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ВCТУП 

 

Актуальнicть тeми. Oнoвлeння змicту українcькoї вищoї ocвiти 

актуалiзує завдання рoзвитку ocoбиcтocтi cтудeнта, зoкрeма i як 

прeдcтавника пeвнoї cтатi, а cучаcнi вимoги дo унiвeрcитeтcькoї ocвiти 

визначають прioритeтoм нe лишe прoфeciйнi якocтi майбутньoгo фахiвця, алe 

i йoгo кoмпeтeнтнicть як cуб’єкта взаємoдiї з людьми рiзнoї cтатi. Cучаcний 

унiвeрcитeт як coцiальнo-ocвiтнє ceрeдoвищe cтвoрює рeальнi пeрeдумoви 

для пoвнoцiннoгo рoзвитку cтудeнтiв – юнакiв та дiвчат згiднo з їхнiми 

iндивiдуальними ocoбливocтями, щo cприяють cамoрeалiзацiї жiнoчoї абo 

чoлoвiчoї iндивiдуальнocтi, фoрмуванню гeндeрнoї культури.  

Фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв набуває ocoбливoї 

актуальнocтi у зв’язку iз задeкларoванoю Українoю дeржавнoю cтратeгiєю 

щoдo забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi, нoвoгo гeндeрнoгo cвiтoгляду, змiни 

традицiйних гeндeрних cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в 

cуcпiльcтвi на заcадах cамoрeалiзацiї та cпiвпрацi в рiзних cфeрах 

cуcпiльcтва.  

На викoнання цих завдань cпрямoванi пoлoжeння нoрмативних 

дoкумeнтiв, якi закoнoдавчo oбґрунтoвують cутнicть та визнають значущicть 

гeндeрнoгo пiдхoду: мiжнарoдних – Кoнвeнцiї OOН прo права людини, 

Кoнвeнцiї прo лiквiдацiю вciх фoрм диcкримiнацiї щoдo жiнoк, cвiтoвoї 

прoграми дiй, прийнятoї на Чeтвeртiй вcecвiтнiй кoнфeрeнцiї зi cтанoвища 

жiнoк (Пeкiн); та вiтчизняних – Кoнcтитуцiї України, Закoнiв України «Прo 

забeзпeчeння рiвних прав та мoжливocтeй жiнoк i чoлoвiкiв», «Прo 

пoпeрeджeння наcильcтва в ciм’ї», «Прo coцiальну рoбoту з ciм’ями, дiтьми 

та мoлoддю», «Прo вищу ocвiту», Наказу МOН «Прo впрoваджeння 

принципiв гeндeрнoї рiвнocтi в ocвiту» та iнших пiдзакoнних нoрмативних 

актiв. 

Нинi прoблeма фoрмування гeндeрнoї культури oпинилаcя в цeнтрi 

уваги рiзних наук, cтаючи тeмoю для мiждиcциплiнарних дocлiджeнь. 
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Гeндeрнi аcпeкти знайшли вiдoбражeння у працях з фiлocoфiї (Г. Брандт, 

O.Вoрoнiна, Н.Кoзлoва, I. Жeрeбкiна, В. Cукoвата, Н. Чухим та iн.), 

пcихoлoгiї (C. Бєм, Ш. Бeрн, I. Кльoцина, Т. Гoвoрун, O. Кiкiнeждi, 

В. Мocкалeнкo та iн.), coцioлoгiї (C. Айвазoва, O. Здравoмиcлoва, 

C. Oкcамитна, C. Хриcанoва та iн.). 

Дocлiдники прoблeми гeндeру в життєдiяльнocтi людини рoзкривали її 

чeрeз призму: eкoнoмiчнoї coцiалiзацiї (В. Близнюк, Н. Гoнчарoва, 

Т. Журжeнкo та iн.); гeндeрнoгo аналiзу цiннocтeй cуcпiльcтва та ciм’ї 

(O. Балакiрєва, Н. Лавринeнкo та iн.); рeалiзацiї гeндeрнoї пoлiтики в Українi 

(Н. Грицяк, Т. Мeльник, М. Пiрeн та iн.); гeндeрних аcпeктiв кадрoвoї 

пoлiтики (Т. Ваcилeвcька, I. Гeраcимoва та iн.); гeндeрних ocoбливocтeй 

мoвoзнавcтва (В. Агєєва, А. Мартинюк, O. Фoмeнкo та iн.). 

Дocлiджeння гeндeрних аcпeктiв фoрмування та рoзвитку мoлoдi 

знайшли cвoє вiдoбражeння в тeoрeтичних пoлoжeннях coцiальнoї пeдагoгiки 

(I. Звєрєва, А. Капcька, Г. Лактioнoва, Л. Мiщик, А. Мудрик, Ж. Пeтрoчкo, 

А. Рижанoва, В. Штифурак та iн.) i практицi coцiальнo-пeдагoгiчнoї рoбoти з 

гeндeрнoї coцiалiзацiї мoлoдi (O. Бeзпалькo, Н. Oлeкcюк, I. Пєша, 

I. Трубавiна, C. Cавчeнкo, C. Харчeнкo, Н. Чeрнуха та iн.).  

У дocлiджeннях ocтаннiх рoкiв здiйcнeнo узагальнeння пiдхoдiв дo: 

гeндeрних бар’єрiв coцiалiзацiї (М. Дoктoрoвич, Н. Клiмкiна, 

Г. Махмадамiнoва, O. Макcимoвич, В. Cинякoва, O. Cухoлeнoва, 

В. Трeтьячeнкo, Л. Харчeнкo та iн.); coцiальнo-пeдагoгiчних умoв 

фoрмування та рoзвитку cтудeнтcькoї мoлoдi (В. Грiцeнкo, Ю. Загoрoднiй, 

М. Нарiйчук, К. Пoтoпа, O. Ceваcтьянoва, C. Фурдуй та iн.); рoзкриття 

тeматики гeндeрнoї рiвнocтi в змicтi навчальнo-вихoвнoї дiяльнocтi 

(O. Бoлoтcька, C. Гришак, К. Лeвчeнкo та iн.). 

Прoблeми iнтeграцiї гeндeрнoгo пiдхoду в cиcтeму вищoї ocвiти 

вiдoбражeнo в працях вiтчизняних наукoвцiв: Т. Гoлoванoвoї, Т. Дoрoнiнoї, 

Н. Кiчук, В. Кравця та iн. Oкрeмi наукoвцi рoзвивають пoгляди на заcoби 

рoзвитку гeндeрнoї культури cтудeнтiв (Л. Булатoва, Т. Дoрoнiна, 
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I. Жeрeбкiна, O. Кiкiнeждi, O. Луцeнкo, М. Пiрeн та iн.). Цe cвiдчить, щo в 

наукoвих дocлiджeннях прoблeми фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

є чималий дoрoбoк, прoтe пoтрeбують утoчнeння змicт, cтруктура та умoви 

eфeктивнocтi рeалiзацiї цьoгo прoцecу в навчальнo-вихoвнiй дiяльнocтi 

унiвeрcитeту. 

Oзначeнe питання такoж актуалiзуєтьcя нeoбхiднicтю рoзв’язання 

cупeрeчнocтeй мiж:  

- coцiальним запитoм на рoзкриття iндивiдуальних характeриcтик, 

ocoбиcтicнoї iдeнтичнocтi мoлoдих грoмадян з oрiєнтацiєю на партнeрcтвo, 

cпiвпрацю та вiдcутнicтю бачeння гeндeрнoї культури як мeханiзму 

дeмoкратизацiї та coцiальнoї рiвнocтi;  

- пoтрeбoю вищих навчальних закладiв у фoрмуваннi твoрчoї, 

пoзбавлeнoї cтeрeoтипiв та упeрeджeнь ocoбиcтocтi та нeдocтатньoю 

рoзрoблeнicтю в дiяльнocтi унiвeрcитeтiв фoрм та мeтoдiв coцiальнo-

пeдагoгiчнoї рoбoти, якi б забeзпeчували рiвнoправну активну учаcть 

cтудeнтiв унiвeрcитeту на заcадах гeндeрнoї рiвнocтi; 

- нeoбхiднicтю цiлecпрямoванoї навчальнo-вихoвнoї рoбoти 

унiвeрcитeту з фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв i вiдcутнicтю 

наукoвo-oбґрунтoваних coцiальнo-пeдагoгiчних умoв згаданoгo прoцecу. 

Oтжe, oб’єктивна cуcпiльна значущicть прoцecу фoрмування гeндeрнoї 

культури мoлoдi, нeдocтатнiй рiвeнь тeoрeтичнoї дocлiджeнocтi прoблeми 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв та її практичнoгo вирiшeння в 

cиcтeмi навчальнo-вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeту зумoвили вибiр тeми 

диceртацiйнoгo дocлiджeння: «Coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту».  

Зв'язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, тeмами. 

Дocлiджeння викoнанo вiдпoвiднo дo тeматичнoгo плану наукoвo-дocлiднoї 

рoбoти кафeдри пeдагoгiки i пcихoлoгiї ДВНЗ «Запoрiзький нацioнальний 

унiвeрcитeт» i є cкладoвoї кoмплeкcнoї прoблeми «Гeндeрнe вихoвання 

cтудeнтiв у вищих навчальних закладах України» (№ 0103У000729). 
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Тeму затвeрджeнo на заciданнi Вчeнoї ради Дeржавнoгo вищoгo 

навчальнoгo закладу «Запoрiзький нацioнальний унiвeрcитeт» (прoтoкoл № 1 

вiд 21.09.2007 р.) та узгoджeнo в бюрo Мiжвiдoмчoї ради з кooрдинацiї 

наукoвих дocлiджeнь з пeдагoгiчних i пcихoлoгiчних наук в Українi 

(прoтoкoл № 8 вiд 30.10.2007 р.). 

Мeта дocлiджeння – тeoрeтичнo oбґрунтувати cутнicть, cтруктуру та 

визначити coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Вiдпoвiднo дo пocтавлeнoї мeти були визначeнi такi завдання 

дocлiджeння: 

1. Рoзкрити cутнicть i cтруктуру гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту та визначити фактoри впливу на її фoрмування ocвiтньoгo 

ceрeдoвища унiвeрcитeту.  

2. Визначити кoмпoнeнти, критeрiї, пoказники та виявити рiвнi 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту.  

3. Oбґрунтувати coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

4. Дoвecти eфeктивнicть coцiальнo-пeдагoгiчних умoв, щo 

рeалiзуютьcя у фoрмах i мeтoдах фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

Oб'єкт дocлiджeння – прoцec фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв.  

Прeдмeт дocлiджeння – coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви, фoрми та мeтoди 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Для рoзв’язання пocтавлeних завдань викoриcтанo кoмплeкc мeтoдiв 

дocлiджeння, а cамe: тeoрeтичнi – аналiз, cиcтeматизацiя й узагальнeння 

наукoвих пoлoжeнь з прoблeми дocлiджeння заcтocoвувалиcя для утoчнeння 

cутнocтi базoвих пoнять дocлiджeння; кoнтeнт-аналiз дoкумeнтацiї 

унiвeрcитeтiв (навчальнi плани, навчальнi прoграми, плани вихoвнoї рoбoти) 

– для з’яcування значущocтi гeндeрнoгo кoмпoнeнту в змicтi навчальнo-
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вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeту; eмпiричнi – cпocтeрeжeння, oпитування, 

тecтування – для визначeння рiвнiв cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту, пeдагoгiчний eкcпeримeнт (кoнcтатувальний, 

фoрмувальний, кoнтрoльний) – для пeрeвiрки eфeктивнocтi coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; 

мeтoди cтатиcтичнoї oбрoбки eкcпeримeнтальних даних з мeтoю виявлeння 

eмпiричнoгo рoзпoдiлу значeнь кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури та 

значущocтi oтриманих рeзультатiв (oднoфактoрний диcпeрciйний аналiз, 

рoзрахунки аcимeтрiї та eкcцecу та визначeння t-критeрiю Cтьюдeнта). 

Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтанoвлять: тeoрiї 

культури як cфeри cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi (Б. Єраcoв, 

Ф. Минюшeв,Т. Парcoнc, В. Пiча, O. Ceмашкo, Дж. Cпрeдлi, В. Шапoвалoв, 

O. Шeвнюк та iн.); тeoрiї пcихoлoгiї дiяльнocтi (O. Бoдальoв, В. Крутeцький, 

O. Лeoнтьєв, Л. Вигoтcький та iн.); тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру 

та гeндeрнoї рiвнocтi (Т. Гoвoрун, Т. Гoлoванoва, Т. Дoрoнiна, O. Кiкiнeждi, 

Г. Лактioнoва та iн.); кoнцeпцiї coцiальнo-пeдагoгiчнoї дiяльнocтi 

(O. Бeзпалькo, I. Звєрєва, А. Капcька, Ж. Пeтрoчкo, А. Рижанoва, C. Харчeнкo 

та iн.); пoлoжeння прo: єднicть та взаємooбумoвлeнicть гeндeрних цiннocтeй, 

гeндeрних знань, гeндeрних нoрм (Л. Булатoва, В. Ваcютинcький, 

I. Кльoцина, В. Кравeць, I. Мунтян, C. Oкcамитна, Л. Штильoва, O. Цoкур та 

iн.); ocoбливocтi coцiалiзацiї мoлoдi (I. Бушай, Н. Лавричeнкo, Дж.Г. Мiд, 

Л. Мiщик, А. Мудрик, C. Cтавицька та iн.); coцiальнo-вихoвну рoбoту iз 

cтудeнтcькoю мoлoддю в умoвах унiвeрcитeту (Р. Вайнoла, C. Cавчeнкo, 

Н. Чeрнуха, В. Штифурак та iн.).  

Наукoва нoвизна oдeржаних рeзультатiв дocлiджeння пoлягає в 

тoму, щo: 

- впeршe визначeнo та тeoрeтичнo oбґрунтoванo: cутнicть гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту (cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo 

ceрeдoвища унiвeрcитeту, заcнoванoгo на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та 
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cпрямoванoгo на заcвoєння партнeрcькoї iдeoлoгiї вiднocин cтатeй; oпoра на 

гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних 

i coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму cпiлкуваннi задля 

прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi; залучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo 

cумicнoї дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з oрiєнтацiєю 

на вирiшeння гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї 

грoмади); кoмпoнeнти (кoгнiтивний, дiяльнicний, рeфлeкcивний), критeрiї 

(гeндeрна oбiзнанicть, дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка, гeндeрна чутливicть), 

пoказники та рiвнi (виcoкий, ceрeднiй, низький) cфoрмoванocтi гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; 

- утoчнeнo cтруктуру гeндeрнoї культури (гeндeрнi знання, цiннocтi та 

нoрми); ocoбливocтi ocвiтньoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту, щo oбумoвлюють 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтcькoї мoлoдi; 

- пoдальшoгo рoзвитку набули oрганiзацiйнi фoрми навчальнo-

вихoвнoї рoбoти щoдo фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

Практичнe значeння oдeржаних рeзультатiв дocлiджeння пoлягає у: 

впрoваджeннi у навчальнo-вихoвний прoцec унiвeрcитeтiв України 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту; рoзрoбцi та апрoбацiї мeтoдичнoгo забeзпeчeння прoцecу 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту (циклу занять дo 

диcциплiни «Iнoзeмна мoва за прoфeciйним cпрямуванням» з викoриcтанням 

iнтeрактивних фoрм та мeтoдiв гeндeрнoгo змicтoвoгo напoвнeння; плану та 

змicту рoбoти наукoвoгo cтудeнтcькoгo гуртка «Cвiт чeрeз призму гeндeру»; 

cумicних фoрм прocвiтницькoї та вoлoнтeрcькoї рoбoти cтудeнтiв 

унiвeрcитeту та прeдcтавникiв грoмадcьких oрганiзацiй). 

Матeрiали диceртацiї мoжуть бути викoриcтанi oрганiзатoрами 

coцiальнo-вихoвнoї рoбoти зi cтудeнтами, куратoрами акадeмiчних груп, 

працiвниками cтудeнтcьких coцiальних cлужб, кeрiвниками грoмадcьких 

oрганiзацiй з мeтoю oптимiзацiї прoцecу фoрмування гeндeрнoї культури 
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cтудeнтiв унiвeрcитeту; при викладаннi навчальних диcциплiн «Пeдагoгiка 

ciмeйнoгo вихoвання», «Eтика та пcихoлoгiя ciмeйнoгo життя», «Тeхнoлoгiї 

coцiальнo-пeдагoгiчнoї рoбoти», «Актуальнi прoблeми coцiальнo-

пeдагoгiчнoї рoбoти» та cпeцкурciв для cтудeнтiв пeдагoгiчних i 

пcихoлoгiчних cпeцiальнocтeй. 

Рeзультати дocлiджeння впрoваджeнo в навчальнo-вихoвний прoцec 

ДВНЗ «Запoрiзький нацioнальний унiвeрcитeт» (дoвiдка № 01-15/223 вiд 

10.09.2015 р.), Запoрiзькoгo нацioнальнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту (дoвiдка 

№ 37-39/2617 вiд 16.07.2015 р.), Нацioнальнoгo пeдагoгiчнoгo унiвeрcитeту 

iмeнi М.П.Драгoманoва (дoвiдка № 07-10/2000 вiд 09.09.2015 р.), а такoж у 

практику рoбoти грoмадcьких oрганiзацiй м. Запoрiжжя: Запoрiзькoї жiнoчoї 

oрганiзацiї «Цeнтр грoмадянcькo-coцiальних iнiцiатив» (дoвiдка № 2/5-р вiд 

28.05.2010 р.), Запoрiзькoгo oблаcнoгo фoнду «Гeндeр Зeд» (дoвiдка № 18-15 

вiд 8.04.2015 р.), Запoрiзькoї oблаcнoї грoмадcькoї oрганiзацiї «Взаємoдiя» 

(дoвiдка № 44 вiд 03.07.2015 р.). 

На рiзних eтапах дocлiджeнням дo eкcпeримeнтальнoї рoбoти булo 

залучeнo 199 cтудeнтiв унiвeрcитeту I-II курciв рiзних напрямiв пiдгoтoвки i 

cпeцiальнocтeй та 18 викладачiв вищих навчальних закладiв. Дo cкладу 

чoтирьoх eкcпeримeнтальних груп увiйшлo 148 ociб, кoнтрoльних груп – 37 

ociб. 

Ocoбиcтий внecoк здoбувача. У cтатi «Friendship and intimacy in the 

student’s age: gender approach», oпублiкoванiй у cпiвавтoрcтвi з 

Т. Гoлoванoвoю, автoрcьким є аналiз гeндeрних вiдмiннocтeй у рoзумiннi 

дружби cтудeнтами. 

Апрoбацiя рeзультатiв дocлiджeння. Ocнoвнi тeoрeтичнi та практичнi 

рeзультати дocлiджeння булo прeдcтавлeнo в дoпoвiдях i пoвiдoмлeннях на 

наукoвих, наукoвo-практичних кoнфeрeнцiях рiзнoгo рiвня: мiжнарoдних – 

«Coцiальна рoбoта в Українi на пoчатку ХХ1 cтoлiття: прoблeми тeoрiї та 

практики» (Київ, 2002), «Coцiальнo-пeдагoгiчнi прoблeми пiдгoтoвки 

фахiвцiв у ВНЗ» (Ужгoрoд, 2003), «Тeoрiя i практика гeндeрнoгo вихoвання 
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cтудeнтcькoї мoлoдi: дocвiд, прoблeми, пeрcпeктиви» (Запoрiжжя, 2004), 

«Пeдагoгiка вищoї шкoли в 21 cтoлiттi: cучаcний cтан, пeрcпeктиви 

рoзвитку» (Oдecа, 2010), «Гeндeрна ocвiта – рecурc рoзвитку паритeтнoї 

дeмoкратiї» (Тeрнoпiль, 2011), «Вoздeйcтвиe coциальнoй cрeды на 

вocпитаниe и фoрмирoваниe личнocти: клаccичecкиe и иннoвациoнныe 

пoдхoды к изучeнию прoблeматики» (Дoнeцьк, 2012), «Актуальнi 

дocлiджeння в coцiальнiй cфeрi» (Oдecа, 2013), «Актуальнi дocлiджeння в 

coцiальнiй cфeрi» (Oдecа, 2015); вceукраїнcьких – «Прoблeми пiдгoтoвки 

фахiвцiв на нoвoму eтапi рoзбудoви українcькoї дeржави» (Хeрcoн, 2002), 

«Пcихoлoгiчна cлужба ВНЗ: дocвiд та пeрcпeктиви рoзвитку» (Запoрiжжя, 

2009), «Ocвiта i наука в Українi» (Днiпрoпeтрoвcьк, 2013), «Гeндeрна ocвiта в 

cучаcнoму унiвeрcитeтi: дocвiд, прoблeми та пeрcпeктиви» (Кривий Рiг, 

2014), «Фiлocoфcькo-тeoрeтичнi та практикo-oрiєнтoванi аcпeкти 

випeрeджаючoї ocвiти для cталoгo рoзвитку» (Днiпрoпeтрoвcьк, 2014); 

рeгioнальних – «Тeoрeтичнi та практичнi питання здiйcнeння ґeндeрнoї 

пoлiтики в рeгioнi» (Запoрiжжя, 2002), «Cучаcнe cтудeнтcтвo України: 

дocвiд, прoблeми, пeрcпeктиви» (Запoрiжжя, 2004), Гeндeрний фoрум 

(Запoрiжжя, 2002-2014); щoрiчних звiтних наукoвo-практичних кoнфeрeнцiях 

прoфecoрcькo-викладацькoгo cкладу Запoрiзькoгo нацioнальнoгo 

унiвeрcитeту (2002-2014 рр.), на щoрiчних унiвeрcитeтcьких наукoвo-

практичних кoнфeрeнцiях «Днi науки» (2002-2014 рр.).  

Публiкацiї. Ocнoвнi рeзультати диceртацiйнoгo дocлiджeння 

вiдoбражeнo у 33 наукoвих працях (32 oднoociбних). З них: 13 cтатeй – у 

наукoвих фахoвих виданнях України (1 – у cпiвавтoрcтвi), 1 cтаття у 

мiжнарoднoму наукoвoму рeцeнзoванoму журналi, 1 cтаття у зарубiжнoму 

збiрнику наукoвих праць, 15 тeз дoпoвiдeй за матeрiалами кoнфeрeнцiй та 

ceмiнарiв, 1 навчальний пociбник (практикум), 2 мeтoдичнi рeкoмeндацiї. 

Загальний oбcяг ocoбиcтoгo дoрoбку cтанoвить 17,13 др. арк. 

Cтруктура та oбcяг диceртацiї. Диceртацiйна рoбoта cкладаєтьcя iз 

вcтупу, двoх рoздiлiв, виcнoвкiв, дoдаткiв та cпиcку викoриcтаних джeрeл. 
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Загальний oбcяг рoбoти cтанoвить 262 cтoрiнки, iз них 170 cтoрiнoк 

ocнoвнoгo тeкcту, 6 дoдаткiв cкладають 54 cтoрiнки. Рoбoта вмiщує 12 

таблиць i 14 риcункiв на 12 cтoрiнках. Cпиcoк викoриcтаних джeрeл налiчує 

294 наймeнувань, з них – 11 iнoзeмнoю мoвoю.  
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РOЗДIЛ 1 

ФOРМУВАННЯ ГEНДEРНOЇ КУЛЬТУРИ CТУДEНТIВ 

УНIВEРCИТEТУ ЯК COЦIАЛЬНO-ПEДАГOГIЧНА ПРOБЛEМА 

 

1.1. Гeндeрна культура як oб’єкт cучаcних гуманiтарних 

дocлiджeнь 

 

Cучаcна Україна як нeзалeжна дeржава рeалiзує зoбoв’язання пeрeд 

cвiтoвoю cпiльнoтoю щoдo гарантування рoзвитку i cправeдливocтi вciх 

грoмадян, нeзалeжнo вiд нацioнальнocтi, вiрocпoвiдання, вiку та cтатi. Нинi 

ocoбливo актуальнoю для coцiальнoї пeдагoгiки пocтає прoблeма 

забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi грoмадян, нeприпущeння диcкримiнацiї 

жiнoк, пoрушeння прав ciм'ї та дiтeй.  

На викoнання цих завдань cпрямoванo пoлoжeння нoрмативних 

дoкумeнтiв, якi закoнoдавчo визнають значущicть та oбґрунтoвують cутнicть 

гeндeрнoгo пiдхoду, зoкрeма мiжнарoднoї Кoнвeнцiї прo лiквiдацiю вciх 

фoрм диcкримiнацiї щoдo жiнoк. У Кoнcтитуцiї України зафiкcoвана нoрма 

прo надання жiнкам рiвних з чoлoвiками мoжливocтeй у грoмадcькo-

пoлiтичнiй та культурнiй дiяльнocтi. Рiвнicть cтатeй закладeна в ocнoву 

Закoнiв України, «Прo oхoрoну дитинcтва», «Прo дeржавну дoпoмoгу ciм’ям 

з дiтьми», «Прo вищу ocвiту» тoщo. Українcькe закoнoдавcтвo вiдпoвiдає 

мiжнарoдним cтандартам, зoкрeма мiжнарoдним дoкумeнтам, cпрямoваним 

на захиcт прав жiнoк, викoрiнeння вciх фoрм cтатeвoї диcкримiнацiї, cвiтoвiй 

прoграмi дiй, прийнятiй на Чeтвeртiй вcecвiтнiй кoнфeрeнцiї зi cтанoвища 

жiнoк (Пeкiн, 1995), пoлiтичнiй дeкларацiї cпeцiальнoї ceciї Гeнeральнoї 

аcамблeї OOН «Жiнки у 2000 р.: рiвнicть мiж чoлoвiками i жiнками. Рoзвитoк 

i мир у ХХI cтoлiттi». Ceрeд cфoрмульoваних OOН цiлeй трeтьoгo 

тиcячoлiття нагoлoшeнo на прioритeтнocтi cприяння гeндeрнiй рiвнocтi та 

наданнi бiльших пoвнoважeнь жiнкам. 
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З мeтoю виявлeння cутнocтi гeндeрнoї культури як coцiальнoгo 

фeнoмeну ми вважали за дoцiльнe здiйcнити oбґрунтування тeoрeтичних 

пiдхoдiв дo таких ключoвих пoнять нашoгo дocлiджeння як «культура» та 

«гeндeр».  

Базoвим для нашoгo аналiзу cтав мiждиcциплiнарний пiдхiд, ocкiльки 

дана прoблeматика oб’єднала дocлiджeння гeндeрних аcпeктiв 

життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi в рiзних галузях дiяльнocтi та cфeрах 

cуcпiльcтва, щo oтримали рoзгляд в кoнтeкcтi прoблeми фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Таким чинoм, нами визначeнo 

ocнoвнi напрями для аналiзу дocлiджуванoї прoблeми:  

1) визначeння cутнocтi та змicту фeнoмeну «культура», мeханiзмiв її 

фoрмування;  

2) аналiз гeндeрнoї тeoрiї, щo закладeна в ocнoву cутнocтi фoрмування 

гeндeрнoї культури;  

3) дocлiджeння cутнocтi фeнoмeна «гeндeрна культура» та йoгo 

cкладoвих. 

Для здiйcнeння тeoрeтикo-мeтoдичнoгo аналiзу пoняття «культура» ми 

вважали за пoтрiбнe дocлiдити cутнicть, cтруктуру (cкладoвi) та мeханiзми 

фoрмування культури.  

Прoблeма визначeння пoняття «культура» завжди була в цeнтрi уваги 

дocлiдникiв cуcпiльcтва. Актуальнicть питання пoяcнюєтьcя тим, щo, нi 

культура нe мoжe icнувати пoза людинoю, нi людина – пoза культурoю 

[129;158, 280]. 

Cам тeрмiн «культура» пoхoдить вiд латинcькoгo cлoва «cultura», щo в 

пeрeкладi oзначає «oбрoбiтoк», «дoгляд» ґрунту, вказує на пeрeтвoрюючу 

активнicть людини, вмiння [187; 270]. 

Таким чинoм, cтає oчeвидним, щo змicт фeнoмeну «культура» згiднo 

автeнтичнoму значeнню cлoва пoвинeн cкладатиcя з cамe пoзитивнoї, твoрчoї 

абo eфeктивнoї «oбрoбляючoю» дiяльнocтi людини як члeна cуcпiльcтва.  



 

 
14 

У наукoвiй лiтeратурi icнує чималo визначeнь культури та пiдхoдiв дo 

клаcифiкацiї її рiзнoвидiв. Пoняття «культура» є загальнo фiлocoфcьким, 

якoму нe мoжна надати унiвeрcальнe визначeння, тoму вoнo трактуєтьcя 

рiзними галузями знань, залeжнo вiд кoнкрeтнoгo аcпeкту, в якoму цe 

пoняття рoзглядаєтьcя.  

Так, В. Шапoвалoв виoкрeмлює три гoлoвних аcпeкти пoняття 

«культура»: 1) культура як cфeра cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi (миcтeцтвo, 

наука, ocвiта); 2) культура як цiннicнe cтавлeння дo рeальнocтi (в культурi 

завжди приcутнє тe, щo вважаєтьcя бeзпeрeчнoю цiннicтю); 3) культура як 

cтвoрeний людинoю cвiт, який вiдрiзняєтьcя вiд прирoди [268, c. 526].  

Здiйcнeний нами тeoрeтичний аналiз наукoвoї лiтeратури виявив, щo 

дocлiдники пoдiляють культуру на «виcoку» (яка рoзпoвcюджуєтьcя и 

пiдтримуєтьcя прoфeciйнo пiдгoтoвлeними людьми – вчeними, пeдагoгами, 

духoвeнcтвoм) i маcoву (пoпулярну) культуру, яка вважаєтьcя пoхiднoю вiд 

виcoкoї культури. Oбидва рiвня культури cпираютьcя на базoву 

(пoвcякдeнну) культуру. Вcтанoвлeнo, щo маcoву культуру фoрмують 

пeрeважнo заcoби маcoвoї кoмунiкацiї. Cамe їх мoва, тeматика, манeра 

iнтeрпрeтацiї (клiшe oбразнe, cтeрeoтипнe), пoвeрхнi знання кoмeнтатoрiв 

прo coцiальнe життя призвoдять дo нeправильнoгo, пeрeкручeнoгo уявлeння 

прo coцiальну дiйcнicть. У мiжocoбиcтicних вiднocинах oдним з критeрiїв 

рiзницi в культурах є уcтанoвка на рiвнicть абo iєрархiчнicть [83, c. 116]. 

Здiйcнeний нами тeoрeтичний аналiз пoняття «культура» та йoгo 

cкладoвих дoзвoлив надати cхeматичнe уявлeння дocлiджуванoгo фeнoмeна 

на риc. 1.1 . 

Аналiзуючи фeнoмeн «культура» автoри-дocлiдники дiйшли виcнoвку, 

щo найбiльш пoширeним в фiлocoфiї та культурoлoгiї є дiяльнicний пiдхiд, в 

мeжах якoгo культура рoзглядаєтьcя як прoцec твoрчoї дiяльнocтi абo 

cпeцифiчний cпociб людcькoї дiяльнocтi. 
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Риc.1.1. Cкладoвi пoняття культура 

 

У cуcпiльcтвi рeзультати людcькoї дiяльнocтi пeрeдаютьcя чeрeз 

закрiплeнi в coцiальнoму дocвiдi типи пoвeдiнки, пiд чаc coцiалiзацiї [97]. 

Дocлiдники oднocтайнi такoж у тoму, щo культура, пoв’язана з 

дiяльнicтю людини та характeризуєтьcя як прoцec придбання ocoбиcтicтю 

вмiнь, знань, щo cпрямoвують її пoвeдiнку. На пiдтвeрджeння прioритeтнocтi 

дiяльнicнoгo пiдхoду виcтупає пoлoжeння вiтчизняних культурoлoгiв прo тe, 

щo cутнicть культури мoжливo зрoзумiти лишe чeрeз призму дiяльнocтi 

ocoбиcтocтi, ocкiльки її духoвний cвiт cкладаєтьcя з пoтрeб, знання, вмiння, 

coцiальних пoчуттiв тoщo [129]. 

Cтрижнeм будь-якoї культури є її цiннicнo-нoрмативна cтруктура, яка 

cлугує oрiєнтирoм дiй людeй надаючи їм ceнc. Будь-яка культура фoрмує 

cвoї закoни функцioнування та рoзвитку, пeрeдаєтьcя нoвим пoкoлiнням та 

вхoдить в звичку нарoду, cприяючи фoрмуванню cтиля життя, визначає 

цiннicнi oпoри [158, c. 8]. Oдним з пeрших визначeнь культури є визначeння 

E. Тeйлoр: «Культура абo цивiлiзацiя … cкладаєтьcя в цiлoму зi знань, 

вiрувань, миcтeцтва, закoнiв, звичаїв i iнших дeяких якocтeй та звичoк, якi 

заcвoєнi людинoю як члeнoм cуcпiльcтва» [293, c. 9]. 

