Когнітивний компонент ГК Рефлексивний компонент ГК  

Дієво-практичний компонент 

ГК  Загальний рівень ГК 

До Після До Після До Після До Після 

80 ж 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 

81 ж 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

82 ж 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

83 ж 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

84 ж 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

85 ж 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

86 ж 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

87 ж 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

88 ж 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 

89 ж 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

90 ж 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 

91 ж 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

92 ж 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 

93 ж 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 

94 ж 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 

95 ж 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

96 ж 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

97 ж 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

98 ж 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

99 ж 0,6 0,8 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 

100 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 

101 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

102 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

103 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

104 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 
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Продовження таблиці   

105 ж 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

106 ж 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

107 ж 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 

108 ж 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

109 ж 0,6 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 

110 ж 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

111 ж 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

112 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

113 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

114 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

115 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

116 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

117 ж 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 

118 ж 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 

119 ж 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 

120 ж 0,6 0,6 0,6 0,8 0,5 0,8 0,6 0,7 

121 ж 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

122 ж 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 

123 ж 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 

124 ж 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 

125 ж 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 

126 ж 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 

127 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

128 ж 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

129 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

130 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

131 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

132 ж 0,3 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

133 ж 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

134 ж 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 
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Продовження таблиці   

135 ж 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 

136 ж 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 

137 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 

138 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

139 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

140 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

141 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

142 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

143 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

144 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

145 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

146 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

147 ж 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 

148 ж 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,7 0,5 0,7 

149 ж 0,7 0,6 0,3 0,7 0,3 0,7 0,4 0,7 

150 ж 0,6 0,6 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,6 

151 ж 0,7 0,6 0,3 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 

152 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

153 ж 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

154 ж 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

155 ж 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5 

156 ж 0,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,5 

157 ж 0,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 

158 ж 0,5 0,3 0,3 0,8 0,4 0,5 0,4 0,5 

159 ж 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,5 

Серед. знач. 0,4525 0,535 0,3925 0,52125 0,3875 0,5075 0,4 0,51 

 

 

 



  257 

 

Додаток Л 1 

Статистична таблиця (загальна) рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО  

    

Когнітивний компонент 

ГК 

Рефлексивний 

компонент ГК 

Дієво-практичний 

компонент ГК  Загальний рівень ГК 

До Після До Після До Після До Після 

Валідні 

Пропущені 

159 159 159 159 159 159 159 159 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Середнє ,4208 ,5214 ,3925 ,5157 ,3937 ,5157 ,3918 ,5082 

Медіана ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 

Мода ,30 ,40 ,30 ,40 ,30 ,40 ,30 ,40 

Станд. відхилення  ,13172 ,13842 ,10035 ,14299 ,10043 ,14606 ,09478 ,13546 

Дисперсія ,017 ,019 ,010 ,020 ,010 ,021 ,009 ,018 

Асиметрія ,418 ,175 ,533 ,338 ,507 ,476 ,346 ,237 

Станд. помилка асиметрії ,192 ,192 ,192 ,192 ,192 ,192 ,192 ,192 

Эксцес -1,507 -,893 -1,113 -,903 -1,143 -,681 -1,426 -1,048 

Станд. помилка ексцесу ,383 ,383 ,383 ,383 ,383 ,383 ,383 ,383 

Мінімум ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 

Максимум ,70 ,80 ,60 ,80 ,60 ,90 ,60 ,80 

Всього 66,90 82,90 62,40 82,00 62,60 82,00 62,30 80,80 
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Додаток Л 2 

Статистична таблиця (частотна) рівнів гендерної культури 

студентів аграрного ЗВО 

  

Когнітивний компонент ГК (до експерименту)  

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 78 49,1 49,1 49,1 

,40 14 8,8 8,8 57,9 

,50 25 15,7 15,7 73,6 

,60 40 25,2 25,2 98,7 

,70 2 1,3 1,3 100,0 

Всього  159 100,0 100,0 
 

      Когнітивний компонент ГК (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 16 10,1 10,1 10,1 