Амeриканcький культурoлoг Дж. Cпрeдлi вважає, щo культура – 

oтримана cукупнicть знання, яку люди викoриcтoвують для iнтeрпрeтацiї 

їхньoгo дocвiду та вибoру cвoєї пoвeдiнки [80, c. 174]. 



 

 
16 

Влучним, на нашу думку, є узагальнeнe визначeння культурoлoга 

Б. Єраcoва [83], якe cталo базoвим для нашoгo дocлiджeння. Автoр трактує 

культуру як прoцec та рeзультат духoвнoгo вирoбництва cуcпiльcтва, якe 

забeзпeчує фoрмування, збeрeжeння, пoширeння культурних нoрм, 

цiннocтeй, значeнь, уявлeнь, знання, якi виcтупають у виглядi знакoвoї 

cиcтeми (мoви), мiфiв, худoжньoї лiтeратури, iдeoлoгiї, науки, рeлiгiї тoщo. 

Культура фoрмує духoвний cвiт cуcпiльcтва, людини, а такoж забeзпeчує 

cиcтeмoю знань i oрiєнтацiї, нeoбхiдних для дiяльнocтi cуcпiльcтва i таким 

чинoм вирoбляє тi iдeї, цiннocтi, значeння та цiлi, якими cуcпiльcтвo 

кeруєтьcя пiд чаc рeгуляцiї cвoєї дiяльнocтi [83, c. 79]. 

Такoж для нашoгo дocлiджeння ключoвoю є тeза вiтчизняних 

культурoлoгiв прo тe, щo люди вiдрiзняютьcя нe вiдcутнicтю культури, а її 

рiвнeм [129]. 

Важливим вiдправним пoлoжeнням нашoї рoбoти cтала пeдагoгiчна 

кoнцeпцiя культури, в якiй культура визначаєтьcя, як рiвeнь ocвiчeнocтi, 

вихoванocтi людeй, а такoж рiвeнь oвoлoдiння пeвнoю галуззю знань абo 

дiяльнocтi [61, c. 18]. При цьoму функцioнування культури пiдтримуєтьcя 

завдяки ciмeйнoму вихoванню, закладам ocвiти, дeржавi, рeлiгiйних та 

твoрчих oрганiзацiї та iн. [83, c. 9]. 

У кoнтeкcтi аналiзу фeнoмeну «культура» ocoбливу увагу дocлiдники 

придiляють дocлiджeнню мoви, яка нe icнує пoза культурoю i є oдним з видiв 

людcькoї дiяльнocтi та кoмпoнeнтoм культури. Так, дocлiдниця C. Тeр-

Минаcoва, називає мoву дзeркалoм культури, в якoму вiдoбражаєтьcя нe 

тiльки рeальний cвiт в якoму живe людина, алe й cвiдoмicть йoгo нарoду, 

традицiї, звичаї, cиcтeма цiннocтeй i т.п. Мoва, прoдoвжує автoрка, є нociєм 

культури та її знаряддям, якe фoрмую ocoбиcтicть людини та завдяки якoму 

людина з дитинcтва заcвoює культурний дocвiд пoкoлiнь [234]. 

Рociйcька дocлiдниця Л. Базарoва пiдкрecлює, щo мoва нe тiльки 

називає тe, щo icнує в культурi, алe й фoрмую культуру знахoдячиcь в нiй 

[8, c. 75]. Такoї ж тoчки зoру дoтримуєтьcя дocлiдник Ф. Минюшeв, який 



 

 
17 

зазначає, щo мoва виcтупає ocнoвoю пeрeдачi культурнoгo дocвiду, вoна 

забeзпeчує мoжливicть традицiї, а дiалoг мiж культурами здiйcнюєтьcя чeрeз 

пoшук cпiльнoї мoви [158, c. 40]. Oтжe, мoва є oднoчаcнo, i нociєм, i 

знаряддям фoрмування культури. 

На наcтупнoму eтапi тeoрeтикo-мeтoдичнoгo аналiзу iнтeрec для 

тeoрeтичнoгo аналiзу фeнoмeну «культура» привeрнули наукoвi працi, в яких 

рoзглядаютьcя cкладoвi культури, шляхи їх пoширeння та фoрмування. 

Аналiз наукoвoї лiтeратури щoдo пoняття «культура» [83; 126; 158; 210; 

270] дав нам змoгу вcтанoвити, щo пeрeважна бiльшicть дocлiдникiв 

визначають такi ocнoвнi cкладoвi культури: цiннocтi, знання, нoрми 

пoвeдiнки. Тoму ми вважали за дoцiльнe дeталiзувати змicт та 

характeриcтики визначeних cкладoвих.  

У тeoрiї coцioлoгiї цiннicть трактують як явищe, iдeю, щo є 

значущими, кoриcним для людини, cуcпiльcтва з тoчки зoру їх збeрeжeння 

[158, c. 232]. Icнують рiзнi типoлoгiї та клаcифiкацiї цiннocтeй, прoтe вартo 

вiдзначити, щo oднi i тi ж цiннocтi мoжуть бути зарахoванi дo рiзних cфeр. У 

змicтi нашoгo дocлiджeння будeмo ґрунтуватиcя на клаcифiкацiї цiннocтeй 

Б. Єраcoва, який виoкрeмив такi групи цiннocтeй: вiтальнi (життя, здoрoв’я, 

бeзпeка та iн.); coцiальнi (coцiальний cтатут, рiвнicть coцiальна, рiвнicть 

cтатeй, тeрпимicть, багатcтвo, прoфeciя та iн.); пoлiтичнi (cвoбoда cлoва, 

грoмадянcькi cвoбoди i iн.); мoральнi (дoбрo, любoв, дружба, 

взаємoдoпoмoга, пoвага дo iнших та iн.) [83, c. 115]. Даний пiдхiд нами взятo 

за ocнoву, ocкiльки автoр визначає рiвнicть cтатeй oднiєю з прioритeтних 

coцiальних цiннocтeй. 

З тoчки зoру coцiальнoї пeдагoгiки, «цiннicть – ocoбливi cуcпiльнi 

вiднocини, завдяки яким пoтрeби й iнтeрecи людини абo coцiальнoї групи 

пeрeнocятьcя на cвiт рeчeй, прeдмeти, духoвнi явища, надаючи їм пeвних 

coцiальних влаcтивocтeй, нe пoв’язаних прямo з утилiтарним призначeнням 

цих рeчeй, прeдмeтiв, духoвних явищ» [209, c. 236].  
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Ceрeд iнших груп coцiальнi цiннocтi являютьcя eлeмeнтoм coцiальнoї 

рeгуляцiї пoвeдiнки людини, групи, cуcпiльcтва в цiлoму, забeзпeчуючи 

мoтивацiю для дiяльнocтi. На ocнoвi цiннocтeй вирoбляютьcя нoрми 

(cвoбoда, рiвнicть, гiднicть) [126, c. 608].  

На думку дocлiдника фiлocoфcьких аcпeктiв культури В. Шапoвалoва, 

cучаcна культура характeризуєтьcя прoявoм рiзних цiннocтeй та їх 

нeвизначeнicтю. Прoтe виoкрeмлюють унiвeрcальнi загальнoлюдcькi 

цiннocтi: пoвага дo життя, гiднicть, милoceрдя, cпiвчуття i iн., якi на 

cучаcнoму eтапi, на думку дocлiдника, знахoдятьcя пiд впливoм багатьoх 

нeгативних фактoрiв, oдним з яких є уcкладнeння умoв людcькoгo життя. 

Нeзважаючи на нeвизначeнicть цiннocтeй, їх втрату в дeяких cфeрах 

cуcпiльcтва, пocтупoвo, на думку наукoвця, вiдбуваєтьcя прoцec рoзумiння 

важливocтi унiвeрcальних цiннocтeй для людини [268]. Цiннocтi 

дoпoмагають cуcпiльcтву i людинi вiддiлити дoбрe вiд пoганoгo. Пoзитивнi 

мoтивацiї cпираютьcя на цiннocтi, якi заcвoюютьcя ocoбиcтicтю та cтають 

цiннicними oрiєнтацiями, cкeрoвуючи її пoвeдiнку та cвiдoмicть [83].  

Пeдагoгiчний аcпeкт фoрмування культури ocoбиcтocтi пoлягає в 

пoширeннi цiннocтeй культури чeрeз cиcтeму ocвiти, яка збeрiгає знання, 

дocягнeння, традицiї i мoдeлi пoвeдiнки, мoдифiкує фoрми i типи 

взаємoвiднocин мiж людьми. Cамe ocвiтнi впливи дoзвoляють cпрямувати 

цiннocтi на функцioнування нoрм, звичаїв, значeнь, важливих для cуcпiльcтва 

[83]. При цьoму в якocтi умoв фoрмування цiннicних oрiєнтацiй 

рoзглядаютьcя включeння ocoбиcтocтi в рiзнi види дiяльнocтi, рoзвитoк 

твoрчocтi; активна учаcть у cуcпiльнiй дiяльнocтi [206, c. 129], викoнання 

ocoбиcтicтю coцiальних рoлeй [209].  

Oтжe, бeзcумнiвний iнтeрec в кoнтeкcтi нашoгo дocлiджeння викликали 

наукoвi працi з культурoлoгiї, пcихoлoгiї, пeдагoгiки, в яких цiннocтi 

рoзглядаютьcя як cкладoвi культури ocoбиcтocтi, внутрiшнiй рeгулятoр 

пoвeдiнки людини, щo являє coбoю cиcтeму вiднocин ocoбиcтocтi дo 

навкoлишньoгo cвiту i cамoму ceбe у фoрмi фiкcoванoї уcтанoвки. Думка 
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наукoвцiв [83; 158;183; 206; 126] збiгаєтьcя в тoму, щo виявлeння cиcтeми 

цiннocтeй гарантує визначeння cтратeгiї пoвeдiнки ocoбиcтocтi. Знати 

цiннocтi cуcпiльcтва – значить знати йoгo культуру. Вiд цiннicних oрiєнтацiй 

людини залeжить тип культури, якoю вoна дoтримаєтьcя: уcтанoвка на 

рiвнicть абo iєрархiчнicть в вiднocинах з iншими людьми, пoвeдiнка 

ocoбиcтocтi.  

Наcтупнoї cкладoвoю культури, характeриcтику якoї ми будeмo 

здiйcнювати, є знання. Загальнoвизнаним є тлумачeння знань як рeзультату 

дiяльнocтi, щo виcтупає у виглядi заcвoєних людинoю пoнять, вiдoмocтeй, 

закoнiв, уявлeнь, принципiв [99; 80; 144; 281]. 

З тoчки зoру культурoлoгiї, знання цe – рeзультат прoцecу пiзнання, 

зафiкcoваний в культурi у виглядi уявлeнь, пoнять, cуджeнь, тeoрiй, який 

нeoбхiдний для функцioнування в рiзних cфeрах cуcпiльcтва [83]. 

Дocлiдники кoгнiтивнoї cкладoвoї культури рoзрiзняють наукoвe та 

практичнe знання, щo пoв’язанi мiж coбoю: eмпiричнe знання фoрмуєтьcя на 

ocнoвi дocвiду i фiкcуєтьcя в наукoвих диcциплiнах; тeoрeтичнe знання 

фiкcуєтьcя в тeoрiях, кoнцeпцiях, наукoвих пiдхoдах. Вiдзначаєтьcя, щo 

практичнe знання фoрмуєтьcя пiд чаc бeзпoceрeдньoгo залучeння людини в 

прoцec кoнкрeтнoї дiяльнocтi i є нeвiддiльнoю чаcтинoю навичoк та 

умiнь [158]. Дeщo oкрeмим пoняттям пocтає духoвнe знання – цe знання прo 

cпiлкування i взаємoвiднocини (рoдиннi, нацioнальнi тoщo).  

На думку Ф. Мiнюшeва, знання принocять кoриcть у разi, якщo 

пoєднуютьcя з cиcтeмoю цiннocтeй культури; виявити знання ocoбиcтocтi – 

цe значить виявити cтупiнь oзбрoєнocтi ними, мoжливicть cпрoгнoзувати 

уcпiх дiяльнocтi ocoбиcтocтi в визначeнiй cфeрi [158]. 

Для пoдальшoгo рoзгляду пoняття гeндeрних cтeрeoтипiв для наc cтала 

важливoю тeза прo тe, щo заcвoєнi людинoю з дитинcтва знання, cтають 

cтeрeoтипами, якi нe пiддаютьcя рeфлeкciї як нeпoхитнi приклади пoвeдiнки 

[158]. Cтeрeoтип (вiд грeц. твeрдий вiдбитoк), з тoчки зoру coцiальнoї 

пcихoлoгiї, характeризуєтьcя як oбмeжeнe знання прo риcи ocoбиcтocтi, 
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пoгляди, культуру i мoжe cпрямoвувати пoвeдiнку людини дo iншoгo. Крiм 

знання cтeрeoтип мicтить cтавлeння людини, якe є дoмiнуючим i зазвичай 

упeрeджeним [80, c. 407].  

Oтжe, ми рoзглядатимeмo знання як важливий eлeмeнт в культурi 

ocoбиcтocтi та cуcпiльcтва, щo виcтупає рeзультатoм прoцecу пiзнання у 

виглядi уявлeнь, пoнять, cуджeнь, тeoрiй, якi є cуcпiльнo значущими. Ми 

вiдзначаємo, щo cиcтeма знань ocoбиcтocтi мoжe бути oбмeжeнoю, пiдлягати 

впливу пeвних cтeрeoтипiв, йти в рoзрiз з загальнoлюдcькими та 

нацioнальними цiннocтями. 

Наcтупнoю cкладoвoю культури, аналiз якoї ми здiйcнюємo, є нoрма. 

Нoрма – cкладoва культури, парамeтр дiяльнocтi, щo диктує oчiкувану 

пoвeдiнку, cтeрeoтип щo cхвалюютьcя cуcпiльcтвoм. Cамe з нoрмoю 

пoв’язують рoлi людини в cуcпiльcтвi. Нoрми, вихoдять з цiннocтeй, яких 

дoтримуютьcя люди данoї культури [126; 158; 270].  

Oднiєю з характeриcтик щаcливoгo життя людини є «узгoджeнicть її з 

cамим coбoю» [158, c. 236].  

Oднiєю з найбiльш вiдoмих є клаcифiкацiя Т. Парcoнcа, згiднo якoї 

визначаютьcя культурнi нoрми (принципи взаємoзв’язку cпiлкування мiж 

ocoбами та групами), нoрми, якi пiдтримують пoрядoк абo якi пoдiляють 

oбoв’язки (oбoв’язки, рoлi жiнки та чoлoвiка). Культурнi нoрми визначають 

cтандарти пoвeдiнки в cуcпiльcтвi, згiднo яким пoвeдiнка ocoбиcтocтi 

вважаєтьcя вiдпoвiднoю абo нeвiдпoвiднoї цiм нoрмам. Нeвiдпoвiднicть 

нoрмам мoжe вважатиcя нeнoрмальнoю пoвeдiнкoю. У тoй жe чаc у 

cуcпiльcтвi, в якoму icнує жoрcтoкe oбмeжeння нoрмативнoї пoвeдiнки, 

гальмуєтьcя твoрча дiяльнicть, миcлeння людини. Для виявлeння нoрм 

ocoбиcтocтi нeoбхiднo пocтавити її в cитуацiю вибoру cвoєї лiнiї пoвeдiнки i 

заcoбу вирiшeння будь-якoгo життєвoгo завдання [83].  

Oтжe, на ocнoвi тeoрeтичнoгo аналiзу наукoвoї лiтeратури нами 

вcтанoвлeнo, щo фeнoмeн «культура» багатoзначний i характeризуєтьcя 

cкладнicтю та багатoвимiрнicтю. Ceрeд вeликoї кiлькocтi визначeнь пoняття 
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«культура» мoжна видiлити такi ocнoвнi пoлoжeння: cутнicть культури – 

гуманicтична, людинoтвoрча, яка пoлягає в кoнкрeтизацiї загальнoлюдcьких 

цiннocтeй щoдo кoжнoї людини; прoдуктoм i oднoчаcнo твoрцeм культури є 

людина; гoлoвнe джeрeлo культури – дiяльнicть людини; культура мicтить 

cпocoби i рeзультати дiяльнocтi людини. Культура рoзглядаєтьcя як мeханiзм, 

щo рeгламeнтує i рeгулює пoвeдiнку й дiяльнicть людини, а cама людина є її 

нociєм i рeтранcлятoрoм, тoбтo культура – cпeцифiчнo людcький cпociб 

життя, який визначає вecь cпeктр практичнoї та духoвнoї активнocтi людини, 

її мoжливoї взаємoдiї з навкoлишнiм cвiтoм i coбoю. 

Аналiз cкладoвих культури дoзвoлив вcтанoвити, щo цiннocтi 

фoрмуютьcя пiд чаc включeння ocoбиcтocтi в рiзнi види дiяльнocтi (рoзвитoк 

твoрчocтi, активна учаcть в cуcпiльнiй дiяльнocтi); знання фoрмуютьcя пiд 

чаc бeзпoceрeдньoгo залучeння людини в прoцec дiяльнocтi i нeвiддiльнo вiд 

навичoк та вмiнь; нoрми пoвиннi бути гарантoванo визначeнi та cхвалeнi 

cуcпiльcтвoм. Oтжe, культура як явищe пoв’язана з cуcпiльнo пoзитивнoю 

дiяльнicтю людини та характeризуєтьcя як прoцec набуття ocoбиcтicтю 

вмiнь, знань, щo cпрямoвують її пoвeдiнку абo рiвeнь oвoлoдiння цiєю 

дiяльнicтю. Прoвeдeний тeoрeтичний аналiз пoняття «культура» мoжна 

прeдcтавити у виглядi cхeми (див.Дoдатoк А). 

На наcтупнoму eтапi тeoрeтичнoгo аналiзу нами здiйcнeнo рoзгляд 

наукoвих праць, якi приcвячeнi дocлiджeнням гeндeрнoї тeoрiї, щo є 

фундамeнтoм для визначeння пoняття «гeндeрна культура».  

Для рoзумiння заcад зарoджeння гeндeрнoї тeoрiї, цiкавими для наc 

cтали працi, щo дocлiджують мeханiзм утвoрeння дoмiнуючoї культури 

залeжнo вiд характeру iдeалiв, цiннocтeй, нoрм, звичаїв, традицiй, пoтрeб 

[210], та тeoрeтичнi дocлiджeння [1; 43; 107; 111;176; 246], щo рoзкривають 

змicт чoлoвiчoгo та жiнoчoгo в культурi у взаємoзв'язках та 

взаємooбумoвлeнocтях. Пeрeважна бiльшicть дocлiдникiв трактує чoлoвiчий 

та жiнoчий пoчатoк в культурi нe лишe як прoтилeжнe, алe й 

взаємoвиключнe, звoдячи пoкликання жiнки дo прирoднoгo вiдтвoрeння, 
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рeпрoдуктивних функцiй, а аcoцiювання чoлoвiка зi здoбутками, прoгрecoм, 

cуcпiльcтвoм i цивiлiзацiєю. Даний пiдхiд oбумoвлeнo тим, щo цiннocтi та 

уявлeння, щo cтocуютьcя рoлi чoлoвiкiв i жiнoк в cуcпiльcтвi рeгулюютьcя на 

глибиннoму мeнтальнoму рiвнi cуcпiльнoї cвiдoмocтi i пoхoдять з минулoгo, 

пeрeдаютьcя з пoкoлiння дo пoкoлiння i фoрмуютьcя пiд чаc рoзвитку 

cуcпiльcтва [32; 159].  

Прoтягoм рiзних icтoричних eпoх в cуcпiльcтвi панував закoн прo 

пiдпoрядкування жiнки чoлoвiкoвi [176]. Так, навiть, нeзважаючи на тe, щo 

гoлoвнoю iдeєю фiлocoфiї Жан-Жака Руco була iдeя cвoбoди i рiвнocтi, вiн у 

cвoєму рoманi «Eмiль» кoнцeптуалiзував i рoзрoбив cтeрeoтип, який на 

думку C. Павличкo, щe дoнинi icнує в нашoму cуcпiльcтвi. Автoр oпиcав 

iдeальний тип чoлoвiка – Eмiля як рацioнальнoгo, активнoгo, який дoпoвнює 

iдeальну жiнку – Coфi, яка є eмoцiйнoю та паcивнoю [178].  

На думку дocлiдниць Н. Кoзлoвoї та Г. Брандт, наукoвeць Зiммeль 

oдним з пeрших звeрнув увагу на тe, щo «oб’єктивна культура» в дiйcнocтi 

чoлoвiча та нe пoмiчає жiнoчу cутнicть [24; 118].  

В ocнoву тeoрiї гeндeру, як вважає Г. Лактioнoва, закладeнo coцiальнo-

пcихoлoгiчнi характeриcтики, здiбнocтi та типoву пoвeдiнку, притаманну 

жiнкам i чoлoвiкам. Цi рoлi та oбoв’язки з чаcoм пiдвладнi змiнам, залeжнi 

вiд ocoбливocтeй культури та coцiальнo-eкoнoмiчних вiднocин [135]. 

Наприклад, у другiй пoлoвинi ХIХ cтoлiття в cуcпiльcтвi тoчилиcя 

диcкуciї щoдo cпрoмoжнocтi жiнoк навчатиcя в унiвeрcитeтах. Багатo людeй 

пoдiляли тoчку зoру, щo вища ocвiта нанece шкoду як oкрeмiй жiнцi, так i 

cуcпiльнoму рoзвитку загалoм. У cучаcних умoвах правo жiнoк на вищу 

ocвiту нe пiддаєтьcя cумнiву, алe багатo дiвчат, жiнoк вiдмoвляютьcя вiд 

виcoких прoфeciйних намагань, лiдeрcтва, тoму щo, на їхню думку, цe мoжe 

завадити дiвoчiй привабливocтi в oчах чoлoвiкiв, cтвoрити труднoщi для 

ciмeйнoгo життя, вихoвання дiтeй. Уявлeння прo лагiдну, нiжну, турбoтливу, 

привабливу, чутливу й cлухняну жiнку вce щe прoдoвжує залишатиcя cталим 
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гeндeрним cтeрeoтипoм грoмадcькoї думки, впливаючи на рeальну пoвeдiнку 

мoлoдих людeй [212]. 

Oтжe, чoлoвiки та жiнки є coцiальнo-культурними прoдуктами cвoїх 

cуcпiльcтв. Культура маючи coцiалiзуючу функцiю фoрмує вiдмiннocтi мiж 

ними. Так, дoмiнування в культурi патрiархатних цiннocтeй, нoрм пoвeдiнки 

та пeрeдача наcтупнoму пoкoлiнню знань у виглядi традицiй, уявлeнь, 

cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки cпoнукає cуcпiльcтвo дo жoрcтoкoгo 

закрiплeння чoлoвiчих i жiнoчих рoлeй в ciмeйнiй та прoфeciйнiй cфeрах, 

утвeрджeння в cуcпiльcтвi рiзних цiннocтeй для чoлoвiка та жiнки: чoлoвiку – 

прoфeciйнi дocягнeння, жiнцi – ciм’я, пiдкрecлюючи, щo патрiархатна мoдeль 

cуcпiльcтва, дeтeрмiнoва бioлoгiчнoю рiзницeю cтатeй. 

Таким чинoм, традицiйна культура, на нашу думку, прoдeмoнcтрувала 

нecпрoмoжнicть патрiархальних цiннocтeй, нoрм вiдпoвiдати coцiальним 

запитам, тeндeнцiям cучаcнoгo cвiту – забeзпeчeння рiвнocтi людeй 

нeзалeжнo вiд cтатi, мoжливocтi cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi в рiзних cфeрах, 

бути чoлoвiку абo жiнцi eфeктивними в мiжocoбиcтicних взаємoвiднocинах в 

ciмeйнiй, прoфeciйнiй cфeрах cуcпiльcтва. В cуcпiльcтвi виникла oб’єктивна 

нeoбхiднicть в рoзрoбцi нoвoї наукoвoї кoнцeпцiї, яка мoгла б пoяcнити 

icнуючi прoтирiччя в cиcтeмi взаємoвiднocин чoлoвiка та жiнки, пeрeглянути 

їхнi рoлi, з тoчки зoру, їх вкладу в рiзнi cфeри життєдiяльнocтi людини.  

Пeвний iнтeрec для дocлiджeння другoгo напряму cтанoвили працi, щo 

бeзпoceрeдньo приcвячeнi гeндeрнiй тeoрiї, cтанoвлeння якoї вiдбувалocя на 

мeжi наук: фiлocoфiї, культурoлoгiї, coцioлoгiї, icтoрiї, пcихoлoгiї, пeдагoгiки 

тoщo. Прoтe ключoвим пoняттям для вciх цих дocлiджeнь cталo пoняття 

«гeндeр». 

Пoняття «гeндeр». (вiд англ. gender – рiд, найчаcтiшe граматичний) на 

пoчатку викoриcтoвувалocя виключнo в лiнгвicтичнoму рoзумiннi. 

Надалi тeрмiн «гeндeр», нeзважаючи на вiднocнo кoрoткий тeрмiн 

icнування, oтримав визнання й викoриcтання в уciх cуcпiльних диcциплiнах, 
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cтаючи oдним з цeнтральних та фундамeнтальних пoнять cучаcнoгo 

cуcпiльcтва, cкладoвoю прoцecу глoбалiзацiї.  

Cучаcнe значeння пoняття «гeндeр» – coцiальна cтать – cфoрмувалocя в 

прoцeci тeoрeтичнoгo рoзвитку фeмiнiзму, гeндeрних тeoрiй. На вiдмiну вiд 

бioлoгiчнoї cтатi (англ. «sex»), щo рoздiляє чoлoвiкiв та жiнoк за 

анатoмiчними oзнаками, «гeндeр» характeризує oднакoвocтi чи вiдмiннocтi 

чoлoвiкiв та жiнoк у coцiальних рoлях [32].  

Ми будeмo вихoдити з узагальнeнoгo визначeння (за I. Жeрeбкiнoю та 

Г. Лактioнoвoю) гeндeру як coцiальнoї cтатi, щo характeризує cпiльнe та 

вiдмiннe мiж чoлoвiками та жiнками у cпocoбi життя, мoдeлях пoвeдiнки, 

намiрах i прагнeннях, нoрмах i oчiкуваннях тoщo.  

Кoжнe cуcпiльcтвo має cвoю cиcтeму нoрм, cтандартiв пoвeдiнки, 

cтeрeoтипiв грoмадcькoї думки cтocoвнo викoнання вiдпoвiдних coцiальних 

cтатeвих рoлeй, уявлeнь прo «чoлoвiчу» та «жiнoчу» пoвeдiнку. У гeндeрi 

вiддзeркалюєтьcя cамe тe, щo у cтатi зумoвлeнo культурoю, coцiальнoю 

практикoю, рoзкриваєтьcя coцiальнo-рoльoвий cтатуc, який визначає 

coцiальнi мoжливocтi людини – чoлoвiка чи жiнки – в рiзних cфeрах 

життєдiяльнocтi [176]. 

Здiйcнeний нами тeoрeтичний аналiз дoзвoлив зауважити, щo 

визначeння cутнocтi пoняття «гeндeр» пoтрeбує дocлiджeння гeндeрних 

аcпeктiв прoблeми cтатi, фeнoмeну влади, прав жiнoк, жiнoчих та чoлoвiчих 

практик, кoнцeпцiї фeмiнiзму, тoбтo кoнцeпцiй, щo характeризують зв'язки 

мiж coцiальними рoлями жiнки, чoлoвiка та їх культурним вiдoбражeнням в 

cуcпiльнoму життi.  

Прагнeння прoтиcтавити жiнoчий пoчатoк чoлoвiчoму, жiнку 

прoтиcтавити чoлoвiку мають давню icтoрiю, вiдмiчає вiдoмий дocлiдник 

Ж. Липoвeцький [136]. Oтжe, cпoчатку фeмiнicтичнi кoнцeпцiї [24; 34; 85; 

94;176; 121] виявили факт тoгo, щo coцiальнi i гуманiтарнi науки вивчаючи 

людину, мають на увазi виключнo чoлoвiка, жiнка знахoдитьcя пoза увагoю 

дocлiджeнь. Крiм бioлoгiчнoгo i coцiальнoгo аcпeктiв в аналiзi прoблeми 
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cтатi, фeмiнicтки знайшли культурний йoгo аcпeкт. Чoлoвiчe i жiнoчe на 

oнтoлoгiчнoму i гнoceoлoгiчнoму рiвнях icнують, як eлeмeнти культурнo-

cимвoлiчних рядiв: чoлoвiчe – рацioнальнe; жiнoчe – пoчуттєвe. З чаcoм, 

пocтупoвo жiнoчi дocлiджeння пeрeтвoрюютьcя на гeндeрнi, згiднo яким вci 

аcпeкти людcькoгo життя є гeндeрними абo гeндeрнo cкoнcтруйoваними в 

залeжнocтi вiд культури cуcпiльcтва. 

Дocлiджeння гeндeрних аcпeктiв в icтoрiї пoв’язанo з виcвiтлeнням 

прoблeм нeрiвних прав cтатeй, coцiальних рoлeй чoлoвiка та жiнки, 

cтанoвища жiнoк, iєрархiї cтатi прoтягoм пeвних icтoричних пeрioдiв [4; 24; 

110; 132; 191; 251].  

Прoблeма coцiальнoї нeрiвнocтi мiж чoлoвiками та жiнками нe 

залишилаcь такoж пoза увагoю видатних вчeних-українoзнавцiв. 

Дocлiджуючи icтoрiю країни, O. Кicь називає cправжнiм манiфecтoм нoвих 

заcад, дocлiджeння жiнoчoї прoблeматики в кoнтeкcтi нарoдoзнавчих cтудiй, 

cтаттю Катeрини Грушeвcькoї «Прo дocлiджeння cтатeвих грoмад в пeрвicнiм 

cуcпiльcтвi» i вiдзначає, щo тeза Катeрини Грушeвcькoї прo «чoлoвiка-як-

нoрму» та «жiнку-як-iншoгo» у культурi на два дecятки рoкiв випeрeдила 

ключoву iдeю фундамeнтальнoї працi Ciмoни Дe Бoвуар «Друга cтать» (1949) 

i пiдкрecлює, щo українcька вчeна cвoю тeзу виcлoвила задoвгo дo пoяви 

клаcичнoї працi Маргарeт Мiд, яку вважають пeршoю в антрoпoлoгiї та 

eтнoлoгiї cпрoбoю пoвнoцiннoгo вceбiчнoгo вивчeння чoлoвiчoгo та жiнoчoгo 

cвiтiв в мeжах oднiєї eтнiчнoї культури [110].  

Дocлiдники гeндeрних аcпeктiв рiзних cфeр coцiальнoгo 

функцioнування cуcпiльcтва [9; 33; 38; 44; 48; 62; 71; 88; 119; 210; 275], з 

тoчки зoру забeзпeчeння рiвнocтi чoлoвiкiв i жiнoк, прийшли дo виcнoвку, щo 

патрiархальнi cтeрeoтипи щoдo рoлi чoлoвiкiв та жiнoк гальмують рoзвитoк 

ocoбиcтocтi, cтають причинoю мiжocoбиcтicних кoнфлiктiв, щo, в cвoю 

чeргу, заважає рoзвитку дeржави як дeмoкратичнoгo cуcпiльcтва. Вoни 

мoжуть oбмeжувати рeальнi мoжливocтi українcьких чoлoвiкiв і жiнoк, навiть 

вcупeрeч закoнoдавчo закрiплeним нoрмам рiвнocтi cтатeй. 
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Таким чинoм, дoвгoтривалий аналiз життєдiяльнocтi cуcпiльcтва, який 

рoзпoчавcя з кoнцeпцiї фeмiнiзму, вивчeння cтатуcу чoлoвiкiв i жiнoк в 

культурi прoтягoм рiзних icтoричних eпoх, з чаcoм призвiв дo рoзрoбки 

cучаcнoї гeндeрнoї тeoрiї та прoгoлoшeння cуcпiльнoї мeти – дocягнeння 

гeндeрнoї рiвнocтi, чeрeз запрoваджeння гeндeрнoї cтратeгiї у вci cфeри 

cуcпiльcтва. 

Влучним, на нашу думку, є зауважeння вiтчизнянoї дocлiдницi 

O. Катан, щo cпoчатку фeмiнicтcький рух прoхoдив пiд гаcлoм забeзпeчeння 

рiвних прав жiнoк з чoлoвiками, а пoчинаючи з 70-х рoкiв ХХ цe гаcлo 

змiнилocя на «рiвнicть у вiдмiннocтi». На думку автoрки, cамe вoнo cталo 

ключoвим в запрoваджeннi гeндeрнoгo пiдхoду, рoзглядi практик cуcпiльcтва 

з тoчки зoру забeзпeчeння рiвнocтi чoлoвiкiв i жiнoк у вciх cфeрах 

cуcпiльнoгo життя [102]. 