,40 43 27,0 27,0 37,1 

,50 30 18,9 18,9 56,0 

,60 39 24,5 24,5 80,5 

,70 23 14,5 14,5 95,0 

,80 8 5,0 5,0 100,0 

Всього  159 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент ГК (до експерименту)  

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 76 47,8 47,8 47,8 

,40 29 18,2 18,2 66,0 

,50 44 27,7 27,7 93,7 

,60 10 6,3 6,3 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент ГК (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 16 10,1 10,1 10,1 

,40 50 31,4 31,4 41,5 

,50 29 18,2 18,2 59,7 

,60 31 19,5 19,5 79,2 

,70 23 14,5 14,5 93,7 

,80 10 6,3 6,3 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
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Продовження Таблиці  

Дієво-практичний компонент ГК (до експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 75 47,2 47,2 47,2 

,40 29 18,2 18,2 65,4 

,50 45 28,3 28,3 93,7 

,60 10 6,3 6,3 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
 

      Дієво-практичний  компонент ГК (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 14 8,8 8,8 8,8 

,40 57 35,8 35,8 44,7 

,50 23 14,5 14,5 59,1 

,60 32 20,1 20,1 79,2 

,70 23 14,5 14,5 93,7 

,80 8 5,0 5,0 98,7 

,90 2 1,3 1,3 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень ГК студентів аграрного ЗВО (до експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 74 46,5 46,5 46,5 

,40 28 17,6 17,6 64,2 

,50 53 33,3 33,3 97,5 

,60 4 2,5 2,5 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень ГК студентів аграрного ЗВО (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 17 10,7 10,7 10,7 

,40 49 30,8 30,8 41,5 

,50 33 20,8 20,8 62,3 

,60 27 17,0 17,0 79,2 

,70 30 18,9 18,9 98,1 

,80 3 1,9 1,9 100,0 

Всього 159 100,0 100,0 
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Додаток Л 3 

Гістограми показників рівнів гендерної культури 

студентів аграрного ЗВО 

(загальна) 

 

Рис. 1. Показники когнітивного  компоненту ГК (до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,42   Стандартне відхилення = 0,132     N = 159) 

 

 

Рис. 2. Показники когнітивного  компоненту  ГК (після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,52   Стандартне відхилення = 0,138     N = 159) 
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Рис. 3.  Показники рефлексивного компоненту  ГК (до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39   Стандартне відхилення = 0,10     N = 159) 

 

 

 

Рис. 4. Показники рефлексивного компоненту  ГК (після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,52    Стандартне відхилення = 0,143     N = 159) 
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Рис. 5. Показники дієво-практичного компоненту ГК (до  експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39   Стандартне відхилення = 0,10     N = 159) 

 

 
Рис. 6. Показники дієво-практичного компоненту ГК  (після  експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,52   Стандартне відхилення = 0,146     N = 159) 
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Рис. 7. Показники загального рівня ГК студентів аграрного ЗВО (до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39   Стандартне відхилення = 0,095     N = 159) 

 

 

Рис. 8. Показники загального рівня  ГК студентів аграрного ЗВО  (після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51   Стандартне відхилення = 0,135     N = 159) 
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Додаток Л 4 

Описова статистика рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО (жінки) 

  

  

  

Когнітивний компонент 

ГК 

Рефлексивний 

компонент ГК  

Дієво-практичний 

компонент ГК  Загальний рівень ГК 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

До 

експерименту  

Після 

експерименту  
До 

експерименту  

Після 

експерименту  
До  

експерименту  
Після 

експерименту  

Валідні 

Пропущені 

80 80 80 80 80 80 80 80 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Середнє ,4525 ,5350 ,3925 ,5213 ,3875 ,5075 ,4000 ,5100 