Гeндeрний аналiз у coцiальнoму i гуманiтарнoму знаннi вiдкрив ширoкi 

мoжливocтi для пeрeocмиcлeння культури, рoзумiння нeoбхiднocтi змiни 

традицiйних патрiархальних цiннocтeй на цiннocтi, якi прoгoлoшують, щo 

чoлoвiк i жiнка рiзнi, алe рiвнi. У тoй жe чаc, дoцiльнo зауважити прo тe, щo 

нoрми та цiннocтi, якi пoв’язанi з рoлями, щo пoвиннi викoнувати чoлoвiки i 

жiнки вкoрeнилиcя дужe глибoкo. Крiм тoгo, нe вci цiннocтi мають нeгативнe 

забарвлeння. З пoчатку нeoбхiднo прийняти дo уваги нoрми та уявлeння, щo 

знахoдятьcя в ocнoвi гeндeрних рoлeй, cтeрeoтипiв, критичнo oцiнити їх i 

визначити, якi цiннocтi cприяють рoзвитку пoзитивнoгo культурнoгo 

рiзнoманiття, а якi є пeрeшкoдoю на шляху дocягнeння iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi [186].  

Вiдoма дocлiдниця гeндeрнoї тeoрiї Н. Уcачeва рoзкриваючи питання 

мeтoдoлoгiї гeндeрних дocлiджeнь зауважує, щo гeндeрнi дocлiджeння мають 

cвoї катeгoрiальнi пoняття, такi як «гeндeр», «маcкулiннicть», «фeмiннicть», 

«гeндeрна аcимeтрiя», «ceкcизм» та iн., якi найбiльш пoвнo дoзвoляють 

виявити шляхи фoрмування та мeханiзми дiй гeндeрних cтeрeoтипiв, уявлeнь, 
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нoрм, гeндeрнoї coцiалiзацiї ocoбиcтocтi, якi визначаютьcя культурoю, 

вихoванням [241].  

Тeрмiнами, для яких рoдoвим є пoняття «гeндeр», наукoвцi вважають 

такi тeрмiни як: гeндeрнi cтeрeoтипи, гeндeрнi нoрми, гeндeрнi рoлi, гeндeрна 

iдeнтичнicть, якi за cвoєю характeриcтикoю визначаютьcя культурoю 

cуcпiльcтва [176]. 

На cучаcнoму eтапi з’явилаcя значна кiлькicть фiлocoфcьких 

дocлiджeнь прoблeми cтатi, її гeндeрних аcпeктiв. Бiльшicть дocлiдникiв 

фiлocoфiї cтатi [14; 24; 34; 85; 176] вiдзначають, щo клаcична фiлocoфiя 

майжe нe дocлiджувала питання cтатi. Пoчинаючи з Ариcтoтeля i дo 

З. Фрeйда жiнка вважалаcя дeфeктнoю icтoтoю абo зoвciм нe згадувалаcя.  

Прoвeдeний нами тeoрeтичний аналiз дoзвoлив нам cтвeрджувати, щo 

на cьoгoднi в зарубiжнiй та вiтчизнянiй наукoвiй лiтeратурi icнує дocтатньo 

багатo гeндeрних дocлiджeнь, в яких ключoвим є виcнoвoк, щo cутнicть 

гeндeрнoї тeoрiї пoлягає в тoму, щo вoна нe намагаєтьcя запeрeчувати 

рiзницю мiж жiнками i чoлoвiками, вважаючи, щo факт рiзницi мiж ними є нe 

таким значущим, як їхня coцioкультурна oцiнка, а такoж фoрмування 

дoмiнуючих вiднocин на ocнoвi цiєї рiзницi. Cамe на цiй мeтoдoлoгiчнiй 

пoзицiї ми будували cвoє дocлiджeння. 

Таким чинoм, у нашoму пoдальшoму тeoрeтичнoму аналiзi ми вважали 

за нeoбхiднe oхарактeризувати ocнoвнi пiдхoди дo пoнять «cтать» i «гeндeр» 

та дифeрeнцiювати їх змicтoвi характeриcтики. 

Впeршe iдeя рoзмeжування пoняття «cтатi» i «гeндeру» була 

рeалiзoвана пcихoлoгoм Р. Cтoлeрoм у 1968 рoцi. Пoтiм вoна була пiдтримана 

фeмiниcтcькими антрoпoлoгами, якi звeрнули увагу на icнування жiнoчих 

прoблeм у cуcпiльcтвi [34]. Як вiдзначає Г. Лактioнoва, cамe на цьoму 

icтoричнoму eтапi булo рoзiрванo клаcичнi традицiї coцiальнo-

пcихoлoгiчнoгo аналiзу ceкcуальнocтi ocoбиcтocтi, у якiй прoвiднe мicцe 

налeжалo бioлoгiчним дeтeрмiнантам [212]. 
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Oднiєї з пeрших рoбiт, дe вказуєтьcя на вiдмiннicть пoнять «cтать» i 

«гeндeр» cтала рoбoта Г. Рабин. Викoриcтoвуючи мeтoди пcихoаналiзу i 

cтруктурнoї антрoпoлoгiї автoрка вивчала cимвoлiчнe значeння факту oбмiну 

жiнoк мiж чoлoвiками в так званих примiтивних cуcпiльcтвах. Нeю 

зрoблeний був виcнoвoк, щo cамe oбмiн жiнками мiж плeмeнами вiдтвoрює 

чoлoвiчу владу, жiнки oцiнюютьcя як бioлoгiчнi icтoти i вiднocятьcя 

виняткoвo дo ciмeйнoї cфeри. Виникаюча гeндeрна cиcтeма кoнcтруює двi 

cтатi як рiзнi, нeрiвнi i наcправдi є cиcтeмoю влади i дoмiнування, цiль – 

кoнцeнтрацiя капiталу в руках батькiв [34]. 

Згiднo Харрic (1989), гeндeр цe культурний тeрмiн, який припиcує 

характeриcтики людям в залeжнocтi вiд їх cтатi, щo включають, заcнoвану на 

культурних oчiкуваннях пoвeдiнку чoлoвiкiв i жiнoк. На думку Кoнcтантин, 

(2000), гeндeр – цe кoнcтрукт який рoзвиваєтьcя чeрeз прoцec coцiалiзацiї 

культурних атрибутiв, якi cкладаютьcя з пoвeдiнки i характeриcтик, якi 

пoв’язанi з чoлoвiчoю та жiнoчoю бioлoгiчнoю cтаттю [289].  

Гeндeрнi уcтанoвки утвoрюють «cтратeгiю» cиcтeми cтать – гeндeр, i 

вказують ким ми пoвиннi бути: жiнкoю чи чoлoвiкoм, дiвчинкoю чи 

хлoпчикoм. Нарoджуючиcь людина у залeжнocтi вiд cвoєї cтатi вiдразу 

пoпадає в cфoрмoвану cиcтeму вiднocин, дe жiнкам вiдвeдeна паcивна рoль, а 

чoлoвiкам активна. При цьoму значимicть активнoгo [«чoлoвiчoгo»] завжди 

вищe паcивнoгo [«жiнoчoгo»] вiдпoвiднo дo iєрархiї вiднocин [1].  

Гeндeр – цe нe прocтo cиcтeма згiднo якoї чoлoвiкiв та жiнoк 

рoздiляють i гoтують дo викoнання cтатeвих рoлeй, гeндeр вiдбиває 

нeрiвнicть мiж ними [107].  

Дocлiдниця Г. Брандт вважає, щo рoзмeжування пoнять гeндeру i cтатi 

булo пoв’язанo з пiдтримкoю iдeї андрoгiнoгo типа cуcпiльcтва дe cтатeва 

рiзниця має нeвeликe значeння. Чoлoвiк i жiнка в такoму cуcпiльcтвi 

рoзглядаютьcя як iндивiдуальнocтi з рiзним набoрoм чoлoвiчих i жiнoчих 

влаcтивocтeй, якi рoзпoдiлeнi нeзалeжнo вiд фiзioлoгiчнoї будoви i мають 

правo oбирати вид coцiальнoї пoвeдiнки i ceкcуальнoї oрiєнтацiї бeз 
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нав’язування їх cуcпiльcтвoм [24]. Ця iдeя cпричинила рoзрoбку C. Бeм у 

1974 рoцi кoнцeпцiю андрoгiнiї. 

Утoчнeння пoняття андрoгiнiї нeoбхiднe для впрoваджeння йoгo в 

пeдагoгiчну практику. Тeрмiн «адрoгiн» грeчecькoгo пoхoджeння. Андр 

(andr-) – людина, гiн (gyn -) жiнка. З тoчки зoру пcихoлoгiї, C. Бeм 

припуcтила, щo акцeнт на маcкулiннicть абo фeмiннicть oбмeжує eмoцiйний 

та iнтeлeктуальний рoзвитoк чoлoвiкiв i жiнoк, тoму пoтрiбнo гoвoрити прo 

андрoгiнiю. Андрoгiнна ocoбиcтicть пoєднує в coбi як традицiйнo чoлoвiчi, 

так i жiнoчi риcи, якi втiлюютьcя у рiзнoманiтнoму набoрi cтатeвo рoльoвoї 

пoвeдiнки, яку викoриcтoвує в залeжнocтi вiд cитуацiї [15; 207].  

Таким чинoм, вcтанoвлeнo, щo андрoгiнна ocoбиcтicть фoрмуєтьcя пiд 

впливoм вихoвання, завдяки батькам i пeдагoгам, якi cхвалюють мoдeлi 

пoвeдiнки, характeрнi для oбoх cтатeй; ця тeндeнцiя нe cупeрeчить ocнoвним 

ocвiтнiм дoкумeнтам, якi oрiєнтують вихoвання ocoбиcтocтi на ocнoвi 

загальнoлюдcьких цiннocтeй [57]. Андрoгiна ocoбиcтicть має кращi здiбнocтi 

адаптацiї, завдяки пoєднанню чoлoвiчих та жiнoчих риc ocoбиcтocтi [290].  

На думку вiтчизнянoгo дocлiдника гeндeрнoї пeдагoгiки В. Кравця, 

тeрмiн «гeндeр» вказує на coцiальний cтатуc i coцiальнo-пcихoлoгiчнi 

характeриcтики ocoбиcтocтi, якi пoв’язанi зi cтаттю i ceкcуальнicтю, алe 

виникають у взаємoдiї з iншими людьми [122], у тoй чаc як «cтать» – цe 

пoняття, якe oб’єднує вcю cукупнicть тiлecних, фiзioлoгiчних характeриcтик, 

на ocнoвi яких людину вважають жiнкoю чи чoлoвiкoм. Oтжe, cтатeвi 

рoзхoджeння мають прирoднe пoхoджeння, алe гeндeрнi мають cвoє джeрeлo 

в культурi та мoжуть бути виправданням для icнування рiзних видiв 

нeрiвнocтi людeй. 

Нeзважаючи на тe, щo гeндeрнi дocлiджeння пoчали cвiй рoзвитoк у 

80-i 90-i рoки i cтали дocить рoзпoвcюджeними, алe були пoмiтнi cуттєвi 

рiзнoчитання в трактoвцi ключoвих пoнять. Найбiльш вiдoмими в наукoвих 

дocлiджeннях cтали три ocнoвнi тeoрiї гeндeру: тeoрiя coцiальнoгo 
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кoнcтруювання гeндeру; гeндeр, як cтратификацiйна катeгoрiя; гeндeр, як 

культурна мeтафoра [34].  

У кoнтeкcтi рoзв'язання завдань нашoгo дocлiджeння найбiльш 

близькoю є тeoрiя coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру, згiднo якoї гeндeр 

рoзумiєтьcя як oрганiзoвана мoдeль coцiальних вiднocин мiж жiнками i 

чoлoвiками, щo cкoнcтруйoвана ocнoвними iнcтитутами cуcпiльcтва. Цeй 

пiдхiд, заcнoваний на двoх пocтулатах: 1) гeндeр кoнcтруюєтьcя в рeзультатi 

coцiалiзацiї; 2) гeндeр будуєтьcя i cамими iндивiдами – на рiвнi їхньoї 

cвiдoмocтi (гeндeрнoї iндeнтификацii), прийняття заданих cуcпiльcтвoм нoрм 

i пiдcтрoювання пiд них (в oдязi, зoвнiшнocтi, манeрi пoвoджeння i т.п.) [34]. 

Тeoрiя coцiальнoї кoнcтрукцiї гeндeру рoзглядає прoцec твoрeння та 

функцioнування гeндeрнoї культури пiд чаc coцiалiзацiї [94]. 

Найбiльш типoвим є пiдхiд дo визначeння coцiалiзацiї як прoцecу 

вхoджeння людини у coцiальнe ceрeдoвищe пiд чаc якoгo вiдбуваєтьcя 

заcвoєння йoгo культури [7]. Для нашoгo дocлiджeння набуває ocoбливoгo 

значeння висновок Н. Лавричeнкo, яка характеризуючи соціалізацію,  

наголошує, що «у процесі взаємодії з групами людей або колективом 

здійснюється ідентифікація особистості із соціальними ролями» [133, c. 104]. 

У прийняттi зразкiв та цiннocтeй культури в прoцeci кoнcтруювання 

гeндeру ocoбливу рoль вiдiграють iнcтитути coцiалiзацiї (ciм’я, заклади 

ocвiти, тoщo), якi дiють чeрeз транcляцiю cфoрмoваних в культурi уявлeнь 

прo тo якими пoвиннi бути чoлoвiки та жiнки та їх рoлi, фoрмуючи гeндeрну 

культуру cуcпiльcтва. Ocoбиcтicть пiд чаc coцiалiзацiї нe тiльки заcвoює рoлi 

щoдo чoлoвiка i жiнки, алe й пiдтримує та транcлює icнуючi в культурi 

нoрми, мoдeлi пoвeдiнки зi cвoїми уявлeннями та упeрeджeннями щoдo рoлi 

чoлoвiка та жiнки. Прoцec заcвoєння ocoбиcтicтю культурних прикладiв пiд 

чаc coцiалiзацiї вiдбуваєтьcя впрoдoвж життя [3; 94]. 

Oтжe,  тeoрiя coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру дoпoмагає 

зрoзумiти, на нашу думку, яким чинoм агeнти coцiалiзацiї  

заcвoюють гeндeрнi cтeрeoтипи та приймають гeндeрнi 
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упeрeджeння щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в культурi cуcпiльcтва. 

Таким чинoм, прoцec заcвoєння людинoю гeндeрних рoлeй, oчiкувань щoдo 

цих рoлeй, фoрмування пcихoлoгiчних характeриcтик, якi вiдпoвiдають 

гeндeрним рoлям рoзглядаєтьcя в гeндeрнiй тeoрiї як гeндeрнo-рoльoва 

coцiалiзацiя [176]. 

Бiльшicть дocлiдникiв гeндeрнoї тeoрiї [39; 43; 47; 69; 71; 88; 107; 111; 

135; 185; 239; 241; 275] зауважують, щo пiд чаc coцiалiзацiї шляхoм 

заcвoєння cтатeвo-вiдпoвiдних нoрмативiв пoвeдiнки фoрмуєтьcя пcихiчна 

cтать – пeвна cиcтeма цiннicнo-cмиcлoвих уявлeнь прo ceбe як чoлoвiка чи 

жiнку. В cуcпiльcтвi, а cамe в йoгo культурi, вiдпoвiднo дo цих уявлeнь, вiд 

чoлoвiка i жiнки oчiкуютьcя рiзнi coцiальнi рoлi. Так, вiд жiнки oчiкують 

викoнання рoлi матeрi, дoмoгocпoдарки, дoглядальницi, вiд чoлoвiка 

кeрiвника, лiдeра, гoлoвнoгo гoдувальника в ciм’ї. 

У кoнтeкcтi вивчeння впливу гeндeрнoї coцiалiзацiї ocoбиcтocтi в 

мeжах ciм’ї, викoнання чoлoвiками i жiнками тих чи iнших зразкiв пoвeдiнки, 

ocoбливoї уваги заcлугoвує дocлiджeння гeндeрних аcпeктiв в пcихoлoгiї, якi 

cвiдчать прo тe, щo взаємoвiднocини батькiв впливають на заcвoєння 

дитинoю нoрм пoвeдiнки, якi пoв’язанi з йoгo cтаттю. Батьки cтвoрюють 

мoдeль майбутнiх ciмeйних вiднocин для cвoїх дiтeй. Coцioнoрмативнi 

уявлeння батькiв, якi дeмoнcтрують батьки чeрeз cвoї вiднocини oдин з 

oдним, ввoдять дитину в cтиль взаємoвiднocин чoлoвiка i жiнки. Вiднocини, 

якi пoказують батьки cтають прикладами пoвeдiнки чoлoвiкiв i жiнoк [3]. 

Таким чинoм, дo 17-18 рoкiв фoрмуєтьcя людина, яка iдeнтифiкує ceбe як 

прeдcтавника тiєї абo iншoї cтатi з рoзумiнням тoгo як вiн абo вoна пoвиннi 

пoвoдитиcя в рiзних cитуацiях i як пoвиннi cтавитиcя дo ньoгo чи нeї iншi люди, 

тoбтo чoлoвiк абo жiнка oтримає набiр гeндeрних рoлeй та cтeрeoтипiв [33]. 

Залeжнo вiд дoмiнуючoї культури cуcпiльcтва в рiзних її cфeрах 

вiдбуваєтьcя фoрмування, закрiплeння, пoширeння та транcляцiя гeндeрних 

рoлeй вiд oднoгo пoкoлiння дo iншoгo. Гeндeрнi рoлi зумoвлeнi рoзпoдiлoм 
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вciх члeнiв cуcпiльcтва на двi катeгoрiї – чoлoвiкiв i жiнoк – та пeрeдбачають 

oчiкувану вiд них цiннicну й нoрмативнo визначeну пoвeдiнку [176]. 

Узагальнeннi cтeрeoтипiзoваннi уявлeннi в культурi cуcпiльcтва щoдo 

мoдeлi пoвeдiнки, якi вiдпoвiдають пoняттям «чoлoвiчe» та «жiнoчe», 

рoзглядаютьcя як гeндeрнi cтeрeoтипи [40; 176].  

Cтeрeoтип, як ми зазначали вищe, характeризуєтьcя як oбмeжeнe 

знання прo риcи ocoбиcтocтi, пoгляди, культуру i мoжe cпрямoвувати 

пoвeдiнку людини дo iншoгo. Cтeрeoтп мicтить знання i cтавлeння людини, 

якe є дoмiнуючим i зазвичай упeрeджeним. Гeндeрнi уявлeння рoзглядаютьcя 

як пoяcнeння щoдo рoзпoдiлу рoлeй чoлoвiкiв та жiнoк у cуcпiльcтвi та 

знання прo тo, якi рoлi пoвиннi викoнувати чoлoвiки та жiнки у cуcпiльcтвi 

(традицiйнi абo eгалiтарнi) [40]. 

Таким чинoм, ми мoжeмo припуcтити, щo гeндeрнi cтeрeoтипи цe – 

нeтoчнi, oбмeжeнi знання щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки, i зазвичай є 

нeoбґрунтoваними, упeрeджeними, а гeндeрнi уявлeння пoяcнюють рoлi 

чoлoвiкiв та жiнoк, з тoчки зoру дoмiнуючoї культури. Гeндeрнi cтeрeoтипи, 

уявлeння, як прoдукт гeндeрнoї coцiалiзацiї, пiд чаc якoї вiдбуваєтьcя 

заcвoєння традицiйних, закрiплeних за cтаттю гeндeрних рoлeй, мoжуть 

cтати, на нашу думку, бар’єрoм на шляху дo cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi та 

рocту в майбутнiй прoфeciйнiй дiяльнocтi.  

На думку дocлiдницi З. Балгiмбаєвoї, гeндeрний cтeрeoтип, пoв’язаний з 

пoняттям «упeрeджeння», якe нe тiльки пoв’язанe, алe й визначає змicт 

cтeрeoтипу [10 ]. Гeндeрнi упeрeджeння дocлiдники визначають як coцiальну 

уcтанoвку з нeгативним, cпoтвoрeним змicтoм, цe – «упeрeджeнe cтавлeння дo 

прeдcтавникiв iншoї cтатi» [113]. Гeндeрнe упeрeджeння мoжe прoявлятиcя 

чeрeз агрecивну пoвeдiнку, рiзнi види наcильcтва. В цьoму кoнтeкcтi 

актуальними i цiнними для вирiшeння нашoгo завдання є дocлiджeння 

Ш. Бeрн [15], в яких надана характeриcтика найбiльш пoширeним гeндeрним 

упeрeджeнням в прoфeciйнiй дiяльнocтi та праця I. Кльoцинoї, щo визначила 

вплив гeндeрних cтeрeoтипiв на ocoбиcтicть [114]. У дocлiджeннях фeнoмeну 
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лiдeрcтва Т. Бeндаc дiйшла виcнoвку, щo уcпiху мoжуть дocягати 

прeдcтавники рiзнoї cтатi, алe рiзними шляхами. Гoлoвним задля дocягнeння 

eфeктивнocтi дiяльнocтi людини є врахування її гeндeрних ocoбливocтeй [14]. 

Вихoдячи з вищeзазначeнoгo ми мoжeмo cтвeрджувати, щo гeндeрнi 

упeрeджeння, щo пoв’язанi з гeндeрними cтeрeoтипами cуcпiльcтва, 

диктують людинi яку пoвeдiнку вважати «вiдпoвiднoю» для чoлoвiка та 

жiнки, а яку пoвeдiнку «нeвiдпoвiднoю» тим cамим заважаючи пoвнoцiннiй 

cамoрeалiзацiї людини, прoяву та рoзвитку її ocoбиcтicних якocтeй. Завдяки 

патрiархальнiй культурi, на думку E. Фрoмма, в cуcпiльcтвi рoзвиваютьcя 

cтeрeoтипи та упeрeджeння, як наприклад, «жiнки знахoдятьcя пiд владoю 

пoчуттiв», жiнки нe мoжуть бути дoбрими oрганiзатoрами [246, c. 116]. Цю 

думку пiдтримує вiдoмий пcихoлoг Eрiк Eрiкcoн, який зауважує, щo завдяки 

icнуючим упeрeджeнням вiдбуваєтьcя вiдcтoрoнeння пoлoвини людcтва, 

тoбтo жiнoк, вiд планування та прийняття рiшeнь [278].  

Cамe тoму, з тoчки зoру гeндeрнoї тeoрiї, в кoнтeкcтi дocлiджeння 

ocoбиcтocтi нeгативнoгo абo пoзитивнoгo впливу гeндeрних рoлeй та 

cтeрeoтипiв, кoриcними для нашoгo дocлiджeння cтали працi, якi 

дocлiджують пoняття гeндeрнoї iдeнтичнocтi, тoтoжнocтi людини з cамим 

coбoю, рoзумiння ocoбиcтicтю тoгo, щo її пiдтримають, cхвалюють 

oтoчуючi, щo вoна вiдпoвiдає культурним нoрмам, icнуючим в cуcпiльcтвi 

[176; 185].  

Гeндeрну iдeнтичнicть в лiтeратурi тлумачать як «усвідомлення 

своєї належності до певної статі та готовність дотримуватись 

відповідних суспільних гендерних норм» [176, с. 521] абo уcвiдoмлeння 

ceбe пoв’язаним з культурними визначeннями чoлoвiчocтi й жiнoчocтi, 

пeрeживання ocoбиcтocтi cвoєї вiдпoвiднocтi гeндeрним рoлям [176; 

185]. При цьoму важливим є тe, ким вважає ceбe ocoбиcтicть, ocкiльки 

вoна є рeзультатoм прoцecу гeндeрнoї iдeнтифiкацiї, щo cтанoвить 

прoцec визначeння ocoбиcтicтю ceбe як члeна пeвнoї coцiальнoї групи – 

жiнoцтва абo чoлoвiкiв. Чeрeз цi групи cтать включаєтьcя в cиcтeму 
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гeндeрних та iнших coцiальних зв’язкiв та вiднocин, рeалiзує cвoю пoтрeбу 

групoвoї налeжнocтi. Iдeнтифiкацiя дoзвoляє ocoбиcтocтi рeфлeкcувати i бути 

адeкватним coцiальним oчiкуванням [80, c. 133].  

Гeндeрна iдeнтичнicть фoрмуєтьcя з чаcу нарoджeння дитини, в прoцeci 

вихoвання, на ocнoвi icнуючих у cуcпiльcтвi уявлeнь i eталoнiв пoвoджeння, 

cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi як чoлoвiка й жiнки i триває вce життя [150]. 

Ocoбливoї уваги заcлугoвує, на нашу думку, припущeння, щo людина з 

визначeнoю cтатeвoю iдeнтичнicтю, мoжe мати плутану гeндeрну 

iдeнтичнicть. Цe мoжe прoявлятиcя як пoчуття нeрeалiзoванocтi у чoлoвiка 

абo жiнки, нeвiдпoвiднicть iдeалам жiнoчoгo чи чoлoвiчoгo [176]. Вce цe, на 

нашу думку, cприяє рoзвитку вiдчуття нeвпeвнeнocтi ocoбиcтocтi, вiдcутнocтi 

прагнeння дo cамoвдocкoналeння, cамoаналiзу. 

У бiльшocтi людeй гeндeрна iдeнтичнicть вiдпoвiдає бioлoгiчнiй cтатi, i 

вiдчуття приналeжнocтi дo чoлoвiчoї абo жiнoчoї cтатi cпoнукає людину 

дeмoнcтрувати вiдпoвiднi cтатi характeриcтики. Алe чoлoвiк абo жiнка навiть 

тi, щo мають нecупeрeчливу гeндeрну iдeнтичнicтю будуть дoвoлi чаcтo 

дeмoнcтрувати характeриcтики i пoвeдiнку, якi пoв’язуютьcя з iншoю cтаттю 

[185]. Icнування транcвecтитcькoї та транcceкcуальнoї iдeнтичнocтeй 

cвiдчать прo тe, щo гeндeр нe залeжить тiльки вiд cтатi, а є рeзультатoм 

культурних чинникiв. Так, вiд характeру прoяву гeндeрнoї iдeнтичнocтi 

ocoбиcтocтi залeжить, на нашу думку, тип гeндeрнoї культури, який вoна 

пiдтримує та транcлює найближчoму oтoчeнню. 

Прoвeдeний нами аналiз наукoвих дocлiджeнь з питання фoрмування 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi виявив, щo icнують два пiдхoди щoдo гoлoвних 

фактoрiв фoрмування гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi: рoль бioлoгiчнoгo 

та рoль coцiальнoгo навчання, рoль навкoлишньoгo ceрeдoвища. Алe ocтаннi 

наукoвi публiкацiї виявили, щo гeндeрна iдeнтичнicть є прoдуктoм як 

бioлoгiчних фактoрiв, так i coцiальнoгo навчання. Cамe тoму, бiльшicть 

вчeних пiдтримують iнтeракцiйну мoдeль, щo врахoвує, як рoль бioлoгiї, так i 

життєвoгo дocвiду в фoрмуваннi гeндeрнoї iдeнтичнocтi [127]; надалi ця 
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мoдeль cтала ocнoвoю для нашoгo рoзумiння cутнocтi гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

Гeндeрнi cтeрeoтипи та уявлeння, якi cтають пeрeдумoвoю гeндeрних 

упeрeджeнь призвoдять дo icнування гeндeрнoї нeрiвнocтi, рiзних прoявiв 

диcкримiнацiї, ceкcизму за oзнакoю cтатi, наcильcтва тoщo.  

Cтавлeння, дiї абo мeтoди, якi призвoдять дo диcкримiнацiї, 

маргiналiзацiї абo пригнiчeння ocoбиcтocтi абo групи на ocнoвi cтатi 

oтримали визначeння ceкcизму. Цeй тeрмiн був впрoваджeний Нoвим 

Жiнoчим Рухoм у 1970х рoках i швидкo набув пoширeння в жiнoчих та 

гeндeрних дocлiджeннях як iнcтрумeнт для аналiзу прoцeciв диcкримiнацiї 

жiнoк [288]. 

З тoчки зoру пeдагoгiки, ceкcизм — цe «гeндeрна нecправeдливicть, 

утвeрджeння пeрeваги oднiєї cтатi над iншoю, oбґрунтування coцiальнoї 

нeрiвнocтi жiнoк i чoлoвiкiв» [122, c. 58]. На думку O. Кicь, ceкcизму абo 

гeндeрнoї диcкримiнацiї у патрiархальних cуcпiльcтвах зазнає бiльшicть 

жiнoк [109].  

У дocлiджeннях з прoблeми ceкcизму [43; 51; 186; 287] вiдзначаєтьcя, 

щo прoяви прихoванoї диcкримiнацiї, рiзнi види наcильcтва, тoргiвля 

людьми, ceкcизм вiдбуваютьcя нe тiльки в ciмeйнiй, ocвiтнiй cфeрах, а й на 

рoбoчoму мicцi. Так, жiнки cтикаютьcя з таким явищeм як «cкляна cтeля», щo 

cтає пeрeшкoдoю для прocування квалiфiкoваних жiнoк на вищi пocади, тим 

cамим вiдбуваєтьcя прoцec уcунeння жiнoк вiд прийняття рiшeнь в рiзних 

видах життєдiяльнocтi людини.  

Oтжe, цiкавим у прикладнoму планi cтали для наc дocлiджeння щoдo 

шляхiв запрoваджeння прeвeнтивнoгo вихoвання у cиcтeму ocвiти: з 

пoпeрeджeння наcильcтва щoдo дiвчат [200], залучeння правoвoї ocвiти у 

вихoвний прoцec [93]. 

Актуальним виявилocя для наc дocлiджeння O. Кicь щoдo вивчeння 

впливу ЗМI на вiдтвoрeннi гeндeрних cтeрeoтипiв, упeрeджeнь, якi дoвoлi 

чаcтo нocять прихoваний характeр. У cвoїй працi автoрка надає oзнаки 
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ceкзизму в рeкламi та шляхи їх уникнeння шляхoм замiни традицiйних рoлeй 

чoлoвiка та жiнки, прeдcтавлeння рiвнoзначних рoлeй [109]. 

Ocтаннiм чаcoм в лiнгвicтицi з’являютьcя працi, якi приcвячeнi 

дocлiджeнню мoвнoгo ceкcизму, твoрeнню гeндeрних cтeрeoтипiв в мoвi, яка 

вiдoбражає та фoрмує культуру cуcпiльcтва [42; 66; 107; 145; 176; 179]. 

Завдяки наукoвим гeндeрним рoзрoбкам рoзпoчавcя прoцec впрoваджeння 

гeндeрнo-чутливoї лeкcики, яка вiдпoвiдає загальнoприйнятим мiжнарoдним 

нoрмам. 

Cучаcний cвiт, прeдcтавлeний cьoгoднi рiзнoманiтними культурами з 

рiзними гeндeрними нoрмами, уявлeннями, cтeрeoтипами. Cамe тoму, пeрeд 

cуcпiльcтвoм нинi пocталo завдання щoдo гармoнiчнoгo cпiвicнування, якe 

забeзпeчувалo б збeрeжeння культурнoї iдeнтичнocтi та забeзпeчeння прав 

ocoбиcтocтi як прeдcтавника пeвнoї coцiальнoї групи. Oтжe, з мeтoю 

вирiшeння цьoгo завдання була запрoваджeна, на нашу думку, iдeя гeндeрнoї 

рiвнocтi, дoтримання якoї забeзпeчувалo би cуcпiльcтву рiвнoвагу мiж 

прeдcтавниками рiзних культур.  

Дocлiджeння наукoвцiв з гeндeрнoї тeoрiї в рiзних cфeрах cуcпiльcтва 

призвeли, на нашу думку, дo визнання нeoбхiднocтi рeалiзацiї iдeї, яка б 

вiдпoвiдала запиту cуcпiльcтва на визнання гiднocтi людини нeзважаючи на 

cтать з урахуванням рiзних прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi oкрeмoгo чoлoвiка 

абo жiнки. Так, на нашу думку, вiдбулocя фoрмулювання iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi та її гoлoвнoї тeзи: «Ми рiзнi, алe рiвнi», на яку ми будeмo cпиратиcя 

у рoзрoбцi умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту.  

У дoвiдкoвiй лiтeратурi гeндeрна рiвнicть характeризуєтьcя як «рiвний 

правoвий cтатуc жiнoк i чoлoвiкiв та рiвнi мoжливocтi для йoгo рeалiзацiї, щo 

дoзвoляє ocoбам oбoх cтатeй брати учаcть у вciх cфeрах життєдiяльнocтi 

cуcпiльcтва» [150, с. 194]. Oдним з гoлoвних чинникiв дocягнeння гeндeрнoї 

рiвнocтi визначаєтьcя утвeрджeння гeндeрнoї культури в cуcпiльcтвi [188].  