Медіана ,5000 ,5500 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 

Мода ,30 ,60 ,30 ,40 ,30 ,40 ,30 ,50 

Станд. відхилення ,14839 ,14061 ,10160 ,14381 ,09596 ,14563 ,10188 ,13082 

Дисперсія ,022 ,020 ,010 ,021 ,009 ,021 ,010 ,017 

Асиметрія ,034 -,063 ,525 ,376 ,521 ,371 ,295 ,089 

Станд. помилка асиметрії ,269 ,269 ,269 ,269 ,269 ,269 ,269 ,269 

Эксцес -1,888 -,739 -1,170 -,852 -1,171 -1,029 -1,469 -1,095 

Станд. помилка ексцесу ,532 ,532 ,532 ,532 ,532 ,532 ,532 ,532 

Мінімум ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 

Максимум ,70 ,80 ,60 ,80 ,60 ,80 ,60 ,70 

Сума 36,20 42,80 31,40 41,70 31,00 40,60 32,00 40,80 
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Додаток Л 5 

Частотна таблиця рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

(жінки)  

 

Когнітивний компонент  ГК (до експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 37 46,3 46,3 46,3 

,40 2 2,5 2,5 48,8 

,50 5 6,3 6,3 55,0 

,60 34 42,5 42,5 97,5 

,70 2 2,5 2,5 100,0 

Всього  80 100,0 100,0   

      Когнітивний компонент  ГК (після експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 10 12,5 12,5 12,5 

,40 13 16,3 16,3 28,8 

,50 17 21,3 21,3 50,0 

,60 24 30,0 30,0 80,0 

,70 11 13,8 13,8 93,8 

,80 5 6,3 6,3 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент ГК (до експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 39 48,8 48,8 48,8 

,40 13 16,3 16,3 65,0 

,50 23 28,8 28,8 93,8 

,60 5 6,3 6,3 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент  ГК (після експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 7 8,8 8,8 8,8 

,40 24 30,0 30,0 38,8 

,50 18 22,5 22,5 61,3 

,60 13 16,3 16,3 77,5 

,70 12 15,0 15,0 92,5 

,80 6 7,5 7,5 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
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Продовження Таблиці  

Дієво-практичний компонент  ГК (до експерименту)    

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 
Кумулятивний процент 

Валідні ,30 39 48,8 48,8 48,8 

,40 15 18,8 18,8 67,5 

,50 23 28,8 28,8 96,3 

,60 3 3,8 3,8 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
 

      Дієво-практичний  компонент  ГК (після експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 
Кумулятивний процент 

Валідні ,30 9 11,3 11,3 11,3 

,40 29 36,3 36,3 47,5 

,50 10 12,5 12,5 60,0 

,60 15 18,8 18,8 78,8 

,70 13 16,3 16,3 95,0 

,80 4 5,0 5,0 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень ГК (до експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 
Кумулятивний процент 

Валідні ,30 37 46,3 46,3 46,3 

,40 10 12,5 12,5 58,8 

,50 29 36,3 36,3 95,0 

,60 4 5,0 5,0 100,0 

Всього  80 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень ГК (після експерименту) 

  
Частота Процент 

Валідний 

процент 
Кумулятивний процент 

Валідні ,30 9 11,3 11,3 11,3 

,40 20 25,0 25,0 36,3 

,50 22 27,5 27,5 63,8 

,60 12 15,0 15,0 78,8 

,70 17 21,3 21,3 100,0 

Всього 80 100,0 100,0 
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Додаток Л 6  
 

Гістограми показників рівнів гендерної культури 

студентів аграрного ЗВО 

(жінки) 

 

Рис. 9. Показники когнітивного компоненту ГК ((жінки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,45   Стандартне відхилення = 0,148     N= 80) 

 

Рис. 10. Показники когнітивного компоненту ГК  ((жінки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,54   Стандартне відхилення = 0,141     N= 80) 
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Рис. 11. Показники рефлексивного  компоненту ГК ((жінки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39   Стандартне відхилення = 0,102     N= 80) 