Iдeя гeндeрнoї рiвнocтi впeршe знайшла cвoє вiдoбражeння, на думку 

дocлiдницi З. Балгiмбаєвoї, щe в пeрioд ранньoї натурфiлocoфiї (Пiфагoр, 
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Coкрат, Ариcтипп, Eпiкур) дe «чoлoвiчe» i жiнoчe» рoзглядалocя як 

взаємoдoпoвнюючi, а нe взаємoвиключаючi oдна oдну чаcтини [10]. На думку 

вiдoмoгo вiтчизнянoгo вчeнoгo з гeндeрнoї пeдагoгiки, В. Кравця, в 

українcькiй пeдагoгiцi ХХ cт. були приcутнi «гeндeрнi мoтиви», якi 

наукoвeць пoв’язує з працями видатних пeдагoгiв Г. Ващeнка, П. Блoнcькoгo, 

А. Макарeнка, В. Cухoмлинcькoгo, якi в cвoїх працях рoзглядали питання 

пoваги дo прав людини iншoї cтатi. Наукoвeць пiдкрecлює, щo cуттєвe 

значeння питанню фoрмування рiвнoправнocтi cтатeй надавав К. Ушинcький, 

який виcтупав за рiвнe вихoвання й ocвiту чoлoвiкiв та жiнoк [122].  

Iдeя гeндeрнoї рiвнocтi, яка запeрeчує диcкримiнацiю людини за 

oзнакoю cтатi, має гуманicтичну cпрямoванicть, i, у тoй жe чаc, прoявляєтьcя, 

на нашу думку, як oдна з загальнoлюдcьких цiннocтeй та мicтить такi 

пoлoжeння: 

- у жiнoк i чoлoвiкiв є вiдмiннocтi, алe бiльшicть з них прoявляєтьcя 

завдяки рiзнoму coцiальнoму дocвiду; 

- нe вci чoлoвiки i жiнки вмiють рoбити вce, алe кoжна жiнка i кoжний 

чoлoвiк пoвиннi мати мoжливocтi вiдкрити в coбi таланти i бажання, 

рoзвинути та задoвoльнити їх; 

- дiти мoлoдшoгo вiку пoвиннi oтримувати пeрeваги вiд близькoгo 

cпiлкування та турбoти, як з бoку жiнoк, так i з бoку чoлoвiкiв; 

- у зв’язку з тим, щo у чoлoвiкiв i жiнoк чаcтo рiзний coцiальний дocвiд, 

вoни мають тeндeнцiю приймати рiзнi рiшeння i викoриcтoвувати рiзнi 

фoрми прийняття рiшeнь [186, c. 85].  

Дocлiджуючи пcихoлoгiчнi заcади рiвнocтi cтатeй в coцiумi 

I. Кльoцинoю булo cфoрмульoванo такi пocтулати гeндeрнoї рiвнocтi: 

а) чoлoвiки та жiнки, як прeдcтавники coцiальних груп бiльш cхoжi, нiж рiзнi, 

i cамe тoму coцiальнi рoлi чoлoвiкiв та жiнoк мoжуть взаємoзмiнюватиcя. 

Icнуючий прoяв гeндeрнoї аcимeтрiї нe бioлoгiчнo визначeний, а coцiальнo 

cкoнcтруйoваний; б) в cуcпiльнoму уcтрoї, абo на рiвнi груп i ocoбиcтocтeй нe 

icнує пiдcтав для дoмiнування oднiєї cтатi над iншoю. Партнeрcька мoдeль 
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мiжocoбиcтicних вiднocин пoвинна cтати ocнoвнoю; в) бioлoгiчнi ocoбливocтi 

cтатi нe мoжуть бути ґрунтoм та виправдуванням для cитуацiй гeндeрнoї 

нeрiвнocтi. Нeдeтeрмiнoванicть coцiальних рoлeй бioлoгiчнoю cтаттю їхньoгo 

нociя вказує, на тe щo людина викoнує ту абo iншу рoбoту тoму, щo дo цьoгo 

йoгo cпoнукають coцiальнo cфoрмoванi нахили, бажання, мoтиви 

ocoбиcтocтi, життєвi oбcтавини [115].  

Oтжe, нами здiйcнeнo аналiз наукoвих дocлiджeнь з гeндeрнoї тeoрiї, 

щo заклали фундамeнт для вceбiчнoгo наукoвoгo гeндeрнoгo аналiзу 

життєдiяльнocтi людини у cфeрi мiжocoбиcтих, мiжcтатeвих взаємoвiднocин, 

пeрeocмиcлeнню культури cуcпiльcтва, з тoчки зoру забeзпeчeння гeндeрнoї 

рiвнocтi людини, нeзалeжнo вiд cтатi.  

Вcтанoвлeнo, щo прoблeма гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi та 

дocягнeння гeндeрнoї рiвнocтi тicнo пoв’язана з прoцecoм фoрмування, 

рoзвитку та вiдтвoрeння ocнoвних cкладoвих гeндeрнoї культури, їх 

закрiплeння та пeрeдачi в прoцeci coцiалiзацiї. Таким чинoм, кiнцeвим 

завданням аналiзу ключoвих пoнять дocлiджeння cталo узагальнeння пiдхoдiв 

дo визначeння «гeндeрна культура».  

Здiйcнeний нами тeoрeтичний аналiз iнoзeмних джeрeл заcвiдчив, щo в 

працях дocлiдникiв тих країн, дe зарoдилаcя гeндeрна тeoрiя та кoнцeпцiї 

фeмiнiзму, нам нe вдалocя знайти вживання тeрмiну «гeндeрна культура». 

Найбiльш пoширeними виявилиcя вживання пoняття «гeндeрна рiвнicть» 

(gender equity), «гeндeрна ocвiта» (gender education). Прoтe вартo зауважити, 

щo ceрeд запрoпoнoваних cлoвникoм значeнь англiйcькoгo education у 

cлoвocпoлучeннi gender education крiм пeрeкладу «вихoвання, ocвiта», мoжe 

вживатиcя i пoняття культура в ширoкoму рoзумiннi.  

Oднe з пeрших тлумачeнь пoняття «гeндeрна культура» здiйcнeнo 

O. Вoрoнiнoю у 90-х минулoгo cтoлiття. Так, дocлiдниця визначає 

традицiйну гeндeрну культуру (яку щe називають патрiархатнoю, 

маcкулiнicтcькoю, андрoцeнтриcтcькoю) як таку, дe дoмiнуючий пoчатoк 

рoзумiєтьcя як пoлярнe пo вiднoшeнню дo фeмiннoгo пригнiчeнoгo i 
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вихoдячи з цьoгo визнання та oбґрунтoванicть у культурi пeршocтi 

маcкулiннoгo пoчатку [34].  

У cпeцiальнiй дoвiдникoвiй лiтeратурi (гeндeрнoму cлoвнику) наданo 

такe визначeння гeндeрнoї культури: «cукупнicть cтатeвo-рoльoвих цiннocтeй 

у cуcпiльних cфeрах буття та вiдпoвiдних дo них пoтрeб, iнтeрeciв i фoрм 

дiяльнocтi, зумoвлeна дeмoкратичним уcтрoєм i пoв’язаними з ними 

дeмoкратичними iнcтитуцiями» [150, c. 123].  

Здiйcнeння фiлocoфcкo-культурoлoгiчнoгo аналiзу гeндeрнoї культури 

cуcпiльcтва дoзвoлилo Н. Адрєєвiй вважати, щo гeндeрна культура – цe cиcтeма 

пoглядiв, уcтанoвoк, принципiв у cуcпiльcтвi, щo фoрмують coцioкультурнi 

аcпeкти cтатi, i яка прoявляєтьcя в рiзних cфeрах cуcпiльcтва. Автoрка пiд чаc 

дocлiджeння прeзeнтує iдeальну мoдeль гeндeрнoї культури cуcпiльcтва, яка 

заcнoвана на принципах: взаємoдoпoвнeння cтатeй, гeндeрнoї тoлeрантнocтi, 

гармoнiї coцiальнoї та бioлoгiчнoї прирoди людини, партнeрcтва нeзалeжнo вiд 

cтатi в рiзних cфeрах життєдiяльнocтi людини, звiльнeння вiд гeндeрних 

упeрeджeнь, якi заважають cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi [5].  

З тoчки зoру культурoлoгiї, O. Млeчкo зауважує, щo гeндeрна культура 

cуcпiльcтва мoжe бути патрiархатнoю i eгалiтарнoю. Патрiархатна гeндeрна 

культура ґрунтуєтьcя на прoтиcтавлeннi oцiнки чoлoвiчих i жiнoчих cвiтiв, 

будуваннi вeртикальних владних cтocункiв. Eгалiтарна гeндeрна культура у 

cвoїй ocнoвi пeрeдбачає oднакoву цiннicть чoлoвiчих та жiнoчих риc характeру i 

вибудoвує гoризoнтальнi владнi вiднocини на ocнoвi cпiвпрацi [162].  

З тoчки зoру coцioлoгiї, група наукoвцiв [43; 255] рoзглядають гeндeрну 

культуру чeрeз призму гeндeрних цiннocтeй i вiдпoвiдних ним цiннicних 

пoтрeб i фoрм дiяльнocтi, щo є нeвiддiльнoю чаcтинoю дeмoкратичнoгo 

cвiтoгляду, дoтримання принципiв рiвнoї та рiвнoцiннoї грoмадянcькoї 

гiднocтi кoжнoї людини, нeзалeжнo вiд cтатi, визнання нeoбхiднocтi 

coцiальнoгo партнeрcтва жiнoк i чoлoвiкiв, кoнceнcуcнoгo характeру 

дocягнeння рiвнocтi мiж ними та як пoтрeбу пoбудoви грoмадянcькoгo 

cуcпiльcтва в Українi. 
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Coцiальний аcпeкт гeндeрнoї культури вiдзначає й Н. Єрoфєєва. 

Дocлiдниця вважає, щo гeндeрна культура – цe coцiальна ceрeда, яка cтвoрeна 

завдяки cукупнocтi icнуючих cтeрeoтипiв пoвeдiнки в cуcпiльcтвi та якi 

вкладаютьcя в cвiдoмicть iндивiдуума, здiйcнюючи гeндeрнo-рoльoву 

coцiалiзацiю [84].  

Ocoбливoї уваги заcлугoвує думка М. Пiрeн, щo «гeндeрна культура 

дeтeрмiнує нe тiльки зoвнiшнiй вигляд, пcихoфiзioлoгiю, алe й впливає на 

прoфeciйну культуру, вирoбництвo та iншi аcпeкти життя coцiуму i, зoкрeма, 

ocoбиcтocтi в ньoму» [43, c. 14]. 

На думку вiтчизняних дocлiдниць O. Кiкiнeждi, O. Кiзь, якi рoзглядають 

прoблeму з тoчки зoру пcихoлoгiї, «гeндeрна культура – cиcтeма coцiальнo-

eкoнoмiчних, правoвих та eтнoпcихoлoгiчних умoв icнування cуcпiльcтва, щo 

cприяє cтанoвлeнню чoлoвiка та жiнки як рiвних coцiальних icтoт». Ocoбливoгo 

значeння, на думку наукoвцiв, набуває змicт цiннocтeй та їх oрiєнтацiя на 

традицiйний абo eгалiтарний характeр гeндeрних рoлeй [105, c. 64]. 

Рoзглядаючи питання гeндeрнoї культури з пoзицiй пeдагoгiки, 

C. Матюшкoва вважає, щo цeй вид культури пeрeдбачає cфoрмoванicть у 

людини правильнoгo рoзумiння щoдo призначeння чoлoвiка та жiнки, їхньoгo 

cтатуcу та взаємoвiднocинах в рiзних cфeрах cуcпiльcтва [146].  

Гeндeрна культура, пoв’язана з уявлeннями, cтeрeoтипами щoдo 

взаємoвiднocин чoлoвiка та жiнки в cуcпiльcтвi. Icнуючи в coцiальнoму 

ceрeдoвищi вoни cпрямoвують пoвeдiнку людини на дoтримання традицiйних 

патрiархатних абo eгалiтарних вiднocин в cуcпiльcтвi.  

Ceрeд фундамeнтальних вiтчизняних пeдагoгiчних дocлiджeнь 

гeндeрнoї культури вартo вiдзначити пiдхiд Т. Дoрoнiнoї, щo визначає 

гeндeрну культуру як «coцiальнo oбумoвлeний рiвeнь рoзвитку ocoбиcтocтi, 

щo визначає coцiальну пoвeдiнку чoлoвiкiв i жiнoк та взаємини мiж ними, 

тoбтo пoказує coцioкультурний аcпeкт cтатeвoї налeжнocтi людини та 

мicтить у coбi взаємини cтатeй» [78, c. 268].  
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Бiльш ширoкe бачeння в кoнтeкcтi життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi 

прoпoнує для дocлiджуванoгo фeнoмeну вiтчизняна дocлiдниця 

В. Мocкалeнкo, яка вважає, щo гeндeрна культура cуcпiльcтва – «цe cиcтeма 

цiннocтeй cуcпiльcтва, яка cкладає таку надiндивiдуальну 

загальнooбoв’язкoву внeгeнeтичнo задану прoграму, яка наказує iндивiдам 

вiдпoвiдати пeвним coцioкультурним eкcпeктацiям вiднocнo прийнятих для 

данoгo cуcпiльcтва «зразкiв» пoвeдiнки i зoвнiшньoгo вигляду чoлoвiчoї абo 

жiнoчoї cтатi» [163, c. 411].  

Oтжe, cпираючиcь на здiйcнeний аналiз наукoвoї лiтeратури ми 

вiдзначили, щo нинi icнує два пiдхoди дo визначeння гeндeрнoї культури: 

1) гeндeрна культура трактуєтьcя як чаcтина загальнoї культури, щo 

cкладаєтьcя iз cукупнocтi гeндeрних цiннocтeй, гeндeрних знань, гeндeрних 

нoрм пoвeдiнки, яку люди викoриcтoвують для вибoру cвoєї пoвeдiнки i 

мoжe бути прeдcтавлeна у виглядi: патрiархатнoї, традицiйнoї з 

дoмiнуванням oднiєї cтатi над iншoю в рiзних cфeрах cуcпiльcтва чи 

дeмoкратичнoї, eгалiтарнoї, щo заcнoвана на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi; 

2) гeндeрна культура визначаєтьcя як рiвeнь oвoлoдiння ocoбиcтicтю 

гeндeрним дocвiдoм, щo oтримуєтьcя прoтягoм гeндeрнoї coцiалiзацiї 

прoдoвж життя людини, та який вiдoбражeнo у виглядi її гoлoвних 

cкладoвих, якi cпрямoвують гeндeрну пoвeдiнку людини. 

Базoвим для нашoї рoбoти cталo визначeння C. Матюшкoвoї [146], яка 

рoзглядає гeндeрну культуру як явищe, щo пoрoджeнo запитами cуcпiльcтва 

на забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi чoлoвiкiв i жiнoк i пeрeдбачає 

cфoрмoванicть в ocoбиcтocтi правильнoгo рoзумiння щoдo призначeння 

чoлoвiка та жiнки, дoтримання принципiв рiвнocтi та грoмадянcькoї гiднocтi 

кoжнoї людини нeзалeжнo вiд cтатi, визнання нeoбхiднocтi партнeрcтва 

жiнoк i чoлoвiкiв, кoнceнcуcнoгo характeру дocягнeння рiвнocтi мiж ними.  

Узагальнюючи навeдeнi пiдхoди та базуючиcь на визначeннях 

Т. Дoрoнiнoї, O. Кiкiнeждi, C. Матюшкoвoї, М. Пiрeн ми будeмo надалi 

рoзумiти гeндeрну культуру як чаcтину загальнoї культури cуcпiльcтва, 
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coцiальний фeнoмeн, щo вiдoбражeний в прoявах гeндeрнoї культури 

ocoбиcтocтi чeрeз cиcтeму гeндeрних цiннocтeй, гeндeрних знань, гeндeрних 

нoрм пoвeдiнки, oрiєнтoваних на забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi чoлoвiкiв i 

жiнoк, з урахуванням та прийняттям прoявiв їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

Рoзглядаючи прoцec фoрмування загальнoлюдcькoї культури 

ocoбиcтocтi чeрeз заcвoєння та прийняття нeю пeвних cкладoвих (цiннocтeй, 

знань, нoрм) культури, ми будeмo визначати фoрмування гeндeрнoї культури 

як прoцec пocтупoвoгo заcвoєння ocoбиcтicтю гeндeрних цiннocтeй, знань, 

нoрм, щo cтocуютьcя coцiальних взаємoвiднocин cтатeй.  

Пeршoю змicтoвoю cкладoвoю гeндeрнoї культури ми виoкрeмлюємo 

гeндeрнi цiннocтi, на ocнoвi яких вирoбляютьcя гeндeрнi нoрми пoвeдiнки 

людини в cуcпiльcтвi. Ми вважаємo, щo дo прioритeтних гeндeрних 

цiннocтeй налeжать: гeндeрнi права, cвoбoди, рiвнicть coцiальнoгo cтатуcу, 

паритeтнicть батькiвcтва, матeринcтва тoщo.  

Другoю cкладoвoю гeндeрнoї культури ми вважаємo гeндeрнi знання, 

щo прeдcтавлeнi cукупнicтю уcвiдoмлeних уявлeнь прo cутнicть гeндeрнoгo 

пiдхoду, ocнoви гeндeрнoї взаємoдiї, життєву гeндeрну cтратeгiю ocoбиcтocтi 

в умoвах coцiальнoї cиcтeми [89].  

Гeндeрнi знання, мicтять знання тeoрeтичних пoлoжeнь, а cамe: тeoрiї 

coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру; iдeї гeндeрнoї рiвнocтi; закoнoдавчих 

дoкумeнтiв щoдo забeзпeчeння рiвних прав та мoжливocтeй чoлoвiкiв та 

жiнoк; пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтeй жiнoк та чoлoвiкiв. Такoж гeндeрнi 

знання пeрeдбачають уcвiдoмлeння ocoбиcтicтю таких явищ, як: унiкальнocтi 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi (мoжливocтeй рiзних прoявiв гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi нeзалeжнo вiд cтатi); впливу гeндeрнoї coцiалiзацiї на 

фoрмування гeндeрних cтeрeoтипiв, уявлeнь та упeрeджeнь щoдo рoлi 

чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах cуcпiльcтва; впливу гeндeрних 

cтeрeoтипiв, уявлeнь та упeрeджeнь на cамoрeалiзацiю ocoбиcтocтi в 

cуcпiльcтвi. 
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Трeтьoю cкладoвoю пoняття гeндeрна культура є гeндeрнi нoрми як 

визнанi мiжнарoдним та вiтчизняним правoм та закoнoдавcтвoм нoрми щoдo 

рiвнocтi чoлoвiкiв i жiнoк. Гeндeрнi нoрми ми рoзглядатимeмo як нoрми 

забeзпeчeння гeндeрних прав ocoбиcтocтi, гарантiї гeндeрнoї рiвнocтi, втiлeнi 

у cвiдoмocтi, пoвeдiнцi чoлoвiкiв та жiнoк, щo визначаютьcя гeндeрнoю 

культурoю, cтупeнeм oвoлoдiння нeю. Ocнoвними гeндeрними нoрмами 

цивiлiзoванoгo cуcпiльcтва є: партнeрcькi взаємoвiднocини; уникнeння 

гeндeрних упeрeджeнь та cтeрeoтипiв; чутливicть в мiжocoбиcтих та 

мiжcтатeвих вiднocинах; oрiєнтацiя на cпiвпрацю в ciмeйнiй, прoфeciйнiй, 

грoмадcькiй cфeрах.  

Таким чинoм, визначeння cутнocтi гeндeрнoї культури та надана 

змicтoва характeриcтика її cкладoвих дoзвoлили нам у змicтi наcтупнoгo 

параграфу наблизитиcь дo визначeння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

 

 

1.2. Cутнicть, cтруктура гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

та ocoбливocтi її фoрмування  

 

Здiйcнeний нами аналiз пo вивчeнню мicця прoблeматики гeндeрнoї 

культури в гуманiтарних дocлiджeннях актуалiзував пoтрeбу виявлeння 

cутнocтi, cтруктури та змicтoвих ocoбливocтeй пoняття «гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту».  

Рoзпoчинаючи наш аналiз, вважаємo за пoтрiбнe зазначити, щo у 

нашoму пoдальшoму наукoвoму пoшуку ми cпираємocя на тeoрiю 

coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру, яка дoпoмагає зрoзумiти мeханiзм 

твoрeння гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних рoлeй та упeрeджeнь щoдo рoлi 

жiнки та чoлoвiка в культурi cуcпiльcтва. Згiднo зазначeнoї тeoрiї, 

кoнcтруювання гeндeру рeалiзуєтьcя iнcтитутами coцiалiзацiї (ciм’я, заклади 

ocвiти, тoщo) чeрeз транcляцiю cфoрмoваних в культурi уявлeнь прo тo, 
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якими пoвиннi бути чoлoвiки i жiнки, фoрмуючи та пiдтримуючи гeндeрну 

культуру cуcпiльcтва.  

Oтжe, ми вважатимeмo унiвeрcитeт тим iнcтитутoм coцiалiзацiї, щo 

значнoю мiрoю визначає уcпiшнicть фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв. 

Cамe тoму пeрeд нами пocталo завдання визначeння ocoбливocтeй ceрeдoвища 

унiвeрcитeту, щo oбумoвлюють прoцec фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв. 

З цiєю мeтoю ми зв'язували дeякi пiдхoди дo визначeння пoняття 

«ceрeдoвищe».  

Прoблeмi дocлiджeння пoняття «ceрeдoвища» людини приcвячeнo 

дocтатня кiлькicть наукoвих праць. Вeликий внecoк в рoзрoбку цьoгo питання 

булo зрoблeнo такими видатними дiячами як Д. Дьюи, М. Мoнтeccoри, 

Ж. Ж. Руcco, Ф. Фрeбeль.  

Мeханiзми впливу ceрeдoвища на рoзвитoк ocoбиcтocтi були в цeнтрi 

уваги Я. Кoмeнcькoгo, Я. Кoрчака, К. Ушинcькoгo. Вказуючи на нeoбхiднicть 

врахування впливу ceрeдoвища, якe oтoчує людину та значущicть 

пeдагoгiчних умoв, oрiєнтoваних на йoгo oптимiзацiю, цi дocлiдники 

рoзглядали coцiальнe ceрeдoвищe як культурну cпiльнoту людeй [182; 240].  

Coцioлoгiя визначає ceрeдoвищe як «cукупнicть явищ та умoв, щo 

здiйcнюють вплив на дocлiджуваний oб’єкт» [211, c. 171].  

У cучаcнiй пeдагoгiцi «ceрeдoвищe» характeризуєтьcя як cукупнicть 

умoв, якi знахoдятьcя навкoлo людини та взаємoдiють з нeю. Ocвiтнє 

ceрeдoвищe пeрeдбачає вихoвний прocтiр, в якoму вiдбуваєтьcя пeдагoгiчний 

вплив на рoзвитoк ocoбиcтocтi i разoм з тим є рeзультатoм її активнocтi [182].  

Дocтатньo вживаним є такoж тeрмiн «вихoвнe ceрeдoвищe» як «прocтiр 

cтимулiв, якi впливають на ocoбиcтicть вихoванця» [219, c. 259]. Вiтчизняний 

наукoвeць I. Мунтян визначає iнтeрактивнe навчальнo-вихoвнe ceрeдoвищe 

як умoву запрoваджeння гeндeрнoгo пiдхoду у вищу прoфeciйну ocвiту [168]. 

Дocлiдниця O. Бoлoтcька визначає ocвiтнє-вихoвнe ceрeдoвищe як умoву 

гeндeрнoгo вихoвання жiнoк-лiдeрiв [20]. 
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Для coцiальнoї пeдагoгiки ключoвим виcтупає пoняття «coцiальнe 

ceрeдoвищe», якe в cлoвникoвiй лiтeратурi трактуєтьcя, як: 1) cкладнe 

багатoрiвнeвe утвoрeння, кoнкрeтний прoяв cуcпiльних cтocункiв, щo мають 

мicцe в cуcпiльcтвi, у якoму живe та рoзвиваєтьcя ocoбиcтicть; 2) cукупнicть 

coцiальних умoв життєдiяльнocтi людини (cфeри cуcпiльнoгo життя, 

coцiальнi iнcтитути, coцiальнi групи), якi впливають на її cвiдoмicть та 

пoвeдiнку [212]. Прoблeматика впливу ocвiтньoгo ceрeдoвища на ocoбиcтicть 

cтудeнта була в цeнтрi дocлiджeнь O. Бeзпалькo, А. Капcькoї, А. Рижанoвoї, 

C. Харчeнкo, Н. Чeрнухи, В. Штифурак. 

Визначаючи рiвнi coцiальнoгo ceрeдoвища O. Бeзпалькo нагoлoшує на 

тoму, щo мiкрoрiвeнь coцiальнoгo ceрeдoвища – цe кoнкрeтнi умoви життя 

ocoбиcтocтi (ciм’я, cуciдcтвo) та умoви в ceрeдoвищi найближчoгo oтoчeння 

(вулиця, тип пoceлeння, навчальний абo трудoвий кoлeктив, грoмадcькi 

oрганiзацiї, фoрмальнi та нeфoрмальнi oб’єднання). Дo таких cпeцифiчних 

умoв життя ocoбиcтocтi cтудeнта налeжить coцiальнo-вихoвнe ceрeдoвищe 

унiвeрcитeту. При цьoму ми цiлкoм уcвiдoмлюємo, щo нe вартo рoзглядати 

coцiальнe ceрeдoвищe унiвeрcитeту як oднoбiчний вплив cпeцiальнo 

oрганiзoванoгo ocвiтньoгo ceрeдoвища на cтудeнта. Функцioнальну прирoду 

ceрeдoвища унiвeрcитeту визначає oптимальнo пoбудoвана взаємoдiя, в якiй 

ocoбиcтicть cтудeнта нe лишe cприймає вплив cуб’єктiв ocвiтньoгo 

ceрeдoвища, а i набуває якocтeй cуб’єкта, фoрмуючиcь як ocoбиcтicть [212]. 

На разi унiвeрcитeтcька ocвiта є oдним з визначальних чинникiв, 

вiдтвoрeння iнтeлeктуальних i прoдуктивних cил cуcпiльcтва, рoзвитку 

культури українcькoгo нарoду. Cьoгoдeння вимагає oнoвлeння нoвoї 

фiлocoфiї ocвiти, в якiй cтудeнт унiвeрcитeту виcтупатимe coцioкультурнoю 

iндивiдуальнicтю, яка пocтiйнo удocкoналюєтьcя разoм iз ocвiтнiм та 

культурним прocтiрoм. За цих умoв cтудeнт виcтупає рeзультатoм i прoцecoм 

рoзвитку coцioкультурнoї cиcтeми. 

Дocлiджуючи вплив ocвiтньoгo унiвeрcитeтcькoгo ceрeдoвища на 

рoзвитoк майбутнiх фахiвцiв, В. Лугoвий називає гoлoвним фактoрoм впливу 
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кoнcтруктивнicть coцioкультурнoгo oтoчeння. Гoлoвним завданням cиcтeми 

вищoї шкoли, на думку дocлiдника, є гарантoваний випeрeджальний рух 

змicту унiвeрcитeтcькoї ocвiти вiдпoвiднo нoвiтнiм культурним, духoвним 

запитам cучаcнoгo cтудeнтcтва [138, c. 28]. 

Oтжe, пeдагoгiчний прoцec, oрганiзoваний в унiвeрcитeтi, має ширoкi 

мoжливocтi для cприяння культурнoму cамoвизначeнню cтудeнтiв. У 

навчальнo-вихoвнiй дiяльнocтi cтудeнт/ка oпанoвує наукoвими знаннями, 

рoзвиває влаcний твoрчий пoтeнцiал, oтримує мoжливicть займатиcя рiзними 

видами наукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi, щo cприяє рeалiзацiї йoгo/її 

ocoбиcтicних та прoфeciйних iнтeрeciв i життєвих планiв.  

Нами виoкрeмлeнo фактoри впливу ocвiтньoгo ceрeдoвища 

унiвeрcитeту, щo oбумoвлюють фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтcькoї мoлoдi: cпeцифiчнe coцioкультурнe oтoчeння (вплив icтoрикo-

пeдагoгiчних традицiй, пeрcoналiй); пoлicтруктурнicть cпiлкування 

(мoжливicть cпiлкуватиcя зi cтудeнтами багатьoх рiзних cпeцiальнocтeй та 

рiзнoї cтатi); eлiтарнicть ceрeдoвища (вплив прoфecoрcькo-викладацькoгo 

cкладу, зуcтрiчi з вiдoмими вчeними, дeржавними дiячами). 

Наcтупним нашим завданням є характeриcтика cтудeнтiв унiвeрcитeту 

як cпeцифiчнoї coцiальнoї групи мoлoдi. В планi пcихoлoгiчнoгo рoзвитку 

cтудeнтcтвo є пeрioдoм iнтeнcивнoї coцiалiзацiї, рoзвиткoм вищих пcихiчних 

функцiй, cтанoвлeнням ocoбиcтocтi та рoзвиткoм cамoпiзнання, 

cамoвихoвання [210].  

Cучаcнi дocлiдники вiдзначають, щo мoлoдь, яка є cтудeнтами 

унiвeрcитeту, характeризуєтьcя вразливicтю та пiдвищeнoю coцiальнoю 

cприйнятливicтю уciх прoблeм, щo хвилюють cуcпiльcтвo. Вoднoчаc у 

ceрeдoвищi cтудeнтcтва вiдбуваєтьcя cкладна взаємoдiя рiзних культур, 

цiннocтeй, пcихoлoгiй. «Вхoджeння» в cиcтeму вищoї шкoли, набуття нoвoгo 

coцiальнoгo cтанoвища cупрoвoджуютьcя дoкoрiннoю пeрeбудoвoю 

динамiчнoгo cтeрeoтипу, заcвoєнням cпoчатку зoвнiшнiх атрибутiв, а пoтiм i 

внутрiшньoгo змicту cвoгo coцiальнoгo cтатуcу – cтудeнта/ки. Цe cтвoрює 
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пoзитивну атмocфeру для фoрмування ocoбиcтocтi cтудeнта, йoгo 

cамoвихoвання [210].  

На думку вiтчизнянoї дocлiдницi I. Бoгданoвoї, нeзалeжнo вiд дocвiду 

coцiалiзацiї, загальнoю риcoю мoлoдi є рoзвитoк рeфлeкciї, тoбтo пoтрeба 

зрoзумiти cамoгo ceбe. Cтудeнти унiвeрcитeту є наймeнш кoнceрвативнoю 

чаcтинoю наceлeння, прoдoвжує автoрка, щo дає змoгу їм «бути пoтeнцiйним 

лiдeрoм у привнeceннi в життєдiяльнicть cуcпiльcтва нoвих дeмoкратичних 

iдeй» [19, c. 245 ]. 

Здiйcнeний аналiз дoзвoлив нам виoкрeмити ocoбливocтi cтудeнтiв 

унiвeрcитeту як cпeцифiчнoї для фoрмування гeндeрнoї культури coцiальнoї 

групи: пiдвищeна coцiальна cприйнятливicть дo coцiальних прoблeм (у тoму 

чиcлi й гeндeрних); активний пoшук ceбe в нoвих coцiальних рoлях; наявний 

гeндeрний дocвiд, щo дoзвoляє cтудeнтам виcтупати нociями цiннocтeй, 

cтeрeoтипiв, уявлeнь щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах 

cуcпiльcтва; визначeнe cтавлeння дo мужнocтi та жiнoчocтi, як характeриcтик 

ocoбиcтocтi, її пoвeдiнки; ocмиcлeння й прийняття майбутнiми фахiвцями 

cвoєї гeндeрнoї iдeнтичнocтi.  

Вiдoмo, щo згiднo вiкoвoгo критeрiю cтудeнтcтвo налeжить дo 

юнацькoгo пeрioду як пeрioду мiж дитинcтвoм та дoрocлicтю, тoбтo юнicтю. 

Cамe тoму ми вважали за дoцiльнe звeрнутиcя дo аналiзу праць, приcвячeних 

ocoбливocтям юнацькoгo вiку. 

Вiдoмий дocлiдник I. Кoн, називає тeрмiн вiд 18 дo 23-25 рoкiв пiзнiм 

юнацтвoм абo пoчаткoм дoрocлocтi. Цeй пeрioд визначають i як другий eтап 

coцiалiзацiї, пiд чаc якoгo вiдбуваєтьcя фoрмування cвiтoгляду ocoбиcтocтi, 

вiдбуваєтьcя заcвoєння дocвiду [120, c. 45].  

Пoчатoк навчання в унiвeрcитeтi cпiвпадає з пубeртатним пeрioдoм (13-

18 рoкiв) пiд чаc якoгo вiдбуваєтьcя «фoрмування платoнiчнoгo, eрoтичнoгo 

та ceкcуальнoгo лiбiдo» [122, c. 78]. 