 

 

Рис. 12. Показники рефлексивного компоненту ГК ((жінки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,52   Стандартне відхилення = 0,144     N= 80) 
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Рис. 13. Показники дієво-практичного компоненту ГК ((жінки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39   Стандартне відхилення = 0,096     N= 80) 

 

Рис. 14. Показники дієво-практичного компоненту ГК ((жінки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51   Стандартне відхилення = 0,146     N= 80) 
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Рис. 15. Показники загального рівня гендерної культури студентів ((жінки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,40   Стандартне відхилення = 0,102     N= 80) 

 

 

Рис. 16. Показники загального рівня гендерної культури ((жінки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51   Стандартне відхилення = 0,131     N= 80) 
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Додаток Л 7 

Описова статистика рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО  (чоловіки) 

  

  

Когнітивний компонент 

ГК  

Рефлексивний компонент 

ГК 

Дієво-практичний 

компонент ГК  Загальний рівень ГК  

До Після До Після До Після До Після 

Валідні 

Пропущені 

79 79 79 79 79 79 79 79 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Середнє ,3886 ,5076 ,3924 ,5101 ,4000 ,5241 ,3835 ,5063 

Медіана ,3000 ,5000 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 ,4000 ,5000 

Мода ,30 ,40 ,30 ,40 ,30 ,40 ,30 ,40 

Станд. відхилення ,10376 ,13566 ,09971 ,14286 ,10500 ,14695 ,08687 ,14082 

Дисперсія ,011 ,018 ,010 ,020 ,011 ,022 ,008 ,020 

Асиметрія ,657 ,428 ,553 ,305 ,477 ,590 ,329 ,366 

Станд. помилка асиметрії ,271 ,271 ,271 ,271 ,271 ,271 ,271 ,271 

Эксцес -1,018 -,885 -1,046 -,955 -1,183 -,371 -1,607 -1,008 

Станд. помилка ексцесу ,535 ,535 ,535 ,535 ,535 ,535 ,535 ,535 

Мінімум ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 

Максимум ,60 ,80 ,60 ,80 ,60 ,90 ,50 ,80 

Всього  30,70 40,10 31,00 40,30 31,60 41,40 30,30 40,00 
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Додаток Л 8 

Частотна таблиця рівнів гендерної культури студентів аграрного ЗВО  (чоловіки) 

Когнітивний компонент гендерної культури (до експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 41 51,9 51,9 51,9 

,40 12 15,2 15,2 67,1 

,50 20 25,3 25,3 92,4 

,60 6 7,6 7,6 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Когнітивний компонент гендерної культури (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 6 7,6 7,6 7,6 

,40 30 38,0 38,0 45,6 

,50 13 16,5 16,5 62,0 

,60 15 19,0 19,0 81,0 

,70 12 15,2 15,2 96,2 

,80 3 3,8 3,8 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент гендерної культури (до експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 37 46,8 46,8 46,8 

,40 16 20,3 20,3 67,1 

,50 21 26,6 26,6 93,7 

,60 5 6,3 6,3 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Рефлексивний компонент гендерної культури (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 9 11,4 11,4 11,4 

,40 26 32,9 32,9 44,3 

,50 11 13,9 13,9 58,2 

,60 18 22,8 22,8 81,0 

,70 11 13,9 13,9 94,9 

,80 4 5,1 5,1 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
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Продовження Таблиці   

Дієво-практичний  компонент гендерної культури (до експерименту)  

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 36 45,6 45,6 45,6 

,40 14 17,7 17,7 63,3 

,50 22 27,8 27,8 91,1 

,60 7 8,9 8,9 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Дієво-практичний  компонент гендерної культури (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 5 6,3 6,3 6,3 