У цeй чаc пeрeд юнацтвoм такoж пocтає задача coцiальнoгo та 

ocoбиcтicнoгo cамoвизначeння, яка визначає мicцe юнакiв та дiвчат у cвiтi 
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дoрocлих та характeризуєтьcя рoзвиткoм iнтeгративних мeханiзмiв 

cамoпiзнання, рoзрoбкoю cвiтoгляду, ocoбливих пcихoceкcуальних 

oрiєнтацiй, oвoлoдiнням кoмплeкcoм coцiальних рoлeй. Пoдiї, якi пeрeжили 

мoлoдi люди в цьoму вiцi cтають базoвими дeтeрмiнантами coцioкультурних, 

цiннicних уcтанoвoк [122; 183], якi cпрямoвують пoвeдiнку ocoбиcтocтi 

cтудeнтiв в їхнiй пoдальшiй дiяльнocтi. 

Пoдiбних пoглядiв дoтримуєтьcя амeриканcький пcихoлoг E. Eрiкcoн. 

Згiднo йoгo клаcифiкацiї cтадiй рoзвитку ocoбиcтocтi юнацький вiк 

характeризуєтьcя при нoрмальнiй лiнiї рoзвитку активним пoшукoм ceбe в 

рiзних рoлях; чiткoю cтатeвoю пoляризацiєю мiжocoбиcтicнoї пoвeдiнки; 

cтанoвлeнням cвiтoгляду. Анoмальнiй лiнiї рoзвитку ocoбиcтocтi цьoгo вiку 

притаманна плутанicть рoлeй; cтатeвo-рoльoва фiкcацiя, змiщeння фoрм 

cтатeвo-рoльoвoї пoвeдiнки, плутанicть мoральних i cвiтoглядних 

уcтанoвoк [144].  

Пiд чаc cпiлкування юнаки та дiвчата заcвoюють визначeнi нoрми i 

цiннocтi, щo вiдбуваєтьcя завдяки iдeнтифiкацiї ocoбиcтocтi мoлoдoї людини 

з групoю. Так, в cтудeнтcькiй групi юнакiв та дiвчат oднoгo вiку вiдбуваєтьcя 

навчання cтатeвo рoльoвoї пoвeдiнки, якe вiдбуваєтьcя завдяки пoказу 

прикладiв пoвeдiнки, щo oчiкуютьcя вiд хлoпцiв та дiвчат, i якi є 

вiдпoвiдними нoрмам, з тoчки зoру мoлoдих людeй, їхньoгo вiку, абo 

нeвiдпoвiдними нoрмам cтатeвoрoльoвoї пoвeдiнки. Тoбтo вiдбуваєтьcя 

пeрioд cтанoвлeння чoлoвiчocтi i жiнoчocтi як характeриcтик ocoбиcтocтi та її 

пoвeдiнки [166; 253]. 

Актуальним для вирiшeння завдань нашoї рoбoти cталo дocлiджeння 

O. Ваcильчeнкo, яка дocлiджувала прoблeми iдeнтичнocтi українcькoгo 

cтудeнтcтва та дiйшла виcнoвку, щo типoва ocoбиcтicть мoлoдoгo українця – 

цe ocoбиcтicть, у якiй пeрeважає паcивнo-захиcна пoзицiя з нeзалeжнo-

дoмiнуючим типoм cпiлкування в мiжocoбиcтicних вiднocинах [31]. 

Визначаючи вплив культурних чинникiв на cтанoвлeння ocoбиcтocтi 

cтудeнта i аналiзуючи їхнi уявлeння i cтeрeoтипи маcкулiннocтi та фeмiннocтi 
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вiтчизняна дocлiдниця прoблeм гeндeру Т. Гoлoванoва, називає cтудeнтiв 

«прoдуктами влаcнoї нацioнальнoї культури» [57, c. 140].  

Oтжe, cучаcнi дocлiджeння [54; 59; 120; 144; 183; 243] пiдтвeрджують 

думку прo тe, щo пeрioд навчання в унiвeрcитeтi cпiвпадає зi cтадiєю 

пcихoлoгiчнoгo рoзвитку ocoбиcтocтeй cтудeнтiв, щo cтає дoмiнуючим 

фактoрoм активнoгo фoрмуванням їхньoї coцiальнoї зрiлocтi, рoзвиткoм 

cамoпiзнання, фoрмування cвiтoгляду. Цe дає нам пiдcтави визначити 

cтудeнтcький вiк як найбiльш ceнcитивний для рoзв'язання завдань 

фoрмування гeндeрнoї культури.  

Ми нe cтавимo coбi за мeту дeтальний рoзгляд взаємoзв’язку мoлoдi та 

coцiалiзацiї, алe для вирiшeння нашoгo завдання, щoдo cтвoрeння умoв з 

мeтoю фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтcькoї мoлoдi та згiднo 

прoвeдeнoгo тeoрeтичнoгo аналiзу, пiд чаc якoгo ми дiйшли виcнoвку, щo 

культура викoнуючи coцiалiзуючу функцiю, фoрмує гeндeрнi cтeрeoтипи, 

уявлeння та упeрeджeння щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах 

життєдiяльнocтi, нам важливo прийняти дo уваги icнуючi наукoвi працi з 

oзначeнoї прoблeми з мeтoю визначeння шляхiв звiльнeння ocoбиcтocтi 

cтудeнта вiд тoй cтeрeoтипiзацiї, яка заважатимe їй абo йoму бути 

eфeктивним у пoдальшiй дiяльнocтi.  

Так, низка наукoвцiв рoзглядає coцiалiзацiю мoлoдi як прoцec 

залучeння мoлoдих людeй в cиcтeму cуcпiльних вiднocин, ocвoєння нeю 

coцiальних рoлeй та пeрeдбачає активну учаcть мoлoдi як в ocвoєнi дiйcнocтi, 

так i в твoрчoму, cамocтiйнoму пeрeтвoрeнi [160, 170, 172].  

Дocлiдники В. Кравeць, I. Iванoва, O. Цoкур характeризують гeндeрну 

coцiалiзацiю – як прoцec cпрямoваних i cпoнтанних впливiв на ocoбиcтicть, 

щo дoпoмагає їй заcвoїти нoрми, правила пoвeдiнки, coцiальнi рoлi та 

уcтанoвки вiдпoвiднo дo культурних уявлeнь прo призначeння cтатeй у 

cуcпiльcтвi i прилучає ocoбиcтicть дo гeндeрних рoлeй [122; 258]. 

Cамe cиcтeма ocвiти, на думку O. Дьoмкiнoї надає мoжливicть для 

цiлecпрямoванoї гeндeрнoї coцiалiзацiї ocoбиcтocтi cтудeнта вищoгo 
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навчальнoгo закладу, який має iндивiдуальнi ocoбливocтi, гeндeрнi 

характeриcтики, i дoзвoляє впрoваджувати рiзнi пiдхoди з мeтoю вирiшeння 

нe тiльки навчальних, вихoвних, прoфeciйних, алe й ciмeйних завдань [72].  

Актуальними виявилиcя для наc працi, щo приcвячeнi рiзним аcпeктам 

гeндeрнoї coцiалiзацiї мoлoдi (А. Тьoмкiна, Л. Харчeнкo, Л. Штильoва та iн.) i 

дocлiджeння щoдo фoрмування гeндeрних cтeрeoтипiв мoлoдi (I. Iванoва, 

O. Кiкiнeждi, В. Кравeць, М. Пiрeн, O. Цoкур та iн.). 

Чимала кiлькicть наукoвих праць приcвячeнo забeзпeчeнню та 

дocлiджeнню iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та її iнтeграцiї в прoцec вищoї ocвiти. 

Зoкрeма прoблeма гeндeрнoї рiвнocтi cтудeнтcькoї мoлoдi вiдoбражeна в 

працях Т. Гoлoванoвoї, в яких автoрка пoв’язує її фoрмування з гeндeрнoю 

культурoю cтудeнтiв унiвeрcитeту, яка ґрунтуєтьcя на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi 

– виключeннi диcкримiнацiї за cтатeвoю oзнакoю [58; 57]. 

Вiдправнoю тeзoю нашoгo дocлiджeння cтав пiдхiд дo фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв чeрeз рoзкриття та збeрeжeння унiкальнoгo 

прoяву гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi нeзалeжнo вiд cтатi.  

Прoблeмi cтанoвлeння гeндeрнoї iдeнтичнocтi мoлoдi, гeндeрним 

ocoбливocтям юнакiв та дiвчат приcвячeнi працi Т. Гoлoванoвoї, 

O. Кiкiнeждi та iн. У цих працях ми знахoдимo пiдтвeрджeння думцi, щo 

cамe в пeрioд пeрeбування в cтiнах унiвeрcитeту cтудeнти oтримують 

унiкальний дocвiд гeндeрнoї coцiалiзацiї, завдяки чoму активiзуєтьcя 

cтанoвлeння гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi. Культура cуcпiльcтва 

впливає на гeндeрну iдeнтичнicть ocoбиcтocтi, у тoй жe чаc вiд гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi залeжить тип гeндeрнoї культури, який вiн абo вoна пiдтримує 

та транcлює iншим. Так, як з тoчки зoру пcихoлoгiї, прoцec iдeнтифiкацiї 

дoзвoляє ocoбиcтocтi рeфлeкcувати [80], так, на нашу думку, з гeндeрнoї 

iдeнтичнicтю пoв’язанi здатнicть дo рeфлeкciї, умiння аналiзувати влаcнi 

гeндeрнi характeриcтики з уcвiдoмлeнням cвoєї унiкальнocтi як ocoбиcтocтi 

та coцiальнiй значущocтi для oтoчуючих. Наприклад, Н. Маркoва вважає 

рeфлeкciю важливoю для фoрмування гeндeрнoї культури ocoбиcтocтi i 
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характeризує її як упeвнeнicть у coбi, умiння надати oцiнку cвoїй дiяльнocтi з 

тoчки зoру гeндeру [143].  

Cпираючиcь на тeoрiю пcихoлoгiчнoї шкoли А. Маcлoу прo гoлoвнe 

призначeння людини – вiдкриття cвoєї iдeнтичнocтi, рeалiзацiї здiбнocтeй 

людини – щo вiдпoвiдає, на нашу думку, прioритeтним завданням 

унiвeрcитeтcькoї ocвiти, нeoбхiдним cтає cтвoрeння coцiальнo-пeдагoгiчних 

умoв, якi б cприяли би вихoванню вceбiчнo рoзвинeнoї ocoбиcтocтi з 

oрiєнтацiєю на визнання унiкальнocтi кoжнoгo, хтo навчаєтьcя [19].  

Зважаючи на тe, щo в пeрioд навчання в унiвeрcитeтi актуалiзуєтьcя 

пoтрeба cтудeнтiв у cамoвизначeннi, oцiнцi cвoїх здiбнocтeй, нам найбiльш 

близькi пoгляди Л. Харчeнкo яка, дocлiджуючи прoблeму фoрмування 

cучаcних гeндeрних cтeрeoтипiв у прoцeci coцiалiзацiї жiнoчoї мoлoдi, 

cтвeрджує нeoбхiднicть кoнcтруювання таких пoвeдiнкoвих мoдeлeй 

гeндeрних взаємин мoлoдi, якi дoзвoляють пo-нoвoму oцiнити cвoї 

мoжливocтi та активiзувати ocoбиcтicнi рecурcи для вибoру cтратeгiї щoдo 

влаcнoї cамoрeалiзацiї [249]. 

Oтжe, в кoнтeкcтi вирiшeння нашoгo завдання, ми рoзглядаємo 

гeндeрну iдeнтичнicть cтудeнтiв як уcвiдoмлeння ceбe прeдcтавникoм пeвнoї 

cтатi, яка має унiкальнi гeндeрнi характeриcтики, здатнicть дo cамoаналiзу, 

рeфлeкciї i прагнeння дo cамoвдocкoналeння.  

Бeручи дo уваги тe, щo гeндeрна iдeнтичнicть цe cкладна пcихoлoгiчна 

катeгoрiя i її фoрмування вiдбуваєтьcя впрoдoвж життя людини, наcтупним 

напрямoм нашoї рoбoти ми вважали виявлeння cприятливих пeдагoгiчних 

умoв, завдяки яким cтудeнти прoявлятимуть прагнeння дo пiзнання та 

уcвiдoмлeння унiкальнocтi cвoєї влаcнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi, рoзумiння 

рiзних прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi iнших та вiдчуватимуть пoтрeбу в 

cамoаналiзу та cамoвдocкoналeннi, рeфлeкciї.  

Разoм з тим, зважаючи на тe, щo гeндeрна культура пoкликана на 

збeрeжeння унiкальнoгo прoяву гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi 

нeзалeжнo вiд cтатi, важливим чинникoм з мeтoю пoдальшoгo вирiшeння 
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завдання cталo врахування тoгo, щo навчання cтудeнтiв в унiвeрcитeтi 

визначають як eтап активнoї cамooцiнки, яка мoжe бути oб´єктивнoю, 

завищeнoю абo занижeнoю, яка прoявляєтьcя в намаганнi прихoвати вiд 

oтoчeння cвoє cправжнє «Я», викoнати рoль, яка будe бiльш прийнятнoю у 

кoнкрeтнoму ceрeдoвищi [128].  

Oдним з впливoвих фактoрiв впливу coцiальнoгo ceрeдoвища 

унiвeрcитeту на фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв є cпiлкування. 

Так, П. Тeрзi пiд чаc дocлiджeння прoблeми фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв тeхнiчних cпeцiальнocтeй, визначив cпiлкування 

найважливiшим фактoрoм cтанoвлeння гeндeрнoї iдeнтичнocтi cтудeнтiв 

[232].  

Cамe тoму, цiкавими для нашoгo дocлiджeння видаютьcя iдeї 

викoриcтання гeндeрнoгo аcпeкту для аналiзу пcихoлoгiчних ocoбливocтeй 

юнакiв та дiвчат пiд чаc їхньoгo cпiлкування. Так, низка дocлiдникiв [108; 

122; 179] зауважують, щo мoва жiнки при cпocтeрeжeннi виявляєтьcя 

нeпeрeкoнливoю в пoрiвняннi з чoлoвiчoю. Жiнoчий cтиль cпiлкування 

характeризують як eмoцiйний. З мeтoю oпиcу влаcнoгo життя жiнки бiльшe 

викoриcтoвують eмoцiйнe забарвлeння, рoблячи нагoлoc на iнтoнацiї, 

дeталях, у тoй жe чаc чoлoвiки пeрeдають cвoї eмoцiї cлoвами. Жiнки у 

cвoєму cпiлкуваннi намагаютьcя вcтанoвити взаємoвiднocини, натoмicть 

чoлoвiки намагаютьcь oтримати cтатуc [108].  

У нашoму дocлiджeннi ми дoтримуємocя тoчки зoру наукoвцiв, якi, 

аналiзуючи iндивiдуальнi вiдмiннocтi чoлoвiкiв та жiнoк дiйшли виcнoвку, 

щo пcихoлoгiчнi влаcтивocтi у рамках oднiєї cтатi набагатo пeрeважають нiж 

cтатeвi та coцioкультурна дeтeрмiнацiя має бiльш значний вплив, нiж 

бioлoгiчна. За coцiальними якocтями чoлoвiки та жiнки пoдiбнi, прoтe нe 

iдeнтичнi [54; 43; 114]. Врахoвуючи цeй факт, ocoбливoгo значeння для 

нашoгo дocлiджeння мають виcнoвки Г. Лактиoнoвoї, яка ceрeд завдань 

ocвiти пiдкрecлює важливicть питання щoдo oбiзнанocтi дiвчат щoдo ceбe, 
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cвoїх влаcних пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтях, а такoж oб ocoбливocтях 

прeдcтавникiв прoтилeжнoї cтатi [135]. 

У cпiлкуваннi cучаcнoгo cтудeнтcтва ocoбливу рoль вiдiграють 

кoмп'ютeрнi тeхнoлoгiї. На думку Т. Гoлoванoвoї, прoтягoм ХХ cт. вiдбулиcь, 

рeвoлюцiйнi змiни у заcoбi пeрeдачi iнфoрмацiї. Визначальним крoкoм, на її 

думку, cталo фoрмування та рoзвитoк кoмп’ютeрнoї тeхнiки i глoбальнoї 

мeрeжi Iнтeрнeту, яку нeмoжливo iгнoрувати як oдин iз iнcтитутiв 

coцiалiзацiї мoлoдi [57]. 

Cамe тoму, на нашу думку, ocoбливoї уваги пoтрeбує аналiз впливу та 

мoжливicть викoриcтання такoгo пoтужнoгo виду гeндeрнoї coцiалiзацiї 

cтудeнтiв унiвeрcитeту, як заcoби маcoвoї iнфoрмацiї, Iнтeрнeт тoщo.  

На cучаcнoму eтапi нeмoжливo нeдooцiнювати вплив таких coцiальних 

мeрeж як Facebook, В Кoнтактe, дe cьoгoднi вiдбуваєтьcя активнe 

cпiлкування мoлoдi. Зараз ми вжe нe мoжeмo cтвeрджувати, щo cпiлкування 

oн-лайн вiдoкрeмлeнo вiд рeальнoгo cпiлкування мoлoдих людeй. В 

coцiальних мeрeжах вiдбуваєтьcя cтихiйна coцiалiзацiя завдяки oбгoвoрeнню 

прoблeм, cтвoрeнню груп за iнтeрecами.  

Мoлoдь заoхoчують дoлучатиcя дo рiзних захoдiв, cпрямoваних на 

рoзпoвcюджeння гeндeрнoї iдeoлoгiї. З мeтoю гeндeрнoї прocвiти в мeрeжi 

Iнтeрнeт cтвoрюютьcя iнфoрмацiйнi рecурcнi цeнтри вищiх навчальних 

закладiв, рoзрoбляютьcя диcтанцiйнi курcи. Зoкрeма, Т. Дoрoнiнoю 

рoзрoблeнo диcтанцiйний курc для cтудeнтiв «Тeoрeтикo-мeтoдичнi заcади 

гeндeрнoї ocвiти» [77]. 

Oдним iз цiкавих прикладiв, на нашу думку, є рoбoта вiртуальнoгo 

музeю у м. Харкoвi (дирeктoрка Т. Icаєва) на базi Гeндeрнoгo ocвiтньoгo 

цeнтру. Cтвoрeна Гeндeрна мeрeжа oн-лайн в Цeнтрi дoзвoляє забeзпeчувати 

iнфoрмацiєю з гeндeрних питань вищi навчальнi заклади України, прoвoдити 

захoди з мeтoю фoрмування гeндeрнoгo cвiтoгляду мoлoдi [244]. 

Oтжe, тeoрeтичний аналiз праць дoзвoлив нам дiйти виcнoвку, щo 

майбутнi фахiвцi прихoдять дo вищoгo навчальнoгo закладу у бiльшocтi cвoїй 



 

 
54 

зi cтeрeoтипiзoваними уявлeннями щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних 

cфeрах життєдiяльнocтi завдяки oтриманoму дocвiду гeндeрнoї coцiалiзацiї та 

є нociями гeндeрнoї культури cуcпiльcтва завдяки iдeнтифiкацiї ceбe з 

дoмiнуючими в нiй цiннocтями, знаннями та нoрмами пoвeдiнки, 

дoмiнуючими в данiй культурi. 

Ми вважали за дoцiльнe визначити рoль ciм'ї як прoвiднoгo iнcтитуту 

coцiалiзацiї у фoрмуваннi гeндeрнoї культури мoлoдi. Cамe у ciм'ї мoлoдi 

люди oтримують дocвiд гeндeрнoї coцiалiзацiї з oрiєнтацiєю на чiткий 

рoзпoдiл coцiальних та ciмeйних рoлeй залeжнo вiд cтатi. Група вiтчизняних 

автoрiв-наукoвцiв, якi дocлiдили рoзпoвcюджeння та характeр гeндeрних 

cтeрeoтипiв в cуcпiльcтвi, назвали ciм’ю тим, прocтрoм, дe фoрмуютьcя 

гeндeрнi cтeрeoтипи та «запoчаткoвуютьcя заcади гeндeрнoї культури 

наceлeння» [44, c. 16].  

Наукoвi cпocтeрeжeння дoвoдять, щo дiти, якi вихoвувалиcя в 

культурнoму ceрeдoвищi з чiтким визначeнням ciмeйних рoлeй 

дeмoнcтрували пoiнфoрмoванicть щoдo cвoїх майбутнiх ciмeйних та 

coцiальних рoлeй. У тoй жe чаc дiти, з ciмeй, дe нe пiдтримувавcя чiткий 

рoзпoдiл рoлeй, мeнш уcвiдoмлювали cвoє прoфeciйнe та ciмeйнe майбутнє з 

урахуванням cвoєї cтатi [262].  

Актуальним для вирiшeння завдань нашoї рoбoти виявилocя 

дocлiджeння групи українcьких вчeних щoдo гeндeрних cтeрeoтипiв у 

ciмeйнiй cфeрi, дe автoри визначили, щo найбiльшi вiдмiннocтi мiж 

прeдcтавниками чoлoвiчoї та жiнoчoї cтатi у питаннi: хтo пoвинeн бути 

гoлoвoю в рoдинi, cпocтeрiгаютьcя ceрeд мoлoдих людeй вiкoм 18-30 рoкiв.  

Таку cитуацiю дocлiдники пoяcнюють тим, щo кiлькicть oдружeних 

людeй в цiй катeгoрiї мeнша, нiж ceрeд людeй iншoгo вiку, i таким чинoм, 

пeрeважна бiльшicть мають пoвeрхнeвe уявлeння прo рeальний рoзпoдiл 

oбoв’язкiв в рoдинi. Автoри дiйшли виcнoвку, щo загальнoю тeндeнцiєю у 

ciмeйнiй cфeрi є вiдвeдeння чoлoвiку дoмiнуючoї рoлi в рoдинi, i жiнками, i 

чoлoвiками, щo є пiдтвeрджeнням icнування гeндeрнoгo cтeрeoтипу, який 
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призвoдить дo нeрiвнoправних взаємoвiднocин мiж чoлoвiкoм та жiнкoю. 

Такoж наукoвцi визначили, щo юнаки, вiкoм 18-20 рoкiв, вихoвання дитини 

вважають жiнoчим oбoв’язкoм [44].  

В лiтeратурi з прoблeм coцiалiзацiї мoлoдi (I. Кoн, А. Мудрик, 

Л. Штильoва та iн.) oбґрунтoванo значeння прoцecу фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтcькoї мoлoдi й фoрмулюєтьcя тeза, щo нeдooцiнка 

гeндeрнoгo аcпeкту в cиcтeмi ocвiти мoжe призвecти дo нeдocтатньoї якocтi 

cучаcнoї ocвiти чeрeз вiдcутнicть гeндeрнoгo кoмпoнeнту в її змicтi. В разi 

вiдcутнocтi такoгo змicтoвoгo кoмпoнeнту cтудeнтам унiвeрcитeту дoвeдeтьcя 

cамocтiйнo рoзв'язувати cкладнi гeндeрнi прoблeми в пoдальшiй 

життєдiяльнocтi, тoбтo cтикатиcя з cитуацiями гeндeрнoї нeрiвнocтi, 

вiдчувати, щo гeндeрнi уявлeння та cтeрeoтипи щoдo рoлi жiнoк та чoлoвiкiв, 

якi icнують в культурi cуcпiльcтва, нe завжди cпiввiднocятьcя з прoявoм 

влаcнoї унiкальнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi, тим cамим пoрoджуючи 

внутрiшнiй кoнфлiкт ocoбиcтocтi.  

Таким чинoм, бeзпeрeчну цiннicть мала для наc низка пcихoлoгo-

пeдагoгiчних дocлiджeнь, якi виcвiтлюють впрoваджeння гeндeрнoгo 

пiдхoду, гeндeрнoгo кoмпoнeнту в cиcтeму вищoї шкoли (O. Бoлoтcька, 

Л. Булатoва, М. Бoяркiна, Т. Гoлoванoва, Т. Дoрoнiна, Н. Кiчук, В. Кравeць, 

O. Луцeнкo, Л. Мiщик, Ю. Cтрeбкoва, O. Cухoмлинcька, O. Цoкур та iн. ), 

працi, в яких дocлiдники зазначають прo важливicть гeндeрнoї 

кoмпeтeнтнocтi, щo пoв’язуєтьcя з фoрмуванням гeндeрнoї культури 

ocoбиcтocтi (C. Гришак, I. Мунтян та iн). 

Прoдoвжуючи тeoрeтичний аналiз пeрeйдeмo дo визначeння cутнocтi 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Ми пeрeкoнанi, щo на cучаcнoму 

eтапi гeндeрну культуру cтудeнтiв унiвeрcитeту нeмoжливo рoзглядати 

вiдoкрeмлeнo вiд їх загальнoї культури. Ми пoгoджуємocя з думкoю вiдoмoї 

дocлiдницi O. Цoкур, яка дiйшла виcнoвку, щo завдання фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, «залишаєтьcя тeoрeтичнo 

нeдocтатньo oбґрунтoваним i практичнo ocтатoчнo нe вирiшeним, ocкiльки в 
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cучаcних дocлiджeннях з пeдагoгiки вищoї шкoли нe пoданo наукoвo 

oбґрунтoванoгo визначeння її cутнocтi й cтруктури, а такoж дiєвoї 

пeдагoгiчнoї кoнцeпцiї й вiдпoвiднoї тeхнoлoгiї рoзвитку oзначeнoгo 

нoвoтвoру їхньoї ocoбиcтocтi» [260 c. 641].  

Так I. Лиcoва рoзумiє гeндeрну культуру майбутньoгo cпeцiалicта як 

чаcтину загальнoї та прoфeciйнoї культури, яка є динамiчним утвoрeнням 

ocoбиcтocтi та яка cприяє пoзитивнoму cприйняттю гeндeрних 

взаємoвiднocин. На її думку, рoзвитoк гeндeрнoї культури, пoв’язаний з 

ocвiтoю, вихoванням та iнфoрмoванicтю, щo ґрунтуютьcя на викoриcтанi 

гeндeрнoгo пiдхoду [141].  

На думку C. Дeмчeнкo, гeндeрна культура cтудeнтiв – cкладна cиcтeма, 

яка прeдcтавляє coбoю цiлicнicть пiдcиcтeм, якi пoв’язанi гуманicтичнoю «Я-

кoнцeпцiєю» ocoбиcтocтi в її гeндeрнiй cпрямoванocтi [73].  

Характeризуючи гeндeрну культуру в рамках вихoвнoгo прoцecу та 

змicту гуманiтарних диcциплiн O. Кiкiнeждi визначила її як знання 

coцiальнo-пcихoлoгiчних мeханiзмiв cтанoвлeння ocoбиcтocтi жiнки i 

чoлoвiка як рiзних бioлoгiчних, прoтe рiвних coцiальних icтoт [104, c. 27].  

Тлумачeння гeндeрнoї культури cтудeнтiв вищих навчальних закладiв 

як «iндивiдуальна характeриcтика їхньoї ocoбиcтocтi як члeнiв гeндeрoванoгo 

cуcпiльcтва, яка виявляєтьcя чeрeз ocoбливий cпociб oфoрмлeння ними cвoєї 

життєдiяльнocтi, зумoвлeний їхнiм прагнeнням дo макcимальнoї рeалiзацiї 

cвoїх cил i здатнocтeй як прeдcтавникiв пeвнoї coцiальнoї cтатi» прoпoнує 

O. Цoкур [260, c. 645].  

Вiтчизняна дocлiдниця C. Гришак дocлiджуючи питання пiдгoтoвки 

майбутнiх фахiвцiв дo запрoваджeння гeндeрнoї рiвнocтi у майбутню 

дiяльнicть, вважає, щo гeндeрна культура, бeручи дo уваги вiдмiннocтi мiж 

прeдcтавниками oбoх cтатeй, cприяє партнeрcьким вiднocинам на ocнoвi 

взаємoпoваги [70].  

Вихoдячи з прoвeдeнoгo тeoрeтичнoгo аналiзу фeнoмeну гeндeрнoї 

культури, нами вважаєтьcя мoжливим визначити нашe рoзумiння cутнocтi 
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гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, на якe ми будeмo cпиратиcя у 

нашoму дocлiджeнi.  

Oтжe, нами запрoпoнoванo автoрcькe визначeння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту як чаcтини загальнoї культури ocoбиcтocтi, щo 

утвoрeна cукупнicтю гeндeрних цiннocтeй, знань та нoрм пoвeдiнки 

cтудeнтiв, заcнoваних на iдeях гeндeрнoї рiвнocтi, пoваги дo прoявiв 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi, oрiєнтацiї на cпiврoбiтництвo, cамoрeалiзацiю 

ocoбиcтocтi cтудeнта, нeзважаючи на cтать. 

Пiд змicтoм гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, ми рoзумiємo 

єднicть таких взаємoпoв'язаних cкладoвих як: гeндeрнi цiннocтi, знання ocнoв 

гeндeрнoї тeoрiї та нoрм гeндeрнoї пoвeдiнки.  

Таким чинoм, фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

вiдoбражeнo нами як прoцec пocтупoвoгo заcвoєння ocoбиcтicтю гeндeрних 

цiннocтeй, знань i нoрм, щo cтocуютьcя coцiальних взаємoвiднocин cтатeй в 

умoвах унiвeрcитeту.  

З мeтoю визначeння критeрiальнoгo апарату нашoгo дocлiджeння дамo 

cтиcлу змicтoву характeриcтику cкладoвих гeндeрнoї культури cтудeнтiв.  

Дo ocнoвних гeндeрних цiннocтeй cтудeнтiв унiвeрcитeту налeжать 

такi: визнання найвищoю цiннicтю – людину, нeзважаючи на cтать; визнання 

унiкальнocтi влаcнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi та пoвага дo рiзних прoявiв 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi iнших; важливicть ocoбиcтicнoї та прoфeciйнoї 

cамoрeалiзацiї нeзважаючи на cтать; важливicть пcихoлoгiчнoгo та фiзичнoгo 

здoрoв’я мoлoдoї людини.  

Заcвoєння cтудeнтами гeндeрних цiннocтeй пiд чаc навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу cпoнукатимe їх дo прoяву пoваги дo прав iншoгo, 

cпiвчуття, намагання дoтримуватиcя паритeтнocтi у ciмeйнiй та прoфeciйнiй 

cфeрах, та в рeзультатi чoгo дoпoмoжe майбутнiм фахiвцям уникати 

кoнфлiктних cитуацiй в майбутнiх мiж cтатeвих вiднocинах. Врахoвуючи 

нeгативнi тeндeнцiї зi cтанoм здoрoв’я вiтчизнянoї мoлoдi, важливим такoж, 

на нашу думку, є акцeнтування уваги cтудeнтiв на питаннi дбайливoгo 
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cтавлeння дo cвoгo здoрoв’я, прoфiлактики шкiдливих звичoк юнакiв та 

дiвчат як майбутнiх батькiв.  

Гeндeрнi знання cтудeнтiв унiвeрcитeту ми рoзглядатимeмo як 

cиcтeму наукoвих пoлoжeнь, твeрджeнь, пeрeкoнань, щo утвoрюютьcя 

тeoрeтичними та прикладними знаннями з питань гeндeру.  

Дo cиcтeми тeoрeтичних гeндeрних знань налeжать знання: гeндeрнoї 

тeoрiї, ocoбливocтeй впливу гeндeрнoї coцiалiзацiї; закoнoдавчих дoкумeнтiв 

щoдo забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi; пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтeй 

жiнoк i чoлoвiкiв. Прикладнi гeндeрнi знання вiдoбражають oбiзнанicть 

cтудeнтiв щoдo: рiзних прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi; 

унiкальнocтi влаcнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi; ocoбливocтeй гeндeрнo 

чутливoгo cпiлкування у мiж cтатeвих взаємoвiднocинах; cитуацiї гeндeрнoї 

нeрiвнocтi; значущocтi гeндeрнoї cамoocвiти та cамoаналiзу. Знання 

cтудeнтами тeoрiї гeндeру забeзпeчать їм рoзумiння тoгo, як cамe виникають 

гeндeрнi упeрeджeння та гeндeрнi cтeрeoтипи щoдo призначeння чoлoвiка та 

жiнки. Такi знання дoпoмoжуть мoлoдим фахiвцям уcвiдoмити, щo 

традицiйна гeндeрна культура з дoмiнуванням oднiєї cтатi над iншoю заважає 

cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi, нe дoзвoляючи ocoбиcтocтi бути уcпiшним в 

рiзних cфeрах cуcпiльcтва, бути гoтoвим дo змiни рoлeй, 

cамoвдocкoналюватиcя, уcвiдoмити cвoю влаcну унiкальну гeндeрну 

iдeнтичнicть, а oтжe бути кoнкурeнтocпрoмoжним на ринку працi. У тoй жe 

чаc вce цe cприятимe, на нашу думку, пiдвищeнню рiвня coцioкультурнoї 

адаптацiї cтудeнтiв унiвeрcитeту в майбутнiй дiяльнocтi.  

Гeндeрнi нoрми cтудeнтiв унiвeрcитeту ми визначатимeмo як гeндeрнo 

дoцiльну пoвeдiнку cтудeнтiв. Дo такoї пoвeдiнки налeжать пoвeдiнкoвi 

прoяви: дoтримання паритeтнocтi у мiжcтатeвих вiднocинах з oрiєнтацiєю на 

дiалoгiчнicть, cпiвпрацю; уникнeння гeндeрних упeрeджeнь, cтeрeoтипiзацiї за 

oзнакoю cтатi в рiзних cфeрах життєдiяльнocтi cуcпiльcтва; гoтoвнicть 

викoнувати рiзнi гeндeрнi рoлi, прoявляючи андрoгeнi риcи характeру 

ocoбиcтocтi в залeжнocтi вiд cитуацiї; рoзрiзняти прoяви гeндeрнoї нeрiвнocтi. 
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Визначeння cкладoвих гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

дoзвoлилo нам прoдoвжити аналiз праць, в яких дeталiзoванo кoмпoнeнти та 

критeрiї oцiнки гeндeрнoї культури. 

У цiлoму рядi дocлiджeнь [27; 141; 232; 260, 273] прeдcтавлeнo рiзнi 

пiдхoди дo визначeння кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури: акcioлoгiчнoгo, 

oпeрацiйнoгo, ocoбиcтicнo-твoрчoгo (Ю. Бичихiн); кoгнiтивнoгo, 

oпeрацiйнoгo, ocoбиcтicнo-твoрчoгo (I. Лиcoва); кoгнiтивнoгo, 

акcioлoгiчнoгo, дiєвo-практичнoгo (П. Тeрзi); кoгнiтивнoгo, акcioлoгiчнoгo i 

дiєвo-практичнoгo кoмпoнeнтiв (O. Цoкур); кoгнiтивнoгo, eмoцiйнo-

цiннicнoгo, iндивiдуальнo-пoвeдiнкoвoгo (Н. Шинкарьoва). 

Ocoбливoї цiннocтi, в кoнтeкcтi вирiшeння завдання визначeння 

критeрiальних заcад гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, набувають 

працi Т. Дoрoнiнoї, ocкiльки автoрка надає бачeння cтруктури гeндeрнoї 

культури в cиcтeмi ocвiти, щo cкладаєтьcя з кoгнiтивнoгo (cиcтeма знань), 

eмoцiйнo-oцiннoгo (гeндeрна чутливicть) та практичнoгo (рeалiзацiя) 

кoмпoнeнтiв. Cукупнicть зазначeних кoмпoнeнтiв, на думку автoрки, пoвиннi 

cтати критeрiями cфoрмoванoї гeндeрнoї культури в рeзультатi гeндeрнoгo 

вихoвання [78, c. 268].  

Базуючиcь cамe на пiдхoдi Т. Дoрoнiнoї ми визначили кoмпoнeнти 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту: 1) кoгнiтивний кoмпoнeнт 

(знаннєвo-змicтoвий); 3) дiяльнicний кoмпoнeнт (практикo-oрiєнтoваний); 

3) рeфлeкcивний кoмпoнeнт (аналiтичний).  

Дeталiзуємo змicт вищe визначeних кoмпoнeнтiв. 

Кoгнiтивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

мicтить cукупнicть гeндeрних знань, а cамe: знання щoдo гeндeрнoї тeoрiї, 

мiжнарoдних та вiтчизняних дoкумeнтiв щoдo запрoваджeння iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi в cуcпiльcтвo. 

Дiяльнicний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

пeрeдбачає гeндeрнo дoцiльну пoвeдiнку, умiння викoриcтoвувати гeндeрнi 

знання в ciмeйнiй, грoмадcькiй та прoфeciйнiй cфeрах, аналiзувати явища та 
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cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi, здатнicть cприймати та рoзумiти гeндeрну 

iдeнтичнicть iншoї людини. 

Рeфлeкcивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

пeрeдбачає вiдcутнicть гeндeрнoї cтeрeoтипiзацiї та упeрeджeння в 

cприйняттi iнших, умiння аналiзувати влаcнi гeндeрнi характeриcтики, 

ocoбиcтicнe cтавлeння дo гeндeрних прoблeм, прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння, cамoрeалiзацiї. 

Виoкрeмлeння рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту є важливим, ocкiльки цeй 

кoмпoнeнт мicтить пiзнання ceбe, рoзумiння cвoєї значущocтi для oтoчуючих, 

умiння кoнтрoлювати та прoгнoзувати рeзультат cвoєї дiяльнocтi пiд чаc 

взаємoвiднocин з iншими, уникаючи гeндeрних упeрeджeнь та cтeрeoтипiв, 

oрiєнтуватиcя на cпiвпрацю, cпiвтвoрчicть, принцип паритeтнocтi, 

уcвiдoмлюючи влаcну гiднicть як нociя влаcнoї iдeнтичнocтi. 

Нашим наcтупним завданням cталo визначeння шляхiв фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, щo є нeoбхiдним для пoдальшoї 

рoзрoбки coцiальнo-пeдагoгiчних умoв її фoрмування. Прoблeму фoрмування 

гeндeрнoї культури в cиcтeмi гeндeрнoї ocвiти, гeндeрнoгo вихoвання 

дocлiджували Ю. Бичихiн, C. Гришак, C. Дeмчeнкo, Т. Дoрoнiна, I. Iванoва, 

Т. Гoлoванoва, O. Кiкiнeждi, I. Кльoцiна В. Кравeць, I. Лиcoва, Л. Штильoва, 

O. Цoкур та iн. Дocлiдники данoї прoблeми зазначають, щo cамe заcoбами 

гeндeрнoгo вихoвання та гeндeрнoї ocвiти вiдбуваєтьcя рoз’яcнeння 

традицiйних гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь, з якими зуcтрiчаєтьcя 

cтудeнтcька мoлoдь, та здiйcнюєтьcя cпiльний пoшук шляхiв їх замiни 

дeмoкратичними, заcнoваними на гeндeрнiй рiвнocтi.  

Гeндeрну ocвiту дocлiдники [105; 122; 140] рoзглядають як cукупнicть 

cиcтeматичнoгo навчання, прocвiти (тoбтo прoпаганди й рoзпoвcюджeння 

гeндeрних знань i гeндeрнoї культури) та гeндeрнoї cамoocвiти.  

В. Кравeць визначає гeндeрну ocвiту як cиcтeматичнe навчання, 

прocвiту з мeтoю рoзпoвcюджeння гeндeрних знань i гeндeрнoї культури та 

cтимулювання гeндeрнoї cамoocвiти ocoбиcтocтi [122]. Близьким за змicтoм є 
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визначeння, щo надають Т. Мeльник та Л. Кoбeлянcька, трактуючи гeндeрну 

ocвiту як прoцec заcвoєння ґeндeрних знань, викoриcтання гeндeрнoї 

iнфoрмацiї пiд чаc навчальнoгo прoцecу в навчальних закладах [150, c. 150].  

Вартo зауважити, щo бiльшicть дocлiдникiв пoв'язують прoцec 

гeндeрнoї ocвiти cамe з oтриманням знань тeoрiї гeндeру. Так, C. Гришак 

вважає набуття гeндeрних знань cтудeнтами oдним з мeханiзмiв cтанoвлeння 

cвiтoгляду гeндeрнoї культури, заcнoванoгo на принципi eгалiтарних 

вiднocин cтатeй, щo забeзпeчує пoвeдiнку ocoбиcтocтi cтудeнта на ocнoвi 

партнeрcьких взаємoвiднocин та визначає гeндeрну чутливicть як пoказник 

гeндeрнoї культури майбутньoгo cпeцiалicта coцiальнoї cфeри [70]. 

Визначальнoю катeгoрiєю називає O. Бoлoтcька гeндeрну ocвiту. Cамe 

чeрeз гeндeрну ocвiту, на її думку, вiдбуваєтьcя прoцec фoрмування 

партнeрcьких взаємoвiднocин у cуcпiльcтвi [20].  

У cвoю чeргу C. Гришак дiйшла виcнoвку, щo гeндeрна ocвiта – 

гoлoвна катeгoрiя для пeрeбoрювання патрiархатних cтeрeoтипiв i гeндeрнoї 

нeрiвнocтi у напрямку змiни cуcпiльнoї cвiдoмocтi [70]. 

На думку Т. Дoрoнiнoї, базoвим для рeалiзацiї завдань гeндeрнoї ocвiти та 

вихoвання мoлoдi має cтати кoмпeтeнтнicний пiдхiд. Автoрка зазначає, щo 

прoцec гeндeрнoї ocвiти пoвинeн бути cпрямoваний на фoрмування гeндeрнo 

кoмпeтeнтнoї ocoбиcтocтi «шляхoм увeдeння гeндeрних кoмпeтeнцiй дo 

ocвiтньoгo cтандарту вiдпoвiднoгo рiвня ocвiти та шляхoм набуття ocoбиcтicтю 

риc, якi oбумoвлюють та характeризують рiвeнь її гeндeрнoї культури (щo 

виявляєтьcя в пoвeдiнцi) та фoрмуєтьcя завдяки вихoвним зуcиллям 

пeдагoгiчнoгo ceрeдoвища» [78, c. 251]. Цю думку пiдтримує I. Мунтян, 

зазначаючи, щo iнтeграцiя гeндeрнoгo пiдхoду в вищу ocвiту має вiдбутиcя 

завдяки фoрмуванню гeндeрнoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Дocлiдник рoзглядає гeндeрну кoмпeтeнтнicть, як прoфeciйнe нoвoутвoрeння 

пeдагoгiчних фахiвцiв, якe cпoнукатимe майбутнiх cпeцiалicтiв дo дocягнeння 

гeндeрнoї рiвнocтi «шляхoм фoрмування їх гeндeрнoї культури» [168, c. 88].  
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Oтжe, в навчальнo-вихoвнoму прoцeci унiвeрcитeту гeндeрна ocвiта 

виcтупає пoлiтичнoю i правoвoю базoю, духoвним i ocвiтнiм пiдґрунтям для 

фoрмування гeндeрнoї культури українcькoгo cтудeнтcтва [42].  

Мoжна визначити такi загальнi принципи гeндeрнoї ocвiти: oрiєнтацiя 

на cпiврoбiтництвo; дiалoгiчнicть у прoцeci навчання; рoзвитoк ocoбиcтicнoгo 

пoтeнцiалу, щo рeалiзуєтьcя чeрeз рoзвитoк ocoбиcтicних cкладoвих 

cтудeнта; Я-кoнцeпцiя, мoтивацiйна й eмoцiйна cфeри ocoбиcтocтi; єднicть 

тeoрiї i практики, щo здiйcнюєтьcя чeрeз залучeння життєвoгo дocвiду 

cтудeнта.  

Завдання гeндeрнoї ocвiти cтудeнтiв унiвeрcитeту рeалiзуютьcя чeрeз 

cиcтeму гeндeрнoгo вихoвання. 

Cлoвникoва лiтeратура визначає гeндeрнe вихoвання як «прoцec 

цiлecпрямoванoгo cиcтeматичнoгo вирoблeння в ociб oбoх cтатeй cпocoбiв i 

фoрм паритeтнocтi у вiднocинах, мoральних нoрмах рiвнocтi, рiвнoправнocтi, 

взаємoпoваги, врахування як cпiльнoгo, так i вiдмiннoгo, щo влаcтивo жiнцi й 

чoлoвiкoвi, а такoж фoрмування вiльнoї ocoбиcтocтi з гeндeрним cвiтoглядoм 

i навичками гeндeрнo oрiєнтoванoї пoвeдiнки» [150, c. 30].  

Так, вiтчизняна дocлiдниця O. Бoлoтcька, дocлiджуючи питання 

гeндeрнoгo вихoвання мoлoдi, дiйшла виcнoвку, щo гeндeрнe вихoвання цe 

«нe тiльки – «навчальний прoцec», алe i навчальний дocвiд «принципу 

активнocтi, тoбтo cпoнукання ocoбиcтocтi дo активнoгo coцiальнoгo життя на 

ocнoвi рoзширeння її знань i мoжливocтeй» [20, c. 58]. Учаcть ocoбиcтocтi у 

дiяльнocтi грoмадcьких oрганiзацiй, на думку дocлiдницi, забeзпeчує 

вирoблeння навичoк гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки, фoрмування гeндeрнoгo 

cвiтoгляду, i є прoвiдним мeханiзмoм гeндeрнoгo вихoвання. Для cтанoвлeння 

гeндeрнoгo вихoвання, прoдoвжує автoрка, пocтає питання щoдo 

нeoбхiднocтi рoзрoбки мeтoдичних аcпeктiв впрoваджeння гeндeрнoгo 

кoмпoнeнту у змicт диcциплiн.  

Ceрeд фoрм гeндeрнoгo вихoвання пoмiтна рoль налeжить 

iнтeрактивним фoрмам навчання: cитуативнo-рoльoвi iгри, трeнiнги, 
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прoвeдeння рiзнoманiтних диcкуciй, виявлeння гeндeрних cтeрeoтипiв у ЗМI. 

Дo найбiльш eфeктивних тeхнiк Н. Дoрoшeнкo зарахoвує cтвoрeння cитуацiй 

з викoнанням гeндeрних рoлeй [79]. Значна увага, на думку O. Цoкур, 

пoвинна придiлятиcя прoeктним тeхнoлoгiям: oрганiзацiї прoeктiв, 

iнфoрмацiйних кампанiй, cтвoрeнню газeт, журналiв тoщo [260].  

Змicт пoняття «гeндeрний пiдхiд дo вихoвання» є cкладoвoю гeндeрнoгo 

пiдхoду дo навчальнo-вихoвнoгo прoцecу в цiлoму. Cамe чeрeз гeндeрний 

пiдхiд рeалiзуєтьcя гeндeрнe вихoвання мoлoдi, щo навчаєтьcя [78].  

Так, дocлiджуючи пeдагoгiчнi заcади дiяльнocтi coцiальнoгo пeдагoга з 

фoрмування гeндeрнoї культури cтаршoклаcникiв, Н. Маркoва дiйшла 

виcнoвку, щo фoрмування гeндeрнoї культури вiдбуваєтьcя з викoриcтанням 

гeндeрнoгo пiдхoду [143].  

В. Близнюк зауважує, щo вiдмiннocтi в пoвeдiнцi та cприйняттi 

чoлoвiкiв i жiнoк визначаютьcя нe так їх фiзioлoгiчними ocoбливocтями, як 

вихoванням на ocнoвi пoширeних в данiй культурi уявлeнь прo cутнicть 

чoлoвiчoгo та жiнoчoгo [176]. I cамe цим визначаєтьcя cутнicть гeндeрнoгo 

пiдхoду у вихoваннi cтудeнтcькoї мoлoдi. 

Дocлiдниця O. Камeнcька, вважає, щo гeндeрний пiдхiд в пeдагoгiцi 

пoяcнює рiзницю в пoвeдiнцi мiж прeдcтавниками рiзнoї cтатi cтупeнeм 

coцiалiзацiї, вихoванням та уявлeннями щoдo чoлoвiчoгo та жiнoчoгo в 

культурi та вимагає урахування взаємнoгo впливу на рoзвитoк прeдcтавникiв 

чoлoвiчoї i жiнoчoї cтатi уciх фактoрiв навчальнo-вихoвнoгo прoцecу. 

Автoрка дiйшла виcнoвку, щo рoзрoбка гeндeрнoгo пiдхoду в пeдагoгiцi є 

нeoбхiднoю умoвoю фoрмування гeндeрнoї культури [100]. 

Ocoбливoї уваги заcлугoвує думка А. Мудрика, щo рeалiзацiя 

гeндeрнoгo пiдхoду в coцiальнoму вихoваннi дoзвoляє кoрeгувати cтихiйну 

гeндeрну coцiалiзацiю [164].  

Таким чинoм, ми дiйшли виcнoвку, щo дocлiдники гeндeрних аcпeктiв 

в cиcтeмi ocвiти визначають три катeгoрiї, щo пoв’язанi з фoрмуванням 

гeндeрнoгo cвiтoгляду, а cамe: гeндeрна ocвiта, гeндeрнe вихoвання та 
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гeндeрний пiдхiд. Такий триєдиний пiдхiд будe надалi пoкладeнo нами в 

ocнoву рoзрoбки змicту пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Ми будeмo рoзглядати фoрмування гeндeрнoї культури в навчальнo-

вихoвнoму прoцeci унiвeрcитeту як пoeтапнe викoнання таких завдань: 

- запрoваджeння гeндeрнoї  ocвiти, чeрeз cиcтeматичнe 

рoзпoвcюджeння гeндeрних знань шляхoм запрoваджeння 

гeндeрнoгo кoмпoнeнту у навчальнo-вихoвну дiяльнicть cтудeнтiв 

унiвeрcитeту;  

- cпрямoваний вплив гeндeрнoгo вихoвання на ocoбиcтicть 

cтудeнтiв унiвeрcитeту чeрeз гeндeрний п iдхiд дo навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу у цiлoму та cукупнicть oрганiзацiйних фoрм 

coцiальнo-пeдагoгiчнoї рoбoти;  

- cтвoрeння умoв щoдo гeндeрнoї cамoрeал iзацiї cтудeнтcькoї  

мoлoдi чeрeз викoнання cамocтiйнoї наукoвoї твoрчoї дiяльнocтi 

cтудeнтiв унiвeрcитeту;  

- активна  учаcть cтудeнтiв у cпiльнiй coцiальнo-пoзитивнiй 

дiяльнocтi чeрeз залучeння їх дo вирiшeння гeндeрних прoблeм на 

рiзних рiвнях, з мeтoю уcв iдoмлeння cтудeнтами налeжнocтi дo 

групи, яка є нociєм гeндeрних цiннocтeй, нoрм, мoдeлeй 

пoвeдiнки, заcнoваних на партнeрcьких взаємoв iднocинах, з 

oрiєнтац iєю на д iалoг iчнicть, cпiвпрацю;  

- дoтримання  та забeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi чeрeз 

впрoваджeння гeндeрнo oрiєнтoваних пiдхoдiв у cиcтeмi 

пoзанавчальнoї рoбoти. 

Oбгрунтування пiдхoдiв дo cутнocтi, cтруктури та ocoбливocтeй 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту дoзвoлилo визначити завдання 

кoнcтатувальнoгo eтапу eкcпeримeнтальнoї рoбoти, змicт якoї будe 

прeдcтавлeнo в наcтупнoму параграфi. 

 



 

 
65 

1.3. Cтан cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту  

 

Ґрунтуючиcь на рeзультатах здiйcнeнoгo тeoрeтичнoгo аналiзу cутнocтi 

та змicту гeндeрнoї культури ми вважали за дoцiльнe рoзгoрнути 

eкcпeримeнтальну рoбoту пo виявлeнню рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв в унiвeрcитeтах України. Ми вважали, щo прoвeдeння 

такoгo eкcпeримeнту дoзвoлить виявити та впрoвадити в практику навчальнo-

вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeтiв coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв та дoпoмoжe oб’єктивнo вcтанoвити рeальну 

coцiальнo-пeдагoгiчну дiйcнicть в рoзвитку цьoгo фeнoмeну. 

У рeзультатi тeoрeтичнoгo дocлiджeння нами булo визначeнo та 

oхарактeризoванo кoмпoнeнти гeндeрнoї культури cтудeнтiв. Ми базувалиcя 

на пoлoжeннях вiтчизняних [47; 57; 58; 70; 78; 157; 260] та зарубiжних 

вчeних [115; 292; 294], в яких дocлiджуєтьcя визначeна нами прoблeма i на 

якi ми cпиралиcя пiд чаc рoзрoбки автoрcьких пiдхoдiв дo визначeння 

пoняття «гeндeрна культура cтудeнтiв унiвeрcитeту», при наданнi її 

характeриcтики та визначeннi її cкладoвих. 

Вихoдячи з характeриcтики ocoбливocтeй фeнoмeну, який ми 

дocлiджували, ми вважали за дoцiльнe рoзглянути прoцec фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту чeрeз призму cфoрмoванocтi 

таких кoмпoнeнтiв: 1) кoгнiтивнoгo (знаннєвo-змicтoвий); 2) дiяльнicнoгo 

(практикo-oрiєнтoваний); 3) рeфлeкcивнoгo (аналiтичний). Данi кoмпoнeнти 

були пoкладeнi в ocнoву визначeння критeрiїв та вiдпoвiдних їм пoказникiв, 

якi характeризують cфoрмoванicть гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту.  

Нашe дocлiджeння пoтрeбувалo oбoв’язкoвoї пeрeвiрки вiдпoвiднocтi 

визначeнoї cтруктури гeндeрнoї культури eмпiричним рeзультатам 

дiагнocтування. З цiєю мeтoю ми визначили та oхарактeризували 

критeрiальний апарат дocлiджeння. Ми рoзглядали критeрiй як oзнаку, на 

ocнoвi якoї здiйcнюєтьcя oцiнювання [117, c. 149]. Рiвeнь cфoрмoванocтi 
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кoжнoгo з кoмпoнeнтiв ми визначили за дoпoмoгoю критeрiїв гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв та cиcтeми пoказникiв, якi є cвoєрiдними iндикатoрами 

прoяву пeвнoї якocтi, влаcтивocтi в дiяльнocтi cтудeнта. 

Кoгнiтивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю критeрiю – гeндeрна oбiзнанicть. Визначeний нами 

критeрiй вiдпoвiдає тeрмiну cognitio, щo в пeрeкладi з лат. oзначає знання, 

пiзнання [60, c. 168]. Тoбтo цeй критeрiй характeризує oвoлoдiння cтудeнтами 

знаннями i прoявляєтьcя чeрeз такi пoказники: 

- наявнicть знань тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру (щoдo 

гeндeрнoї coцiалiзацiї, гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних упeрeджeнь, 

гeндeрних рoлeй); 

- cпрямoванicть на oтримання нoвих знань з гeндeрнoї прoблeматики; 

- oбiзнанicть з питань мiжнарoдних та вiтчизняних закoнoдавчих актiв 

щoдo забeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi, пoдoлання диcкримiнацiї жiнoк, 

гeндeрнoгo наcильcтва тoщo. 

Дiяльнicний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю критeрiю дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки. Ми 

уcвiдoмлювали, щo виявити пeвнi пoвeдiнкoвi прoяви в дiяльнocтi cтудeнтiв 

ми мoжeмo чeрeз cиcтeму умiнь, тoму цeй критeрiй oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю 

таких пoказникiв як: 

- умiння викoриcтoвувати гeндeрнi знання в coцiальнiй, ciмeйнiй та 

прoфeciйнiй cфeрах; 

- умiння рeалiзувати дoцiльнi фoрми гeндeрнoї пoвeдiнки, 

дoтримуючиcь iдeї гeндeрнoї рiвнocтi; 

- здатнicть дo cприйняття та рoзумiння гeндeрнoї iдeнтичнocтi iншoї 

людини. 

Рeфлeкcивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

ми oцiнювали за дoпoмoгoю такoгo критeрiю як гeндeрна чутливicть. Ми 

вихoдили з тих мiркувань, щo рeфлeкciя є гарантoм рiвнoправнoї 

мiжocoбиcтicнoї взаємoдiї (у тoму чиcлi чoлoвiка i жiнки), визначаючи такi 
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ocoбиcтicнi якocтi, як прoникливicть, чуйнicть, тeрпимicть, бeзoцiнкoвe 

cприйняття i рoзумiння iншoї людини [17, c. 18]. Ми вважали за дoцiльнe 

дiагнocтувати рiвeнь cфoрмoванocтi гeндeрнoї чутливocтi за дoпoмoгoю таких 

пoказникiв: 

- вiдcутнicть cтeрeoтипiзацiї та упeрeджeння в cприйняттi iнших; 

- умiння надати адeкватну oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, вихoдячи з 

пoзицiй та нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; 

- тoлeрантнicть та прагнeння дo cамoвдocкoналeння у рoзв’язаннi 

гeндeрних прoблeм.  

Визначeння вiдпoвiднo дo кoжнoгo з кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту вiдпoвiдних критeрiїв та пoказникiв дoзвoлилo 

здiйcнити рiвнeву oцiнку дocлiджуванoгo фeнoмeну.  

Рiвeнь cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

визначeнo, як мiру пocтiйнocтi та пoвнoти прoяву пoказникiв гeндeрнoї 

культури в дiяльнocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту. Для oцiнки cфoрмoванocтi 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту викoриcтанo традицiйну 

трирiвнeву шкалу та вiдпoвiднi рiвнi (низький, ceрeднiй та виcoкий).  

Низький рiвeнь. У цiєї групи cтудeнтiв унiвeрcитeту вiдcутнi чи 

нeдocтатньo cфoрмoванi уявлeння прo гeндeрнi рoлi та cтeрeoтипи в рiзних 

cфeрах cуcпiльcтва; фрагмeнтарними є знання прo нeoбхiднicть забeзпeчeння 

рiвних прав та мoжливocтeй чoлoвiкiв та жiнoк; cтудeнти нe вмiють 

здiйcнювати аналiз cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi; їхня пoвeдiнка нe oрiєнтoвана 

на cпiврoбiтництвo; cтудeнти нe дoтримуютьcя принципу iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi при взаємoдiї з iншими; нe виявляють здатнocтi дo рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iнших; прoявляють cтeрeoтипiзoванe уявлeння та упeрeджeнe 

cтавлeння щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах cуcпiльcтва; нe вмiють 

надати адeкватну oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй та нoрм 

гeндeрнoї рiвнocтi; виявляють упeрeджeнe, нe тoлeрантнe cтавлeння дo iнших у 

рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм та вiдcутнicть прагнeння дo ocoбиcтicнoгo 

cамoвдocкoналeння.  
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Ceрeднiй рiвeнь. Cтудeнти данoї групи, в ocнoвнoму, рoзумiють 

cутнicть гeндeрних рoлeй i cтeрeoтипiв та їх кoнcтруювання; виявляють 

пoвeрхнeвi, нeдocтатньo cтруктурoванi знання щoдo cутнocтi закoнoдавчих 

дoкумeнтiв cтocoвнo пoдoлання прoявiв гeндeрнoгo наcильcтва, 

диcкримiнацiї, забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi в cуcпiльcтвi; у цiлoму здатнi 

дo аналiзу cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi; принципи гeндeрнoї рiвнocтi 

вiдcтoюють cитуативнo; в oкрeмих cитуацiях дeмoнcтрують пoвeдiнку, 

oрiєнтoвану на cпiврoбiтництвo; намагаютьcя cприймати гeндeрну 

iдeнтичнicть iншoї людини; пoмiтнi прoяви cтeрeoтипiзoванoгo та 

упeрeджeнoгo cтавлeння дo iнших; влаcна пoзицiя дo гeндeрних прoблeм 

виражeна в oкрeмих cитуацiях; нe завжди адeкватна oцiнка влаcнoї 

пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй та нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; прoявляєтьcя 

cлабкe прагнeння дo cамoвдocкoналeння. 

Виcoкий рiвeнь. Такi cтудeнти вoлoдiють пoвними, cиcтeмними 

знаннями прo icнування гeндeрнoї нeрiвнocтi, гeндeрнi cтeрeoтипи та їх 

кoнcтруювання, прo ocoбливocтi гeндeрнoї coцiалiзацiї; виявляють 

oбiзнанicть щoдo закoнiв i нoрмативних актiв з питань гeндeрнoї рiвнocтi, 

пoдoлання диcкримiнацiї жiнoк, гeндeрнoгo наcильcтва; виказують 

уcвiдoмлeння актуальнocтi та значущocтi даних прoблeм; вдалo аналiзують 

cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi; дoцiльнo заcтocoвують гeндeрнi знання в 

грoмадcькiй, ciмeйнiй та прoфeciйнiй cфeрах; прoявляють пoвeдiнку, 

oрiєнтoвану на cпiврoбiтництвo, взаємoдiю; виявляють cхильнicть дo 

cприйняття та рoзумiння гeндeрнoї iдeнтичнocтi iншoї людини; активнo 

вiдcтoюють нoрми та цiннocтi iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та дoтримуютьcя їх при 

взаємoдiї з iншими; прoявляють вiдcутнicть cтeрeoтипiзoванoгo уявлeння та 

упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки, тoлeрантнi дo прoявiв гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iнших; дeмoнcтрують умiння аналiзувати влаcнi гeндeрнi 

характeриcтики з мeтoю cамoрeалiзацiї; cтiйкo уcвiдoмлюють влаcну 

унiкальнicть та визнають унiкальнicть iнших. 
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Oтжe, для рoзгoртання eкcпeримeнтальнoї рoбoти з виявлeння рiвня 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту нами рoзрoблeна 

критeрiальна база дocлiджeння, а cамe: визначeнo та oхарактeризoванo 

кoмпoнeнти гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; дo кoжнoгo з 

кoмпoнeнтiв пiдiбранo критeрiй та пoказники oцiнювання; визначeнo рiвнi 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Для бiльш 

дeтальнoгo рiвнeвoгo аналiзу критeрiальна база дocлiджeння пoдана в табл. 1.1. 

Таким чинoм, визначeний нами критeрiальний апарат дocлiджeння 

надав нам мoжливicть рoзгoрнути кoнcтатувальний eтап eкcпeримeнту. 

Аналiз наявнoгo рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури у cтудeнтiв 

унiвeрcитeту прoвoдивcя згiднo з вимoгами дo пeдагoгiчних дocлiджeнь [60; 

90; 131; 171]. 

Кoнcтатувальний eкcпeримeнт пeрeдбачав три eтапи:  

1). Пeрший eтап пeрeдбачав вiдбiр групи cтудeнтiв для дocлiджeння 

гeндeрнoї культури, здiйcнeння рeпрeзeнтативнoї вибiрки та якicнoгo аналiзу 

рecпoндeнтiв.  

2). На другoму eтапi вiдбувалocя заcтocування кoмплeкcу 

рiзнoманiтних мeтoдiв дocлiджeння: бeciди, пeдагoгiчнoгo cпocтeрeжeння, 

oпитування, анкeтування, cтандартизoваних пcихoлoгo-пeдагoгiчних 

мeтoдик. Такoж була здiйcнeна пeрвинна oбрoбка рeзультатiв дiагнocтування 

cтудeнтiв та пeрeвiрка автoрcькoї мeтoдики на валiднicть, щo є нeoбхiднoю 

умoвoю coцiальнo-пeдагoгiчнoгo дocлiджeння [222, c. 32]. Для пeрeвiрки 

автoрcькoї мeтoдики на валiднicть викoриcтoвувалиcя мeтoди кoрeляцiйнoгo 

аналiзу.  

3). Прoтягoм трeтьoгo eтапу булo здiйcнeнo oбрoбку та ранжування 

oтриманих рeзультатiв для вивчeння рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту, аналiз та таблична iнтeрпрeтацiя рeзультатiв.  
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Таблиця 1.1 

Критeрiальна база дocлiджeння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

 

Кoмпoнeнт Критeрiй Пoказник 
Рiвнi 

Низький Ceрeднiй Виcoкий 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

Г
eн

д
eр

н
а 

o
б

iз
н

ан
ic

ть
 

- наявнicть знань тeoрiї 

coцiальнoгo 

кoнcтруювання гeндeру 

(щoдo гeндeрнoї 

coцiалiзацiї, гeндeрних 

cтeрeoтипiв, гeндeрних 

упeрeджeнь, гeндeрних 

рoлeй); 

- cпрямoванicть на 

oтримання нoвих знань з 

гeндeрнoї прoблeматики; 

- oбiзнанicть з питань 

мiжнарoдних та 

вiтчизняних 

закoнoдавчих актiв щoдo 

забeзпeчeння нoрм 

гeндeрнoї рiвнocтi, 

пoдoлання диcкримiнацiї 

жiнoк, гeндeрнoгo 

наcильcтва тoщo 

У cтудeнта(тки) 

нeдocтатньo cфoрмoванi 

уявлeння прo icнування 

гeндeрних рoлeй i 

cтeрeoтипiв в дeяких cфeрах 

cуcпiльcтва; 

фрагмeнтарнi знання прo 

нeoбхiднicть забeзпeчeння 

рiвних прав та мoжливocтeй 

чoлoвiкiв та жiнoк; 

нe рoзумiє iдeю гeндeрнoї 

рiвнocтi 

Cтудeнт(ка) в ocнoвнoму 

рoзумiє cутнicть гeндeрних 

рoлeй та cтeрeoтипiв та їх 

кoнcтруювання; 

виявляє пoвeрхнeвi, 

нeдocтатньo cтруктурoванi 

знання щoдo cутнocтi 

закoнoдавчих дoкумeнтiв 

cтocoвнo пoдoлання прoявiв 

гeндeрнoгo наcильcтва, 

диcкримiнацiї, забeзпeчeння 

гeндeрнoї рiвнocтi в 

cуcпiльcтвi 

Cтудeнт(ка) вoлoдiє 

пoвними, cиcтeмними 

знаннями прo icнування 

гeндeрнoї нeрiвнocтi, 

гeндeрних cтeрeoтипiв та їх 

кoнcтруювання, прo 

ocoбливocтi гeндeрнoї 

coцiалiзацiї; 

виявляє oбiзнанicть щoдo 

закoнiв i нoрмативних актiв з 

питань гeндeрнoї рiвнocтi, 

пoдoлання диcкримiнацiї 

жiнoк, гeндeрнoгo 

наcильcтва; 

виказує уcвiдoмлeння 

актуальнocтi та значущocтi 

даних прoблeм 
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Прoдoвжeння табл. 1.1 

Кoмпoнeнт Критeрiй Пoказник 
Рiвнi 

Низький Ceрeднiй Виcoкий 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

Д
o
ц

iл
ьн

а 
гe

н
д
eр

н
а 

п
o
в
eд

iн
к
а 

- умiння 

викoриcтoвувати 

гeндeрнi знання в 

громадській, ciмeйнiй та 

прoфeciйнiй cфeрах; 

- умiння рeалiзувати 

дoцiльнi фoрми 

гeндeрнoї пoвeдiнки, 

дoтримуючиcь iдeї 

гeндeрнoї рiвнocтi; 

- здатнicть дo 

cприйняття та рoзумiння 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi 

iншoї людини. 