,40 28 35,4 35,4 41,8 

,50 13 16,5 16,5 58,2 

,60 17 21,5 21,5 79,7 

,70 10 12,7 12,7 92,4 

,80 4 5,1 5,1 97,5 

,90 2 2,5 2,5 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень гендерної культури (до експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 37 46,8 46,8 46,8 

,40 18 22,8 22,8 69,6 

,50 24 30,4 30,4 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
 

      Загальний рівень гендерної культури (після експерименту) 

    
Частота Процент 

Валідний 

процент 

Кумулятивний 

процент 

Валідні ,30 8 10,1 10,1 10,1 

,40 29 36,7 36,7 46,8 

,50 11 13,9 13,9 60,8 

,60 15 19,0 19,0 79,7 

,70 13 16,5 16,5 96,2 

,80 3 3,8 3,8 100,0 

Всього  79 100,0 100,0 
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Додаток Л 9 

Гістограми 

показників рівня гендерної культури студентів аграрного ЗВО 

(чоловіки) 

 

 
 

Рис. 17. Показники рівня когнітивного компоненту ГК ((чоловіки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39    Стандартне відхилення = 0,101  N =79) 

 

 
 

Рис. 18. Показники рівня когнітивного компоненту ГК ((чоловіки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51    Стандартне відхилення = 0,136  N =79) 
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Рис. 19. Показники рівня рефлексивного компоненту ГК ((чоловіки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,39    Стандартне відхилення = 0,1  N =79) 

 

 

 

Рис. 20. Показники рівня рефлексивного компоненту ГК ((чоловіки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51    Стандартне відхилення = 0,143    N =79) 

 

 

 

 
 



  276 

 

 

Рис. 21. Показники рівня дієво-практичного компоненту ГК  ((чоловіки) до експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,40    Стандартне відхилення = 0,105    N =79) 

 
Рис. 22. Показники рівня дієво-практичного компоненту ГК ((чоловіки) після експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,52    Стандартне відхилення = 0,147    N =79) 
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Рис. 23. Показники рівня гендерної культури студентів аграрного ЗВО ((чоловіки) до 

експерименту ) 

(Середнє відхилення = 0,38    Стандартне відхилення = 0,87    N =79) 

 

 

Рис. 24. Показники рівня гендерної культури студентів аграрного ЗВО ((чоловіки) після 

експерименту) 

(Середнє відхилення = 0,51    Стандартне відхилення = 0,141    N =79) 
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Додаток Л 10 

Критерій знакових рангів Вілкоксона щодо показників рівня гендерної 

культури студентів аграрного ЗВО  (загальний) 

 
Ранги 

Рівні ГК     
N 

Середній 

ранг 

Сума 

рангів 

Когнітивний 

(після  

експерименту) 

Когнітивний  (до 

експерименту) 

Негативні ранги 6a 85,00 510,00 

Позитивні ранги 119b 61,89 7365,00 

Зв’язки 34c 
  

Всього 159 
  

Рефлексивний 

(після  

експерименту) 

Рефлексивний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 2d 84,00 168,00 

Позитивні ранги 119e 60,61 7213,00 

Зв’язки 38f 
  

Всього 159 
  

Дієво-практичний  

(після  

експерименту) 

Дієво-практичний  

(до експерименту) 

Негативні ранги 7g 45,86 321,00 

Позитивні ранги 126h 68,17 8590,00 

Зв’язки 26i 
  

Всього 159 
  

Загальний  (після  

експерименту) 

Загальний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 0j ,00 ,00 

Позитивні ранги 129k 65,00 8385,00 

Зв’язки 30l 
  

Всього 159 
  

 

Статистики критеріюb (загальна) 

  

Когнітивний 

(після 

експерименту) 

Когнітивний (до 

експерименту) 

Рефлексивний 

(після 

експерименту) 

Рефлексивний 

(до 

експерименту) 

Дієво-практичний  

(після 

експерименту) 

Дієво-практичний  

(до експерименту) 

Загальний 

(після 

експерименту) 

Загальний (до 

експерименту) 

Z -8,717a -9,321a -9,533a -10,212a 

Асимпт. 