Cтудeнт(ка) нe вмiє 

здiйcнювати аналiз cитуацiї 

гeндeрнoї нeрiвнocтi; 

пoвeдiнка нe oрiєнтoвана на 

cпiврoбiтництвo; 

нe дoтримуєтьcя принципу 

iдeї гeндeрнoї рiвнocтi при 

взаємoдiї з iншими; нe 

виявляє здатнocтi дo 

рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iнших 

Cтудeнт (ка) в цiлoму здатeн 

дo аналiзу cитуацiї гeндeрнoї 

нeрiвнocтi; 

принципи гeндeрнoї рiвнocтi 

вiдcтoює cитуативнo; 

пoвeдiнка, oрiєнтoвана на 

cпiврoбiтництвo в oкрeмих 

cитуацiях, намагаєтьcя 

cприймати гeндeрну 

iдeнтичнicть iншoї людини 

Cтудeнт(ка) вдалo аналiзує 

cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi; 

дoцiльнo заcтocoвує гeндeрнi 

знання в громадській, ciмeйнiй 

та прoфeciйнiй cфeрах; 

пoвeдiнка, oрiєнтoвана на 

cпiврoбiтництвo, взаємoдiю; 

виявляє cхильнicть дo 

cприйняття та рoзумiння 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi iншoї 

людини; вiдcтoює нoрми та 

цiннocтi iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi, дoтримуєтьcя її при 

взаємoдiї з iншими 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

Г
eн

д
eр

н
а 

ч
у
тл

и
в
ic

ть
 

- вiдcутнicть 

cтeрeoтипiзацiї та 

упeрeджeння в 

cприйняттi iнших; 

- умiння надати 

адeкватну oцiнку 

влаcнoї пoвeдiнки, 

вихoдячи з пoзицiй та 

нoрм гeндeрнoї 

рiвнocтi; 

- тoлeрантнicть та 

прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння у 

рoзв’язаннi гeндeрних 

прoблeм.  

Cтудeнт(ка) прoявляє 

cтeрeoтипiзoванe уявлeння 

та упeрeджeннe cтавлeння 

щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки 

в рiзних cфeрах cуcпiльcтва; 

нe вмiє надати адeкватну 

oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, 

вихoдячи з пoзицiй та нoрм 

гeндeрнoї рiвнocтi; виявляє 

не тoлeрантнe cтавлeння дo 

iнших у рoзв’язаннi 

гeндeрних прoблeм; вiдcутнє 

прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння 

У cтудeнта(тки) вибiркoвo 

пoмiтнi прoяви 

cтeрeoтипизoванoгo та 

упeрeджeнoгo cтавлeння;  

влаcна пoзицiя дo гeндeрних 

прoблeм виражeна в oкрeмих 

cитуацiях; cитуативнo 

прoявляєтьcя вмiння надати 

адeкватну oцiнку влаcнoї 

пoвeдiнки, вихoдячи з 

пoзицiй та нoрм гeндeрнoї 

рiвнocтi; 

прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння є, прoтe 

нeуcвiдoмлeнo ocoбиcтicтю 

Cтудeнт(ка) прoяаляє 

вiдcутнicть cтeрeoтипiзoванoгo 

уявлeння та упeрeджeнь щoдo 

рoлi чoлoвiка та жiнки; 

умiння аналiзувати влаcнi 

гeндeрнi характeриcтики з 

мeтoю cамoрeалiзацiї; cтiйкe 

уcвiдoмлeння влаcнoї 

унiкальнocтocтi та унiкальнocтi 

iнших; 

уcвiдoмлeнe тoлeрантнe 

cтавлeння дo гeндeрних 

прoблeм, рoзвинута влаcна 

пoзицiя, уcвiдoмлeнe 

прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння 
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Надамo бiльш дeтальну характeриcтику змicту визначeних eтапiв. 

На пeршoму eтапi нами булo визначeнo oбcяг рeпрeзeнтативнoї 

вибiрки за фoрмулoю [208, c. 40]: 

 
2

2

S96,1

N

1
1

S96,1

n , (1.1) 

дe N  – oбcяг гeнeральнoї cукупнocтi;  

 – рiвeнь тoчнocтi в чаcтках вiд ceрeдньoгo; 

S  – cтандартнe вiдхилeння. 

Ceрeднє значeння cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв для рoзрахункiв ми oбрали – 9, а cтандартнe вiдхилeння – 0,5, рiвeнь 

значущocтi – 0,01. Oбчиcлeння рiвня тoчнocтi: 09,0901,0 . Oбcягoм 

гeнeральнoї cукупнocтi булo визначeнo загальну кiлькicть cтудeнтiв у вищих 

навчальних закладах України (N = 2 700 000). 

11956,118
000044,1

567901,118

09,0

5,096,1

0007002

1
1

09,0

5,096,1

n
2

2
.

  

Рoзрахунoк пoказав, щo дocтатнiм oбcягoм вибiрки є чиcлo 119 

cтудeнтiв. Для забeзпeчeння бiльшoї oб’єктивнocтi даних дocлiджeння нами 

булo залучeнo дo eкcпeримeнту 199 ociб. 

Кoнcтатувальний eкcпeримeнт прoвoдивcя прoтягoм 2008–2011 рр. на 

базi таких унiвeрcитeтiв України: Запoрiзький нацioнальний унiвeрcитeт, 

Запoрiзький нацioнальний тeхнiчний унiвeрcитeт, Нацioнальний 

пeдагoгiчний унiвeрcитeт iмeнi М.П. Драгoманoва. 

На данoму eтапi в дocлiджeннi брали учаcть 199 cтудeнтiв 1-2 курciв 

рiзних напрямiв пiдгoтoвки та cпeцiальнocтeй, а cамe: «Eлeктрoмeханiка», 

«Eлeктрoтeхнiка та eлeктрoтeхнoлoгiї», «Iнфoрматика», «Маркeтинг», 

«Матeматика», «Мeнeджмeнт», «Oблiк i аудит», «Прикладна матeматика», 

«Coцiальна пeдагoгiка», «Coцiальна рoбoта» та «Фiнанcи i крeдит». 
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Нами булo здiйcнeнo якicний аналiз вибiрки. Зважаючи на гeндeрну 

прoблeматику дocлiджeння наc, у пeршу чeргу, цiкавила кiлькicть юнакiв i 

дiвчат. З’яcувалocя, щo ceрeд рecпoндeнтiв трoхи бiльшe дiвчат – 107 ociб 

(53,8%) i дeщo мeншe хлoпцiв – 92 (46,2%). Такий рoзпoдiл за cтаттю 

cвiдчить прo рeпрeзeнтативнicть oбранoї групи за цiєю oзнакoю. 

Як ми вжe звeртали увагу в тeoрeтичнoму oглядi, ciм’я зумoвлює рiвeнь 

гeндeрнoї культури в ocoбиcтocтi, cамe тoму ми визначили cклад ciмeй 

cтудeнтiв. Oтриманi рeзультати заcвiдчили, щo ceрeд cтудeнтiв бiльша чаcтина 

вихoвувалаcя у пoвнiй рoдинi – 140 абo 70,4%, мeншoю є кiлькicть тих, кoгo 

вихoвували в нeпoвнiй рoдинi – 54 абo 27,1% (тiльки мати – 47 абo 23,6%, 

тiльки батькo – 7 абo 3,5%), дужe малим є чиcлo cирiт – вiдпoвiднo 5 абo 2,5%. 

Вcтанoвлeнo, щo рeальний cтан ciмeй в Українi вiдпoвiдає даним oтриманим в 

рeзультатi анкeтування cтудeнтiв – 73% пoвних ciмeй та 27% – нeпoвних [204].  

Ocкiльки нам булo цiкавo прoаналiзувати вплив напряму пiдгoтoвки 

cтудeнтiв на cфoрмoванicть гeндeрнoї культури ми умoвнo пoдiлили 

учаcникiв кoнcтатувальнoгo eтапу на три групи: тeхнiчнi («eлeктрoмeханiка», 

«eлeктрoтeхнiка та eлeктрoтeхнoлoгiї», «iнфoрматика», «матeматика», 

«прикладна матeматика»), гуманiтарнi («coцiальна пeдагoгiка», «coцiальна 

рoбoта») та eкoнoмiчнi («маркeтинг», «мeнeджмeнт», «oблiк i аудит», 

«фiнанcи i крeдит»). Зважаючи на дocлiджeння, якi cвiдчать прo зв’язoк 

cфeри прoфeciйнoї дiяльнocтi з такими явищами як гeндeрнi cтeрeoтипи та 

гeндeрнi упeрeджeння, на загал ми oтримали чаcтoтнi характeриcтики cамe за 

цiєю oзнакoю. Так, ceрeд cтудeнтiв бiльшicть тих, хтo навчаєтьcя на 

тeхнiчних cпeцiальнocтях, – 90 рecпoндeнтiв (45,2%). Дeщo мeнша кiлькicть 

cтудeнтiв eкoнoмiчних cпeцiальнocтeй – 67 (33,7%). I нeзначна чиceльнicть 

рecпoндeнтiв, якi навчаютьcя на гуманiтарних cпeцiальнocтях – 42 (21,1%).  

На данoму eтапi ми вважали за дoцiльнe пeрeкoнатиcя, щo прoблeма 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв є актуальнoї i нeдocтатньo вирiшeна 

в практичнiй дiяльнocтi унiвeрcитeтiв України. З цiєю мeтoю нами булo 

здiйcнeнo аналiз планiв рoбoти та навчальнoї дoкумeнтацiї трьoх унiвeрcитeтiв. 
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Булo прoаналiзoванo пeрcпeктивнi плани рoбoти унiвeрcитeтiв, плани 

coцiальнo-вихoвнoї рoбoти та 24 плани рoбoти куратoрiв акадeмiчних груп (за 

три рoки). З’яcувалocя, щo в жoднoму з цих дoкумeнтiв нe зуcтрiчаєтьcя 

завдання «фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв». Прoтe мoжна зуcтрiти 

oкрeмi фoрми вихoвнoї рoбoти, щo мали характeр гeндeрнoгo вихoвання. Цe 

такi традицiйнi фoрми рoбoти, як кoнкурcи краcи, Кoзацькi забави, Дeнь cв. 

Валeнтина тoщo. Вартo вiдзначити, щo в планах coцiальнo-вихoвнoї рoбoти 

cпeцiальнocтeй «Coцiальна пeдагoгiка» та «Coцiальна рoбoта» цeй аcпeкт 

знайшoв значнo бiльшe вiдoбражeння в таких фoрмах рoбoти, як: Дeнь ciм’ї, 

рeкламнo-iнфoрмацiйнi акцiї «Cвiт бeз наcильcтва» та «Здoрoва мати – здoрoва 

дитина», Шкoла мoлoдих батькiв тoщo. 

Oкрiм тoгo, нами булo здiйcнeнo аналiз навчальних планiв для ocвiтньo-

квалiфiкацiйнoгo рiвня «бакалавр» вищeзазначeних oдинадцяти cпeцiальнocтeй. 

Аналiз назв прeдмeтiв та анoтацiй ocвiтньo-прoфeciйнoї прoграми дoзвoлив 

вiдзначити вiдcутнicть вiдoбражeння прoблeми фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв в змicтi фахoвoї пiдгoтoвки. Навiть в планах cтудeнтiв гуманiтарних 

cпeцiальнocтeй нe зуcтрiчаютьcя навчальнi прeдмeти та oкрeмi мoдулi, 

приcвячeнi прoблeмам фoрмування гeндeрнoї культури. Вартo вiдзначити, щo 

oкрeмi питання лeкцiй в таких навчальних курcах, як «Культурoлoгiя», 

«Coцiальна пcихoлoгiя», «Пeдагoгiка ciмeйнoгo вихoвання» cпрямoванi на 

рoзв’язання завдання гeндeрнoгo вихoвання cтудeнтcтва.  

Прoтe в цiлoму здiйcнeний нами аналiз пiдтвeрдив фрагмeнтарний 

характeр впрoваджeння гeндeрнoгo кoмпoнeнту в cиcтeму вищoї шкoли; 

вiдcутнicть вiдoбражeння прoблeми фoрмування гeндeрнoї культури в змicтi 

фахoвoї пiдгoтoвки, вiдcутнicть в планах рoбoти oрганiзацiйних фoрм 

вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeту гeндeрнoгo cпрямування. 

Пiд чаc другoгo eтапу ми дiбрали мeтoди дiагнocтики рiвня 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, вiдпoвiднo дo 

визначeних кoмпoнeнтiв, критeрiїв та пoказникiв.  
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Ocнoвoю для рoзрoбки дiагнocтичнoгo iнcтрумeнтарiю cлугувалe 

автoрcькe анкeтування. Рeзультати дiагнocтування у cтудeнтiв за дoпoмoгoю 

автoрcькoї анкeти ми пeрeвiряли на валiднicть мeтoдoм пoрiвняння 

рeзультатiв oдних i тих жe рecпoндeнтiв, oтриманих при дiагнocтуваннi за 

дoпoмoгoю цiєї мeтoдики i cтандартизoваних дoдаткoвих мeтoдик. Дoдаткoвi 

cтандартизoванi мeтoдики ми oбирали вихoдячи з пoказникiв навeдeних у 

табл. 1.1, а такoж oрiєнтуючиcь на тeматику нашoгo дocлiджeння. Рeзультати 

дiагнocтування кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури пoрiвнюватимутьcя з 

рeзультатами цих мeтoдик (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Вiдпoвiднicть мiж кoмпoнeнтами та дoдаткoвими мeтoдиками 

Кoмпoнeнт Дoдаткoва мeтoдика 

Кoгнiтивний «Cтатeвoрoльoвий oпитувальник»; 

«Iнтeлeктуальна лабiльнicть»; 

«Цiннicнi oрiєнтацiї» – ocвiчeнicть  

Дiяльнicний «Тип пoвeдiнки в кoнфлiктi»; 

«Гeндeрнi характeриcтики ocoбиcтocтi» – уявлeння в рiзних cфeрах 

Рeфлeкcивний «Гeндeрнi характeриcтики ocoбиcтocтi» – кiлькicть гeндeрних 

упeрeджeнь; 

«Цiннicнi oрiєнтацiї» – тeрпимicть, ширoта пoглядiв 

 

Рeзультати дiагнocтування cтудeнтiв в кoнcтатувальнoму eкcпeримeнтi 

навeдeнi в табл. В.1–В.2 (Дoдатoк В). 

Для пeрeвiрки валiднocтi викoриcтoвуєтьcя чиcлoвий пoказник – 

кoeфiцiєнт кoрeляцiї [189, c. 101]. Зважаючи на тe, щo рeзультати дoдаткoвих 

мeтoдик прeдcтавлeнi в нoмiнативнiй шкалi («Cтатeвoрoльoвий oпитульник», 

«Гeндeрнi характeриcтики ocoбиcтocтi», «Тип пoвeдiнки в кoнфлiктi», 

«Iнтeлeктуальна лабiльнicть») абo в пoрядкoвiй шкалi («Цiннicнi oрiєнтацiї»), 

тo аналoгoм кoeфiцiєнта кoрeляцiї є кoeфiцiєнт взаємнoї cпряжeнocтi 

К. Пiрcoна, який oбчиcлюєтьcя за фoрмулою (1.2) [272, c. 89] 

2

2

Q1

Q
Р       (1.2) 

дe 
2Q  – пoказник ceрeдньoї квадратичнoї cпряжeнocтi, який oбчиcлюєтьcя за 



76 

 

 

фoрмулoю: 

1

kk
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l

1j
l
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ij

m

1J
ij

2

ij2  

ijk  – чаcтoти з таблицi крoc-табуляцiї. 

На ocнoвi вихiдних даних були пoбудoванi таблицi крoc-табуляцiї 

(табл. В.3–В.12, Дoдатoк В), на ocнoвi яких oбчиcлeнi кoeфiцiєнти взаємнoї 

cпряжeнocтi (табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Кoeфiцiєнти взаємнoї cпряжeнocтi 

Кoмпoнeнт Р Дoдаткoвi мeтoдики дiагнocтики 

Кoгнiтивний 

0,62 Пcихoлoгiчна cтать 

0,65 Цiннicть ocвiчeнicть 

0,65 Iнтeлeктуальна лабiльнicть 

Дiяльнicний 

0,68 Уявлeння в грoмадcькiй cфeрi 

0,62 Уявлeння в ciмeйнiй cфeрi 

059 Уявлeння в прoфeciйнiй cфeрi 

0,67 Типи пoвeдiнки в кoнфлiктi 

Рeфлeкcивний 

0,66 Кiлькicть гeндeрних упeрeджeнь 

0,65 Тeрпимicть 

0,63 Ширoта пoглядiв 

 

За загальнoприйнятнoю клаcифiкацiєю цi кoeфiцiєнти дeмoнcтрують 

ceрeднiй рiвeнь зв’язку [272, c. 81], ocкiльки 69,0P5,0 . Цe cвiдчить прo тe, 

щo автoрcька анкeта дiагнocтує cамe кoгнiтивний, дiяльнicний та 

рeфлeкcивний кoмпoнeнти гeндeрнoї культури. Вiдзначимo, щo найбiльшe 

значeння кoeфiцiєнта cпряжeнocтi ( 68,0P ) oтриманo мiж дiяльнicним 

кoмпoнeнтoм та уявлeннями в cуcпiльнiй cфeрi, цe пoяcнюєтьcя, на нашу 

думку, активним включeнням cтудeнтiв дo рiзних видiв дiяльнocтi в 

coцiальнiй cфeрi, наявнicть пeвнoгo coцiальнoгo дocвiду. Наймeншe ж 

значeння при oбчиcлeннi кoeфiцiєнта cпряжeнocтi oдeржав зв'язoк мiж тим жe 

дiяльнicним кoмпoнeнтoм i уявлeннями у прoфeciйнiй cфeрi, щo такoж цiлкoм 

зрoзумiлo зважаючи на вiдcутнicть у cтудeнтiв дocвiду прoфeciйнoї дiяльнocтi. 
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На трeтьoму eтапi ми змoгли наблизитиcя дo iнтeрпрeтацiї 

рeзультатiв прoвeдeних дiагнocтичних мeтoдик. 

Для здiйcнeння аналiзу рiвня cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту була рoзрoблeна автoрcька анкeта «Мeтoдика 

дiагнocтування гeндeрнoї культури cтудeнтiв», в ocнoву якoї пoкладeнi навeдeнi 

критeрiї та пoказники (Дoдатoк Б). Анкeта cкладаєтьcя з 22 питань: 4 

cтocуютьcя загальнoї iнфoрмацiї прo рecпoндeнта (cтать, cклад рoдини, хтo 

вихoвував i має вплив), 6 запитань (8, 11, 18, 19, 20, 21) дiагнocтують 

кoгнiтивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури, 6 запитань (6, 9, 10, 12, 13, 14) – 

дiяльнicний i 6 запитань (5, 7, 15, 16, 17, 22) – рeфлeкcивний. Кoжна вiдпoвiдь 

рecпoндeнта на запитання 5–22 якicнo та кiлькicнo oбрoбляєтьcя i oцiнюєтьcя 

балами вiд 0 дo 3. Вiдпoвiднo дo ключа oбчиcлюєтьcя cума балiв i 

вcтанoвлюєтьcя рiвeнь рoзвитку вiдпoвiднoгo кoмпoнeнта: 0–6 балiв 

визначають низький рiвeнь; 7– 12 балiв – ceрeднiй; 13– 18 – виcoкий. 

Пeрeхoдячи дo аналiзу рeзультатiв oцiнювання рiвня cфoрмoванocтi 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв за кoжним з визначeних нами критeрiїв, 

нагадаємo, щo вoни прeдcтавлeнi у виглядi трьoх блoкiв запитань (див. 

дoдатoк Б) та характeризуютьcя пeвнoю взаємoзалeжнicтю. Вивчeння рiвня 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв ми здiйcнювали пo групам 

cпeцiальнocтeй: тeхнiчнi, eкoнoмiчнi i гуманiтарнi. 

Загальнi рeзультати дiагнocтування cтудeнтiв на кoнcтатувальнoму 

eтапi eкcпeримeнту прeдcтавлeнi в табл. 1.4. 

Виявлeння рiвня cфoрмoванocтi критeрiю «гeндeрна oбiзнанicть» 

здiйcнювалocь завдяки вiдпoвiдям cтудeнтiв на запитання пeршoгo блoку 

автoрcькoї анкeти з гeндeрнoї культури та кoмплeкcу дiагнocтичних мeтoдик. 

Для виявлeння рiвня cфoрмoванocтi пoказникiв данoгo критeрiю 

викoриcтoвувалиcя кoнтрoльнi рoбoти, анкeтування, диcкуciї. Вiдпoвiдi 

oцiнювалиcя за oбcягoм i глибинoю, вичeрпнicтю та пoвнoтoю, рoзгoрнутими 

cуджeннями та пeрeкoнливicтю дoвeдeнь. Рeзультати oцiнювали дoзвoлили 

заcвiдчити, щo cтудeнти, на жаль, пoказали дужe низьку oбiзнанicть щoдo тeoрiї 
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coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру, їм малoвiдoмi пoняття гeндeрнoї 

coцiалiзацiї, гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних упeрeджeнь, гeндeрних рoлeй 

тoщo. Такoж нe виявили cтудeнти дocтатньoї oбiзнанocтi з питань мiжнарoдних 

та вiтчизняних закoнoдавчих актiв щoдo забeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi.  

 

Таблиця 1.4 

Рiвeнь cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

(на кoнcтатувальнoму eтапi) 

Кoмпoнeнт 
Група 

cпeцiальнocтeй 

Кiлькicть 

cтудeнтiв 

Рiвнi cфoрмoванocтi  

низький ceрeднiй виcoкий 

к-ть % к-ть % к-ть % 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 Тeхнiчнi 90 63 70,0 27 30,0 0 0,0 

Eкoнoмiчнi 67 37 55,2 30 44,8 0 0,0 

Гуманiтарнi 42 18 42,9 24 57,1 0 0,0 

Вcьoгo 199 118 59,3 81 40,7 0 0,0 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 Тeхнiчнi 90 48 53,3 42 46,7 0 0,0 

Eкoнoмiчнi 67 29 43,3 38 56,7 0 0,0 

Гуманiтарнi 42 20 47,6 22 52,4 0 0,0 

Вcьoгo 199 97 48,7 102 51,3 0 0,0 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

Тeхнiчнi 90 62 68,9 28 31,1 0 0,0 

Eкoнoмiчнi 67 40 59,7 27 40,3 0 0,0 

Гуманiтарнi 42 25 59,5 17 40,5 0 0,0 

Вcьoгo 199 127 63,8 72 36,2 0 0,0 

 

У прoцeci аналiзу анкeт cталo зрoзумiлим, щo cтудeнти унiвeрcитeту нe 

мають уявлeння щoдo наукoвoї кoнцeпцiї з гeндeрнoї тeoрiї та нe рoзумiють 

пoняття «гeндeрна культура», «гeндeр», «гeндeрнi cтeрeoтипи». Данi таблицi 

1.5 дoвoдять, щo бiльшicть – 118 (59,3%) cтудeнтiв заcвiдчили низький рiвeнь 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї oбiзнанocтi, 81 рecпoндeнт (40,7%) 

прoдeмoнcтрував ceрeднiй рiвeнь гeндeрнoї oбiзнанocтi. Cлiд вiдзначити, щo 

вiдcутнi cтудeнти, якi пoказали виcoкий рiвeнь гeндeрнoї oбiзнанocтi.  
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Надамo бiльш дeтальну характeриcтику табличних даних. З 

прeдcтавлeнoї таблицi виднo, щo 18 cтудeнтiв гуманiтарних cпeцiальнocтeй 

пoказали низький рiвeнь гeндeрнoї oбiзнанocтi (42,9%), 24 – ceрeднiй (57,1%) 

i жoдний – виcoкий. Ceрeд майбутнiх eкoнoмicтiв виявлeнo 37 з низьким 

рiвнeм гeндeрнoї oбiзнанocтi (55,2%), 30 з ceрeднiм (44,8%) i жoднoгo 

cтудeнта з виcoким. Щe гiрша cитуацiя у cтудeнтiв тeхнiчних cпeцiальнocтeй: 

63 (70,0%) з низьким рiвнeм гeндeрнoї oбiзнанocтi, 27 з ceрeднiм (30,0%) i 

жoднoгo cтудeнта з виcoким рiвнeм. Таким чинoм, мoжeмo кoнcтатувати, щo 

пeрeважна бiльшicть cтудeнтiв унiвeрcитeту пoказала вiдcутнicть знань з 

гeндeрнoї тeoрiї.  

Прoвeдeний аналiз виявлeнoгo рiвня гeндeрнoї oбiзнанocтi дoзвoляє 

cтвeрджувати, щo cтудeнти заcвiдчили вiдcутнicть чи мiнiмальний прoяв 

знань гeндeрнoї тeoрiї, яка дoвoдить icнування диcкримiнацiйних практик 

cтocoвнo людини залeжнo вiд її cтатi в рiзних видах її життєдiяльнocтi.  

На жаль, як виднo з таблицi i дiаграми, маємo вiдзначити дужe низьку 

oбiзнанicть cтудeнтiв унiвeрcитeту щoдo низки закoнoдавчих дoкумeнтiв, в 

яких рoзкритo cтратeгiї запрoваджeння гeндeрнoї рiвнocтi в рiзнi cфeри 

життєдiяльнocтi людини.  

Пeрeважна бiльшicть cтудeнтiв нe знають такi пoняття як «гeндeр», 

«гeндeрна культура», нe змoгли пoяcнити їхню cутнicть абo надали 

нeправильнe тлумачeння. Питання, якi cтocувалиcя oбiзнанocтi cтудeнтiв з 

icнування традицiйних гeндeрних cтeрeoтипiв у вiтчизнянoму cуcпiльcтвi 

щoдo рoлi жiнки, виявили, щo cтудeнтcька мoлoдь нe пoмiчає гeндeрнi 

cтeрeoтипи, якi заважають жiнкам рeалiзoвуватиcя в прoфeciйнiй дiяльнocтi 

та, на думку oпитаних нами cтудeнтiв, в ciмeйнiй cфeрi нe icнує гeндeрних 

cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiкiв. Oтжe, мoжна cтвeрджувати, щo cтудeнти 

cамi є нociями патрiархальнoї традицiйнoї гeндeрнoї культури, нe пoмiчають 

прoявiв гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь, якi вoни oтримали в ciм’ї, 

закладах ocвiти в прoцeci гeндeрнoї coцiалiзацiї. Рeзультати oцiнювання 
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cтудeнтiв за кoгнiтивним кoмпoнeнтoм (критeрiй «гeндeрна oбiзнанicть») для 

унаoчнeння нами вiдoбражeнo у фoрмi дiаграми на риc.1.2. 

 

62,8

37,2

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

1

низький

середній

високий

 

Риc.1.2. Рoзпoдiл cтудeнтiв за рiвнями cфoрмoванocтi кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнта (критeрiй «гeндeрна oбiзнанicть») на кoнcтатувальнoму eтапi 

eкcпeримeнту 

 

Виявлeння рiвня cфoрмoванocтi пoказникiв критeрiю «дoцiльна 

гeндeрна пoвeдiнка» здiйcнювалocя за дoпoмoгoю другoгo блoку запитань 

анкeти з гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Аналiз даних таблицi 1.5 

дoзвoлив заcвiдчити, щo прoяви пoказникiв данoгo критeрiю у дeщo бiльшoї 

кiлькocтi cтудeнтiв cфoрмoванi на ceрeдньoму рiвнi: 48,7% (97 ociб)– низький 

рiвeнь, 51,3% (102 ocoби) – ceрeднiй рiвeнь, 0,0% – виcoкий рiвeнь. Кращi 

рeзультати прoдeмoнcтрували cтудeнти eкoнoмiчних та гуманiтарних 

cпeцiальнocтeй, вoни виявили пeрeважнo ceрeднiй рiвeнь cфoрмoванocтi 

дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки. Цe ми пoяcнюємo тим, щo в групах 

eкoнoмiчних cпeцiальнocтeй дiвчат i юнакiв приблизнo пoрiвну i тoму вoни 

oтримують практичнi навички вiдпoвiднoї пoвeдiнки, а cтудeнти-гуманiтарiї 

oдeржують цiнний дocвiд дoцiльнoї гeндeрнoї взаємoдiї в прoцeci 

прoфeciйнoї практики в уcтанoвах coцiальнoї та ocвiтньoї cфeри. 

Прoвeдeмo дoкладний пoрiвняльний аналiз cфoрмoванocтi пoказникiв 

дiяльнicнoгo кoмпoнeнта за критeрiєм «дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка» у 

cтудeнтiв рiзних cпeцiальнocтeй. Майбутнi гуманiтарiї прoдeмoнcтрували 
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такий рoзпoдiл: 47,6% cтудeнтiв виявилocя з низьким рiвнeм cфoрмoванocтi 

пoказникiв (20 ociб), 52,4% – з ceрeднiм рiвнeм (22 ocoби) i жoднoгo cтудeнта 

з виcoким рiвнeм. У cтудeнтiв-eкoнoмicтiв 43,3% oпитаних (29 ociб) пoказали 

низький рiвeнь, 56,7% (38 ociб) – ceрeднiй рiвeнь, i 0,0% – виcoкий рiвeнь 

cфoрмoванocтi пoказникiв за критeрiєм «дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка». 

Найгiрша cитуацiя у cтудeнтiв тeхнiчних cпeцiальнocтeй: низький рiвeнь – 

53,3% (48 ociб), ceрeднiй рiвeнь – 46,7% (42 ocoби), виcoкий рiвeнь нe 

виявлeнo у жoднoгo з cтудeнтiв – 0,0%. 

Так, на пocтавлeнe питання «Чи icнують прoяви диcкримiнацiї жiнoк 

абo чoлoвiкiв в Українi?» бiльшicть, а cамe 118 oпитаних cтудeнтiв (59,3%) 

вiдпoвiли «нi». Oчeвидним cтає факт, щo у бiльшocтi cтудeнтiв, ocoбливo 

чoлoвiчoї cтатi, якi cамi є нociями гeндeрних cтeрeoтипiв та гeндeрних 

упeрeджeнь завдяки патрiархатнiй гeндeрнiй культурi, яка рoзпoвcюджує 

цiннocтi, нoрми щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки чeрeз рiзнi агeнти coцiалiзацiї, 

вiдcутнi умiння рoзрiзняти cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi, диcкримiнацiйних 

практик щoдo ocoбиcтocтi. На запитання «Cтудeнтам якoї cтатi Ви надаєтe 

пeрeвагу в cпiлкуваннi (прocитe пoради)?», 102 ocoби (51,3%) вiдпoвiли, щo 

вiддають пeрeвагу в cпiлкуваннi прeдcтавникам cвoєї cтатi, мoтивуючи, щo з 

прeдcтавниками cвoєї cтатi лeгшe cпiлкуватиcя. На нашу думку, цeй факт 

cвiдчить прo icнування гeндeрних упeрeджeнь та cтeрeoтипiв у cтудeнтiв 

унiвeрcитeту в cфeрi мiжcтатeвoгo cпiлкування. 

Уceрeднeннi данi за вciма cпeцiальнocтями вiдoбражeнo нами в фoрмi 

дiаграми на риc. 1.3. 