знач. 

(двобічне) 

,000 ,000 ,000 ,000 

a. Негативні ранги. 

b. Критерій знакових рангів Вілкоксона 
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Додаток Л 11 

Критерій знакових рангів Вілкоксона щодо показників рівня гендерної 

культури студентів аграрного ЗВО  (жінки) 

 

Ранги 

Рівні ГК     
N 

Середній 

ранг 

Сума 

рангів 

Когнітивний (після  

експерименту) 

Когнітивний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 6a 37,00 222,00 

Позитивні ранги 51b 28,06 1431,00 

Зв’язки 23c 
  

Всього 80 
  

Рефлексивний (після  

експерименту)  

Рефлексивний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 0d ,00 ,00 

Позитивні ранги 60e 30,50 1830,00 

Зв’язки 20f 
  

Всього 80 
  

Дієво-практичний (після  

експерименту)  

Дієво-практичний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 5g 17,00 85,00 

Позитивні ранги 60h 34,33 2060,00 

Зв’язки 15i 
  

Всього 80 
  

Загальний  (після 

експерименту) 

 Загальний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 0j ,00 ,00 

Позитивні ранги 63k 32,00 2016,00 

Зв’язки 17l 
  

Всього 80 
  

 

Статистики критеріюb (жінки) 

  

Когнітивний 

(після 

експерименту) 

Когнітивний 

(до 

експерименту) 

Рефлексивний 

(після 

експерименту)  

Рефлексивний 

(до 

експерименту) 

Дієво-практичний  

(після 

експерименту)  

Дієво-практичний  

(до експерименту) 

Загальний  

(після 

експерименту)  

Загальний (до 

експерименту) 

Z -4,923a -6,884a -6,607a -7,162a 

Асимпт. знач. 

(двобічне) 

,000 ,000 ,000 ,000 

a. Негативні ранги. 

b. Критерій знакових рангів Вілкоксона 
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Додаток Л 12 

Критерій знакових рангів Вілкоксона щодо показників рівня гендерної 

культури студентів аграрного ЗВО  (чоловіки) 
 

Ранги 

Рівні ГК     
N 

Середній 

ранг Сума рангів 

Когнітивний (після 

експерименту) 

Когнітивний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 0a ,00 ,00 

Позитивні ранги 68b 34,50 2346,00 

Зв’язки 11c 
  

Всього 79 
  

Рефлексивний 

(після 

експерименту) 

Рефлексивний (до 

експерименту) 

Негативні ранги 2d 43,50 87,00 

Позитивні ранги 59e 30,58 1804,00 

Зв’язки 18f 
  

Всього 79 
  

Дієво-практичний 

(після 

експерименту) 

Дієво-практичний  

(до експерименту) 

Негативні ранги 2g 35,75 71,50 

Позитивні ранги 66h 34,46 2274,50 

Зв’язки 11i 
  

Всього 79 
  

Загальний (після 

експерименту) 

Загальний  (до 

експерименту) 

Негативні ранги 0j ,00 ,00 

Позитивні ранги 66k 33,50 2211,00 

Зв’язки 13l 
  

Всього 79 
  

 

Статистики критеріюb (чоловіки) 

  

Когнітивний 
(після 

експерименту) 

Когнітивний 

(до 

експерименту) 

Рефлексивний 
(після 

експерименту) 

Рефлексивний 

(до 

експерименту) 

Дієво-

практичний  
(після 

експерименту) 

Дієво-

практичний  (до 

експерименту) 

Загальний  
(після 

експерименту) 

Загальний  (до 

експерименту) 

Z -7,461a -6,322a -6,937a -7,302a 

Асимпт. знач. 

(двобічне) 

,000 ,000 ,000 ,000 

a. Негативні ранги. 

b. Критерій знакових рангів Вілкоксона 
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Додаток Л 13 

Одновибірний критерій Колмогорова-Смирнова щодо показників рівня гендерної культури 

студентів аграрного ЗВО   
 

  

  

 

Когнітивний рівень 

ГК  

Рефлексивний рівень 

ГК  

Дієво-практичний  

рівень ГК  Загальний рівень ГК  

До Після До Після До Після До Після 

N 159 159 159 159 159 159 159 159 

Нормальні 

параметриa,,b 

Середнє ,4208 ,5214 ,3925 ,5157 ,3937 ,5157 ,3918 ,5082 

Стд. відхилення ,13172 ,13842 ,10035 ,14299 ,10043 ,14606 ,09478 ,13546 

Різності 

екстремумів 

Модуль ,311 ,181 ,300 ,206 ,296 ,232 ,299 ,203 

Позитивні ,311 ,181 ,300 ,206 ,296 ,232 ,299 ,203 

Негативні -,180 -,155 -,198 -,125 -,201 -,127 -,232 -,129 

Статистика Z Колмогорова-Смирнова 3,921 2,280 3,777 2,597 3,736 2,931 3,771 2,557 

Асимпт. знач. (двобічне) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Порівняння з нормальним розподілом. 

b. Оцінюється за даними. 
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Додаток Л 14 

Критерій Манна-Уитні  

(показники рівня гендерної культури студентів аграрного ЗВО)   

 

Ранги 

Рівні ГК   
Група N 

Середній 

ранг Сума рангів 

Когнітивний (до 

експерименту) 

чоловіки 79 70,51 5570,50 

жінки 80 89,37 7149,50 

Всього 159 
  

Когнітивний (після 

експерименту)  

чоловіки 79 75,20 5941,00 

жінки 80 84,74 6779,00 

Всього 159 
  

Рефлексивний (до 

експерименту) 

чоловіки 79 80,13 6330,50 

жінки 80 79,87 6389,50 

Всього 159 
  

Рефлексивний (після 

експерименту)  

чоловіки 79 78,23 6180,50 

жінки 80 81,74 6539,50 

Всього 159 
  

Дієво-практичний (до 

експерименту) 

чоловіки 79 82,32 6503,50 

жінки 80 77,71 6216,50 

Всього 159 
  

Дієво-практичний (після 

експерименту)  

чоловіки 79 82,41 6510,00 

жінки 80 77,63 6210,00 

Всього 159 
  

Загальний  (до 

експерименту) 

чоловіки 79 76,92 6076,50 

жінки 80 83,04 6643,50 

Всього 159 
  

Загальний  (після 

експерименту)  

чоловіки 79 78,63 6211,50 

жінки 80 81,36 6508,50 

Всього 159 
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Додаток Л 15 

Статистики критеріїв Манна-Уитні та Вілкоксона 

(показники рівня гендерної культури студентів аграрного ЗВО)   

Статистики критерію 

 
Когнітивний рівень ГК Рефлексивний рівень ГК Дієво-практичний рівень ГК Загальний рівень ГК 

До Після До Після До Після До Після 

Статистика U Манна-

Уитні 

2410,500 2781,000 3149,500 3020,500 2976,500 2970,000 2916,500 3051,500 

Статистика W 

Вілкоксона 

5570,500 5941,000 6389,500 6180,500 6216,500 6210,000 6076,500 6211,500 

Z -2,782 -1,336 -,039 -,493 -,679 -,675 -,906 -,384 

Асимпт. знач. (двобічне) ,005 ,181 ,969 ,622 ,497 ,499 ,365 ,701 
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Додаток М 

Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження  
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Додаток Н 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації: 

1. Шлєіна Л. І. Теоретичні засади формування гендерної компетентності 

студентів непедагогічних спеціальностей. Теоретико-методичні проблеми 

виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Тематичний випуск 

«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». Вип. 21. Кн. 3. Том І (75). Київ : Гнозис, 2017. С. 394–401.  

2. Шлєіна Л. І. Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті. 

Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Вип. LXXXI Том 3. Херсон : 

Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 50–54.   

3. Шлєіна Л. І. Зміст гендерної компетентності викладача аграрного 

закладу вищої освіти. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Одеса : 

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 

2019. Вип. 14. Том 2. С. 178–82.  

4. Шлєіна Л. І. Законодавча база реалізації гендерної культури в 

навчально-виховному процесі ЗВО. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / за ред. 

А. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 69. Том 3. 

С. 177–181.  

5. Шлєіна Л. І. Реалізація гендерної складової у навчально-виховному 

процесі аграрного ЗВО. Актуальні питання гуманітарних наук : 

міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-

упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. Вип. 29. Том 1. С. 249–255. 

6. Шлєіна Л. І. Критерії і показники сформованості гендерної культури у 

студентства аграрних закладів вищої освіти. Науковий журнал «Інноваційна 
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педагогіка». Одеса : Причорноморський науково-дослідний інститут 

економіки та інновацій, 2020. Вип. 29. Том 2. С. 151–155. 

7. Shlieina L. I. Formation of gender culture of students of institutions of 

higher agricultural education: the essence and organizational and pedagogical 

conditions. Humanitarian Balkan Research. Plovdiv, 2020. Т. 4. № 3(9). P. 35–39. 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

8. Шлєіна Л. І. Сутність компетентнісного підходу у вищій освіті. 

«Філософські обрії сьогодення» : зб. статей, тез і доп. учасн. V Міжнародної 

науково-практичної конференції / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. 

Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2017. С. 315–317. 

9. Шлєіна Л. І. Умови формування гендерної компетентності сучасного 

фахівця. «Педагогіка в системі гуманітарного знання» : зб. матеріалів ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 8–9 вересня 2017). 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 110–113. 

10. Шлєіна Л. І. Науково-педагогічні засади гендерної компетентності у 

системі вищої освіти. «Актуальні питання підготовки майбутніх фахівців 

педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій» : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Мелітополь, 21 грудня 

2017). Мелітополь : 2017. С. 196–203. 

11. Шлєіна Л. І. Гендерна культура особистості в умовах закладів вищої 

освіти. «Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень» : зб. тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 13–14 липня 2018). 

Київ : 2018. С. 82–85. 

12. Шлєіна Л. І. Психолого-педагогічні особливості формування 

гендерної культури студентської молоді. ІІ International scientific conference: 

Modern educational space: the transformation of national models in terms of 

integration : Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig : Baitija 

Publishing, 2018. С. 184–187. 
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13. Шлєіна Л. І. Гендер у філософському дискурсі. Гендер. Екологія. 

Здоров’я: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 

(м. Харків, 18 – 19 квітня 2019). Харків : ХНМУ, 2019. С. 182–183. 

14. Шлєіна Л. І. Законодавча база реалізації гендерної культури в 

навчально-виховному процесі ЗВО. Теорія та практика сучасної науки та 

освіти: матеріали Міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 29–30 

листопада 2019) / наук. ред. О.Ю. Висоцький. Дніпро : СПД «Охотник», 

2019. Частина ІІ. С. 256–257. 

15. Шлєіна Л. І. Роль куратора студентської групи у вихованні гендерної 

культури у студентів аграрних ЗВО. Актуальні питання підготовки 

майбутніх фахівців педагогічної освіти в умовах освітніх трансформацій : 

матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Мелітополь, 26 грудня 2019) Мелітополь : 2019. С. 92– 97. 

16. Шлєіна Л. І. Особливості студентського контингенту аграрного ЗВО 

для формування гендерної культури. Modern science: problems and innovations 

: Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (Sweden 1–3 

червня 2020) Stockholm : 2020. С. 92–97. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

17. Шлєіна Л. І. Гендерна культура студентської молоді закладу вищої 

освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, 

А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика» Вип. 20 

Том 3. 2018. С. 176–179.  
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