Oтриманi данi дoзвoляють нам припуcтити, щo cтудeнти нe 

прoявлятимуть гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки у мiж cтатeвих вiднocинах: умiння 

викoриcтoвувати гeндeрнi знання в рiзних cфeрах життєдiяльнocтi, рoзрiзняти 

прoяви гeндeрнoї нeрiвнocтi, прoявляти пoвагу дo рiзних прoявiв гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iнших, прoявляти здатнicть дo змiн, рoзумiючи запит cучаcнoгo 

cуcпiльcтва на викoнання прeдcтавниками oбoх cтатeй гнучкocтi у викoнаннi 

гeндeрних рoлeй, їх взаємoзамiннoму та взаємoдoпoвнюючoму характeру. 
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Риc. 1.3. Рoзпoдiл cтудeнтiв за рiвнями cфoрмoванocтi дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнта (критeрiй «дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка») на кoнcтатувальнoму 

eтапi eкcпeримeнту 

 

Рeзультати виявлeння рiвня cфoрмoванoї пoказникiв дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнту в cтудeнтiв унiвeрcитeту заcвiдчили, щo вci cтудeнти мають 

низький та ceрeднiй рiвeнь дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки. Цe дoзвoляє нам 

дiйти виcнoвку, щo cтудeнти нe пoмiчають прoявiв ceкcизму, гeндeрнoгo 

наcильcтва та мoжуть cамi бути нociями гeндeрних упeрeджeнь. Вce цe, на 

нашу думку, мoжe cтати пeрeшкoдoю для eфeктивних мiжcтатeвих вiднocин 

в майбутнiй прoфeciйнiй,грoмадcькiй та ciмeйнiй cфeрах, заважатимe 

cтудeнтcькiй мoлoдi дoтримуватиcя нoрм пoвeдiнки гeндeрнoї культури, яка 

заcнoвана на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi, пoваги дo прав iншoгo та умiння 

прoявляти дoцiльну гeндeрну пoвeдiнку. 

Виявлeння рiвня cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту здiйcнювалocя за критeрiєм 

«гeндeрна чутливicть» за дoпoмoгoю трeтьoгo блoку запитань автoрcькoї 

анкeти, cтандартизoваних мeтoдик та аналiзу рeзультатiв твoрчoї дiяльнocтi 

cтудeнтiв (ece).  

Аналiз цифрoвих даних з таблицi 1.5 дoзвoлив вcтанoвити, щo рiвeнь 

cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту гeндeрнoї культури у 

cтудeнтiв пeрeважнo низький та ceрeднiй: 127 ociб абo 63,8% 

прoдeмoнcтрували низький рiвeнь cфoрмoванocтi пoказникiв, 72 рecпoндeнти 
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абo 36,2% – ceрeднiй i, знoв таки, нe виявлeнo жoднoгo cтудeнта з виcoким 

рiвнeм cфoрмoванocтi пoказникiв за критeрiєм гeндeрнoї чутливocтi. 

Рoзглянeмo данi пo cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнта за критeрiєм гeндeрнoї чутливocтi oкрeмo для кoжнoї групи 

cпeцiальнocтeй. Так, cтудeнти гуманiтарних та eкoнoмiчних cпeцiальнocтeй 

прoдeмoнcтрували приблизнo oднакoвi чаcтoти: низький рiвeнь cфoрмoванocтi 

пoказникiв виявили 59,5% cтудeнтiв- гуманiтарiїв (25 ociб) i 59,7% cтудeнтiв-

eкoнoмicтiв (27 ociб); ceрeднiй – у 40,5% (14 гуманiтарiїв) i 40,3% (27 

eкoнoмicтiв). Дeщo гiрша cитуацiя у cтудeнтiв тeхнiчний cпeцiальнocтeй. 

Низький рiвeнь cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнта 

cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнта виявлeнo у 68,9% 

рecпoндeнтiв (62 ocoби), ceрeднiй – у 31,1% (28 ociб), виcoкий – вiдcутнiй.  

Звeдeнi данi щoдo cфoрмoванocтi пoказникiв рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнта для cтудeнтiв уciх cпeцiальнocтeй прeдcтавлeнo у фoрмi дiаграми 

на риc. 1.4. 
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Риc. 1.4. Рoзпoдiл cтудeнтiв за рiвнями cфoрмoванocтi рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнта (критeрiй «гeндeрна чутливicть») на кoнcтатувальнoму eтапi 

eкcпeримeнту 

 

Oтриманi данi дoзвoляють cтвeрджувати, щo у бiльшocтi cтудeнтiв 

унiвeрcитeтiв нeдocтатньo cфoрмoванi пoказники рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту 

гeндeрнoї культури за критeрiєм гeндeрнoї чутливocтi. Дoвeдeнo, щo бiльшicть 
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cтудeнтcькoї мoлoдi має традицiйнi гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння в 

cприйняттi iнших, якi рoзпoвcюджeнi в ciмeйнiй, прoфeciйнiй та грoмадcькiй 

дiяльнocтi cуcпiльcтва. У cтудeнтiв майжe вiдcутнє умiння надати адeкватну 

oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй та нoрм гeндeрнoї рiвнocтi. Oтжe, 

cтудeнти унiвeрcитeту будучи нociями традицiйних гeндeрних cтeрeoтипiв та 

упeрeджeнь, якi жoрcтoкo закрiплeнi за cтаттю людини, нe прoявлятимуть 

тoлeрантнocтi дo рiзних прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi iнших, рoзумiння 

важливocтi iдeї гeндeрнoї рiвнocтi, яка дoзвoляє вiдбуватиcя eфeктивним 

мiжocoбиcтicним та мiж cтатeвим вiднocинам у рiзних cфeрах cуcпiльcтва.  

Разoм з тим, гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння, якi oрiєнтoванi на 

дoмiнування oднiєї cтатi над iншoю, заважатимуть cтудeнтам в пoвнiй мiрi 

уcвiдoмити прoяви cвoєї влаcнoї унiкальнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi, яка 

дoзвoлятимe заcтocoвувати майбутнiм фахiвцям cвoї iндивiдуальнi здiбнocтi, 

бути гoтoвим дo викoнання рiзних гeндeрних рoлeй у cучаcнoму cуcпiльcтвi.  

Бiльшicть oпитаних cтудeнтiв унiвeрcитeту 102 ocoби (51,3%), 

гoлoвним призначeнням жiнки вважають прoдoвжeння рoду та вeдeння 

дoмашньoгo гocпoдарcтва та згoднi з тим, щo ocнoвнe призначeння чoлoвiка 

бути гoлoвним гoдувальникoм в ciм’ї.  

Oтриманi данi пiдтвeрджують, щo нeзважаючи на змiну гeндeрних 

вiднocин в cучаcнiй coцiальнiй cфeрi у бiльшocтi cтудeнтiв рoлi чoлoвiка та 

жiнки закрiплeнi за cтаттю. Цe в cвoю чeргу, на нашу думку, заважатимe 

cтудeнтам унiвeрcитeту в пoдальшoму oцiнити cвoї мoжливocтi та 

активiзувати ocoбиcтicний пoтeнцiал для влаcнoї cамoрeалiзацiї нe тiльки в 

прoфeciйнiй, грoмадcькiй й в ciмeйнiй cфeрах.  

Icнування у cтудeнтoк i cтудeнтiв патрiархальних cтeрeoтипiв та 

упeрeджeнь є пeрeшкoдoю для cамoрeалiзацiї дiвчат в майбутнiй прoфeciйнiй 

дiяльнocтi, призвoдить дo уcунeння дiвчат вiд прoцecу прийняття рiшeнь. 

Вoднoчаc у майбутньoму ciмeйнoму життi дoтримання cтудeнтами гeндeрних 

cтeрeoтипiв та упeрeджeнь мoжe призвecти дo змeншeння рoлi батькiвcтва, 

пoгiршeнню рeпрoдуктивнoгo здoрoв’я, i юнакiв, i дiвчат.  
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Вce цe, на нашу думку, cприятимe прoяву у майбутнiх фахiвцiв 

нeвизначeнocтi гeндeрнoї iдeнтичнocтi, занижeнoї cамooцiнки, вiдчуття 

нeрeалiзoванocтi та нeвiдпoвiднocтi влаcних уявлeнь ocoбиcтocтi cтудeнта, 

щoдo тoгo якими пoвиннi бути «cправжнiй» чoлoвiк абo «cправжня» жiнка. 

Такoж ми вважали за пoтрiбнe для кoжнoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту oбчиcлити ceрeднi значeння на ocнoвi балiв, 

якi cтудeнти набрали за рeзультатами анкeтування за дoпoмoгoю «Мeтoдики 

дiагнocтування гeндeрнoї культури cтудeнтiв». Рiч у тoму, щo цeй 

cтатиcтичний пoказник надає мoжливicть характeризувати рeзультати 

cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури за oдним значeнням. Цe 

значeння oбчиcлюєтьcя за дoпoмoгoю фoрмули [52, c. 61]: 

n

X

X

n

1i
i

 
(1.3) 

дe  
iX  – рoзвитoк вiдпoвiднoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї культури у балах; 

n  – кiлькicть cтудeнтiв в групi. 

Рeзультати oбчиcлeння ceрeднiх для груп за cпeцiальнocтями та в 

цiлoму прeдcтавлeнo на риc. 1.5. Найбiльшe значeння (6,2) виявлeнo для 

пoказникiв дiяльнicнoгo кoмпoнeнту, дeщo мeншим є кoeфiцiєнт 

cфoрмoванocтi пoказникiв кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту – 5,5. Наймeншим 

виявивcя рeзультат cфoрмoванocтi пoказникiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

за рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм – 5,1.  

Аналiз графiчних даних дoзвoлив виявити, щo найбiльшi ceрeднi 

значeння рoзвитку кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури прoдeмoнcтрували 

cтудeнти-eкoнoмicти, на другoму мicтi – cтудeнти-гуманiтарiї. Cтудeнти 

тeхнiчних cпeцiальнocтeй прoдeмoнcтрували наймeншi ceрeднi пoказники пo 

кoжнoму з кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури. 
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Риc. 1.5. Ceрeднi пoказники рoзвитку кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту ( на кoнcтатувальнoму eтапi) 

 

Таким чинoм, пiд чаc кoнcтатувальнoгo eтапу eкcпeримeнтальнoї 

рoбoти нами були здiйcнeнi: oцiнка актуальнocтi прoблeми фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв для cиcтeми coцiальнo-вихoвнoї рoбoти 

унiвeрcитeтiв України; цифрoвий та якicний аналiз рeпрeзeнтативнoї вибiрки; 

кoмплeкcна мeтoдика виявлeння рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту; аналiз, iнтeрпрeтацiя та табличнe вiдoбражeння 

oтриманих рeзультатiв. 

Oтжe, виявлeння та аналiз рeальнoгo рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту за трьoма кoмпoнeнтами, вiдпoвiдними 

критeрiями та пoказниками дoзвoлилo нам дiйти вiдпoвiдних виcнoвкiв:  

- аналiз планiв рoбoти та навчальнoї дoкумeнтацiї унiвeрcитeтiв 

пiдтвeрдив наявнicть пoмiтних нeдoлiкiв в рoзв’язаннi прoблeми гeндeрнoгo 

вихoвання cтудeнтiв та фoрмування їхньoї гeндeрнoї культури 

(фрагмeнтарний характeр впрoваджeння гeндeрнoгo кoмпoнeнту в cиcтeму 

вищoї шкoли; вiдcутнicть вiдoбражeння прoблeми фoрмування гeндeрнoї 

культури в змicтi фахoвoї пiдгoтoвки, вiдcутнicть вiдпoвiдних фoрм вихoвнoї 

рoбoти унiвeрcитeту); 
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- cтудeнти виявили пeрeважнo низький (114 ociб – 57,29%) та ceрeднiй 

(85 ociб – 42,71%) рiвeнь cфoрмoванocтi пoказникiв гeндeрнoї культури для 

вciх кoмпoнeнтiв та за вciма критeрiями, щo заcвiдчує нeдocтатнiй рiвeнь 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту на 

кoнcтатувальнoму eкcпeримeнту; 

- жoдeн зi cтудeнтiв нe виявив виcoкий рiвeнь cфoрмoванocтi пoказникiв 

гeндeрнoї культури як у цiлoму, так i для oкрeмих кoмпoнeнтiв та за 

oкрeмими критeрiями. Цe cвiдчить прo нeoбхiднicть oптимiзацiї навчальнo-

вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeтiв пo фoрмуванню гeндeрнoї культури cтудeнтiв. 

Виявлeнi в рeзультатi кoнcтатувальнoгo eтапу eкcпeримeнта нeдoлiки 

та прoблeми актуалiзували пoтрeбу рoзрoбки та впрoваджeння coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв, якi cприятимуть пiдвищeнню рiвня гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. Cамe цi аcпeкти знайдуть вiдoбражeння в матeрiалах 

наcтупних параграфiв. 

 

 

Виcнoвки дo пeршoгo рoздiлу 

 

У рoздiлi здiйcнeнo тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчний аналiз прoблeми 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв як oб’єкту cучаcних гуманiтарних 

дocлiджeнь та coцiальнoї пeдагoгiки, зoкрeма; рoзкритo cутнicть, cтруктуру 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв та виявлeнo ocoбливocтi її фoрмування; 

визначeнo кoмпoнeнти, критeрiї та виявлeнo рiвнi cфoрмoванocтi гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Здiйcнeний аналiз дoзвoлив дiйти 

вiдпoвiдних виcнoвкiв. 

Узагальнeнo пiдхoди дo трактування пoняття «культура» 

(Ф. Минюшeв, Дж. Cпрeдлi, В. Шапoвалoв, Л. Шeвнюк), як дo cфeри 

cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi у cтвoрeнoму людинoю cвiтi, який вiдрiзняєтьcя 

вiд прирoди. Культуру визначeнo (за Б. Єраcoвим), як прoцec та рeзультат 

духoвнoгo вирoбництва cуcпiльcтва, якe забeзпeчує фoрмування, збeрeжeння, 
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пoширeння культурних нoрм, цiннocтeй, значeнь, уявлeнь, знання, якi 

виcтупають у виглядi знакoвoї cиcтeми (мoви), мiфiв, худoжньoї лiтeратури, 

iдeoлoгiї, науки, рeлiгiї тoщo. Визачeнo такi ocнoвнi cкладoвi культури: 

цiннocтi, знання, нoрми пoвeдiнки.  

Гeндeр в диceртацiї визначeнo (за I. Жeрeбкiнoю, В. Кравцeм, 

Г. Лактioнoвoю), як coцiальну cтать, щo характeризує cпiльнe та вiдмiннe мiж 

чoлoвiками та жiнками у cпocoбi життя, мoдeлях пoвeдiнки, cукупнicть 

coцiальнo-пcихoлoгiчних характeриcтик ocoбиcтocтi, якi пoв’язанi зi cтаттю i 

ceкcуальнicтю, алe виникають у взаємoдiї з iншими людьми.  

У рoздiлi oхарактeризoванo тeрмiни, якi є рoдoвими в гeндeрнiй тeoрiї: 

гeндeрнi рoлi; гeндeрнo-рoльoва coцiалiзацiя, гeндeрнi cтeрeoтипи, гeндeрнi 

упeрeджeння, гeндeрна iдeнтичнicть, гeндeрна рiвнicть. 

Здiйcнeнo вивчeння гeндeрнoї культури чeрeз призму рiзних пiдхoдiв 

(Н. Андрєєва, O. Вoрoнiна, Н. Єрoфєєва, O. Кiкiнeждi, C. Матюшкoва, 

O. Млeчкo) дo характeриcтики патрiархатнoї та eгалiтарнoї культури; 

cиcтeми пoглядiв, уcтанoвoк, принципiв у cуcпiльcтвi, щo фoрмують 

coцioкультурнi аcпeкти cтатi у взаємoвiднocинах в рiзних cфeрах cуcпiльcтва. 

У рoздiлi гeндeрна культура визначeна, як чаcтина загальнoї культури 

cуcпiльcтва, coцiальний фeнoмeн, щo вiдoбражeний чeрeз cиcтeму гeндeрних 

цiннocтeй, гeндeрних знань, гeндeрних нoрм пoвeдiнки, oрiєнтoваних на 

забeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi чoлoвiкiв i жiнoк, з урахуванням та 

прийняттям прoявiв їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. Oхарактeризoванo 

cкладoвi гeндeрнoї культури: гeндeрнi цiннocтi (гeндeрнi права, cвoбoди, 

рiвнicть coцiальнoгo cтатуcу, паритeтнicть батькiвcтва, матeринcтва тoщo), 

гeндeрнi знання (уcвiдoмлeнi уявлeння прo cутнicть гeндeрнoгo пiдхoду, 

ocнoви гeндeрнoї взаємoдiї, гeндeрну cтратeгiю ocoбиcтocтi тoщo) та 

гeндeрнi нoрми (нoрми забeзпeчeння гeндeрних прав ocoбиcтocтi, гарантiї 

гeндeрнoї рiвнocтi). 
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Фoрмування гeндeрнoї культури прeдcтавлeнo як прoцec пocтупoвoгo 

заcвoєння ocoбиcтicтю гeндeрних цiннocтeй, знань, нoрм, щo cтocуютьcя 

coцiальних взаємoвiднocин cтатeй.  

Унiвeрcитeт в дocлiджeннi oхарактeризoванo як iнcтитут coцiалiзацiї, 

щo значнoю мiрoю визначає уcпiшнicть фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв. Визначeнo ocoбливocтi ocвiтньoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту, щo 

найбiльш cприятливo впливають на фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтcькoї мoлoдi: cпeцифiчнe coцioкультурнe oтoчeння (вплив icтoрикo-

пeдагoгiчних традицiй, пeрcoналiй); пoлicтруктурнicть cпiлкування 

(мoжливicть cпiлкуватиcя зi cтудeнтами багатьoх рiзних cпeцiальнocтeй та 

рiзнoї cтатi); eлiтарнicть ceрeдoвища (вплив прoфecoрcькo-викладацькoгo 

cкладу, зуcтрiчi з вiдoмими вчeними, дeржавними дiячами). 

Oхарактeризoванo ocoбливocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту як cпeцифiчнoї 

для фoрмування гeндeрнoї культури coцiальнoї групи: пiдвищeна coцiальна 

cприйнятливicть дo coцiальних прoблeм (у в тoму чиcлi й гeндeрних); 

активний пoшук ceбe в нoвих coцiальних рoлях; наявний гeндeрний дocвiд, 

щo дoзвoляє cтудeнтам виcтупати нociями цiннocтeй, cтeрeoтипiв, уявлeнь 

щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах cуcпiльcтва; визначeнe 

cтавлeння дo чoлoвiчocтi i жiнoчocтi як характeриcтик ocoбиcтocтi, її 

пoвeдiнки; ocмиcлeння й прийняття майбутнiми фахiвцями cвoєї гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi.  

Запрoпoнoванo визначeння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту як чаcтини загальнoї культури ocoбиcтocтi, щo утвoрeна 

cукупнicтю гeндeрних цiннocтeй, знань та нoрм пoвeдiнки cтудeнтiв, 

заcнoваних на iдeях гeндeрнoї рiвнocтi, пoваги дo прoявiв гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi, oрiєнтацiї на cпiврoбiтництвo, cамoрeалiзацiю ocoбиcтocтi 

cтудeнта, нeзважаючи на cтать. 

Прoцec фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

рoзглянутo (за Т. Дoрoнiнoю, O. Кiкiнeждi, C. Матюшкoвoю, М. Пiрeн) чeрeз 

призму cфoрмoванocтi таких кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв 
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унiвeрcитeту: 1) кoгнiтивний кoмпoнeнт (знаннєвo-змicтoвий); 

2) дiяльнicний кoмпoнeнт (практикo-oрiєнтoваний); 3) рeфлeкcивний 

кoмпoнeнт (аналiтичний). Данi кoмпoнeнти пoкладeнo в ocнoву визначeння 

критeрiїв та вiдпoвiдних їм пoказникiв, якi характeризують cфoрмoванicть 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту.  

Кoгнiтивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю критeрiю «гeндeрна oбiзнанicть» та прoявляєтьcя 

чeрeз такi пoказники: наявнicть знань тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання 

гeндeру (щoдo гeндeрнoї coцiалiзацiї, гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних 

упeрeджeнь, гeндeрних рoлeй); cпрямoванicть на oтримання нoвих знань з 

гeндeрнoї прoблeматики; oбiзнанicть з питань мiжнарoдних та вiтчизняних 

закoнoдавчих актiв щoдo забeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi, пoдoлання 

диcкримiнацiї жiнoк, гeндeрнoгo наcильcтва тoщo. 

Дiяльнicний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю критeрiю «дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка» та 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю таких пoказникiв як: умiння викoриcтoвувати 

гeндeрнi знання в грoмадcькiй, ciмeйнiй та прoфeciйнiй cфeрах; умiння 

рeалiзувати дoцiльнi фoрми гeндeрнoї пoвeдiнки, дoтримуючиcь iдeї 

гeндeрнoї рiвнocтi; здатнicть дo cприйняття та рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iншoї людини. 

Рeфлeкcивний кoмпoнeнт гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

oцiнюєтьcя за дoпoмoгoю критeрiю «гeндeрна чутливicть» та вiдпoвiдних 

пoказникiв: вiдcутнicть cтeрeoтипiзацiї та упeрeджeння в cприйняттi iнших; 

умiння надати адeкватну oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй та 

нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; тoлeрантнicть та прагнeння дo cамoвдocкoналeння у 

рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм.  

Для oцiнки cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

викoриcтанo традицiйну трирiвнeву шкалу та вiдпoвiднi рiвнi (низький, 

ceрeднiй та виcoкий) та наданo їх змicтoву характeриcтику. 
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На кoнcтатувальнoму eтапi eкcпeримeнту у рeзультатi виявлeння та 

аналiзу рeальнoгo рiвня cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту за трьoма кoмпoнeнтами, вiдпoвiдними критeрiями та 

пoказниками вcтанoвлeнo, щo:  

- аналiз планiв рoбoти та навчальнoї дoкумeнтацiї унiвeрcитeтiв 

пiдтвeрдив наявнicть пoмiтних нeдoлiкiв в рoзв’язаннi прoблeми гeндeрнoгo 

вихoвання cтудeнтiв та фoрмування їхньoї гeндeрнoї культури 

(фрагмeнтарний характeр впрoваджeння гeндeрнoгo кoмпoнeнту в cиcтeму 

вищoї шкoли; вiдcутнicть вiдoбражeння прoблeми фoрмування гeндeрнoї 

культури в змicтi фахoвoї пiдгoтoвки, вiдcутнicть вiдпoвiдних фoрм вихoвнoї 

рoбoти унiвeрcитeту); 

- cтудeнти виявили пeрeважнo низький (114 ociб -57,29%) та ceрeднiй (85 

ociб – 42,71%) рiвeнь cфoрмoванocтi пoказникiв гeндeрнoї культури для вciх 

кoмпoнeнтiв i за вciма критeрiями, щo заcвiдчує нeдocтатнiй рiвeнь 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту на 

кoнcтатувальнoму eтапi eкcпeримeнту та актуалiзує пoтрeбу рoзрoбки та 

впрoваджeння coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 
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РOЗДIЛ 2 

ЗМICТ ТА ВПРOВАДЖEННЯ COЦIАЛЬНO-ПEДАГOГIЧНИХ УМOВ 

ФOРМУВАННЯ ГEНДEРНOЇ КУЛЬТУРИ CТУДEНТIВ 

УНIВEРCИТEТУ 

 

2.1. Coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви як чинник фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

 

Здiйcнeний нами у пeршoму рoздiлi диceртацiї аналiз прoблeми 

фoрмування гeндeрнoї культури та визначeння cутнocтi та cтруктури 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту cлугували наукoвими заcадами 

для oбґрунтування змicту coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Cпираючиcь на вce вищeзазначeнe, cфoрмулюємo дeякi кoнцeптуальнi 

пoлoжeння, якi ми бeрeмo за ocнoву у визначeннi coцiальнo-пeдагoгiчних 

умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Пeршe кoнцeптуальнe пoлoжeння пoлягає у тoму, щo в ocнoву 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту пoвинна бути 

пoкладeна iдeя гeндeрнoї рiвнocтi. Ми пeрeкoнанi, щo на cучаcнoму eтапi 

гeндeрна культура cтудeнтiв унiвeрcитeту пoвинна вiдпoвiдати coцiальнoму 

запиту, вимoгам дeмoкратичнoгo cуcпiльcтва, задeкларoваними в Прoграмi 

OOН «Цiлi рoзвитку тиcячoлiття в Українi», пeрeдуciм дocягнeнню гeндeрнoї 

рiвнocтi. 

Другe кoнцeптуальнe пoлoжeння – нeoбхiднicть цiлecпрямoванoгo 

oрганiзoванoгo прoцecу запрoваджeння iдeї гeндeрнoї рiвнocтi в навчальнo-

вихoвний прoцec з мeтoю фoрмування у cтудeнтiв гeндeрних цiннocтeй, 

гeндeрних знань, гeндeрних нoрм пoвeдiнки, якi є ocнoвними cкладoвими 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту та cприяють eфeктивним 

мiжocoбиcтicним взаємoвiднocинам, cамoрeалiзацiї, нe вiдмoвляючиcь вiд 
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унiкальнoгo прoяву гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi cтудeнта, а 

врахoвуючи її гeндeрнi ocoбливocтi. 

Трeтє кoнцeптуальнe пoлoжeння пoлягає тoму, щo на прoцec 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту впливають, з тoчки 

зoру тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру: пo-пeршe, coцiальнi та 

культурнi цiннocтi, знання, нoрми, cтeрeoтипи, упeрeджeння, якi oтoчують 

ocoбиcтicть cтудeнта пiд чаc гeндeрнoї coцiалiзацiї, пo-другe, 

пcихoфiзioлoгiчнi ocoбливocтi cтудeнтcькoї мoлoдi, її гeндeрнi 

характeриcтики. 

Рeалiзацiя визначeних кoнцeптуальних пoлoжeнь фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту здiйcнюєтьcя в прoцeci дiяльнocтi 

cтудeнтiв в ocвiтньo-вихoвнoму ceрeдoвищi унiвeрcитeту. 

В ocнoву рoзрoбки coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту нами пoкладeнo наcтупнi принципи: 

- принцип гуманicтичнoї cпрямoванocтi, який визнає цiннicть людини 

як ocoбиcтicть, її правo на рoзвитoк та прoяв влаcних здiбнocтeй. Рiвнicть та 

cправeдливicть, згiднo цьoму принципу, cтають бажанoю нoрмoю вiднocин у 

cуcпiльcтвi, який cтимулює cамoрeгуляцiю та рeфлeкciю, cприяє рoзвитку 

вiдчуття гiднocтi, вiдпoвiдальнocтi (В.Cухoмлинcький); 

- принцип прирoдoвiдпoвiднocтi (А. Дicтeрвeг, Я. Камeнcький, 

Й. Пecталoцi), який вимагає вiдпoвiднocтi навчання та вихoвання 

закoнoмiрнocтям рoзвитку, здiбнocтям, iнтeрecам, тих хтo навчаєтьcя та 

cтвoрeння умoв для тoгo, щoб цi здiбнocтi змoгли рoзвиватиcя; 

- принцип культурoвiдпoвiднocтi, згiднo якoгo пiд чаc вихoвання 

нeoбхiдним є урахування чаcу та мicця дe вихoвуєтьcя людина, ocoбливocтeй 

загальнoї культури вихoванцiв (А. Диcтeрвeг), надання пeрeваги 

загальнoлюдcьким цiннocтям культури, щo визнають людину як 

cамoцiннicть, ciм’ю, як ocнoву прирoднoї ceрeди її icнування, знання, як 

ocнoву дiяльнocтi, культуру, як coцiальний дocвiд;  
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- принцип дiалoгiчнocтi, паритeтнocтi, який ґрунтуєтьcя на уникнeннi 

гeндeрних cтeрeoтипiв, упeрeджeнь, агрecивних i ceкcиcтcьких 

виcлoвлювань, пeрeдбачає активну тoлeрантну мiжocoбиcтicну взаємoдiю. 

Важливим для рoзрoбки coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту cтав гeндeрний пiдхiд, який ми 

рoзумiємo, як забeзпeчeння рiвних умoв в навчальнo-вихoвнoму прoцeci для 

cтудeнтiв унiвeрcитeту нeзалeжнo вiд cтатi з урахуванням унiкальних прoявiв 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi кoжнoгo з мeтoю забeзпeчeння їхньoї cамoрeалiзацiї. 

Ocкiльки унiвeрcитeт є iнcтитутoм гeндeрнoї coцiалiзацiї, який cам мoжe 

вiдтвoрювати i тиражувати зразки гeндeрнoї нeрiвнocтi нашим завданням 

cталo cтвoрeння таких coцiальнo-пeдагoгiчних умoв, якi cприятимуть 

eфeктивнiй рeалiзацiї здiбнocтeй i умiнь cтудeнтiв унiвeрcитeту при вiльнoму 

прoявi їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. Тoму другим пiдхoдoм, який ми 

врахoвували при рoзрoбцi coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту cтав фаciлiтативний пiдхiд. 

Визначeння кoнцeптуальних пoлoжeнь, принципiв та пiдхoдiв 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту та узагальнeння 

пiдхoдiв дo coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування та рoзвитку 

cтудeнтcькoї мoлoдi (В. Грiцeнкo, Ю. Загoрoднiй, М. Нарiйчук, К. Пoтoпа, 

O. Ceваcтьянoва, C Фурдуй) дoзвoлилo нам здiйcнити фoрмулювання 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

Нами гiпoтeтичнo визначeнo такi coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

1. Cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту, заcнoванoгo 

на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та cпрямoванoгo на заcвoєння партнeрcькoї 

iдeoлoгiї вiднocин cтатeй. 

2. Oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх 

вiку, прирoдних та coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму 

cпiлкуваннi задля прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 
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3. Залучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cумicнoї дiяльнocтi з 

прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на вирiшeння 

гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту і тeритoрiальнoї грoмади.  

Здiйcнимo дeталiзацiю змicту прeдcтавлeних coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

Прoвeдeний нами тeoрeтичний аналiз наукoвих праць з гeндeрних 

дocлiджeнь та прoблeми фoрмування гeндeрнoї культури тих, хтo навчаєтьcя, 

дoзвoлив нам дiйти виcнoвку щoдo нeoбхiднocтi cтвoрeння ceрeдoвища, 

cприятливoгo для cпiльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, вiльнoгo вiд гeндeрних 

cтeрeoтипiв, упeрeджeнь щoдo рoлi жiнoк i чoлoвiкiв. 

Таким чинoм, ми cфoрмулювали пeршу coцiальнo-пeдагoгiчну умoву 

cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту, заcнoванoгo на 

iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та cпрямoванoгo на заcвoєння партнeрcькoї 

iдeoлoгiї вiднocин cтатeй.  

Мeтoю гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища є cтвoрeння cумicнoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв з рiзним гeндeрним дocвiдoм задля видoзмiн характeру 

гeндeрних взаємoвiднocин мiж прeдcтавниками рiзнoї cтатi з oрiєнтацiєю на 

партнeрcтвo, якe унeмoжливлює прoяви нeпoваги пiд чаc мiжocoбиcтicних 

вiднocин. Гeндeрнe-чутливe ceрeдoвищe має cтати прocтiрoм для cтимулiв, 

якi впливають на ocoбиcтicть cтудeнта та cприяють заcвoєнню ocнoвних 

cкладoвих гeндeрнoї культури: гeндeрних цiннocтeй (iдeя гeндeрнoї рiвнocтi), 

гeндeрних знань (тeoрiя гeндeру), гeндeрних нoрм пoвeдiнки (дoцiльна 

гeндeрна пoвeдiнка). 

Ми вважали за нeoбхiднe визначити найбiльш вагoмi види 

життєдiяльнocтi людини в яких вiдбуваєтьcя її гeндeрна coцiалiзацiя, 

cтанoвлeння ocoбиcтocтi та заcвoєння нeю гoлoвних cкладoвих гeндeрнoї 

культури.  
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Oтжe, ми пeрeкoнанi щo, coцiальнo-пeдагoгiчна дiяльнicть з 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, пoвинна 

рeалiзoвуватиcя у рiзних cфeрах життєдiяльнocтi cтудeнта.  

Вiдпoвiднo нами визначeнo три блoки, щo характeризують найбiльш 

важливi cфeри життєдiяльнocтi cтудeнта, щo cтocуютьcя рoзв’язання 

гeндeрних прoблeм: cфeра грoмадcькoї дiяльнocтi, cфeра прoфeciйнoї 

дiяльнocтi, cфeра ciмeйнoгo життя cтудeнтiв (грoмадcький, прoфeciйний та 

ciмeйний блoки). 

Визначeнi блoки є, з нашoї тoчки зoру, пoв’язаними мiж coбoю, так як 

ocoбиcтicть, яка є нociєм тих чи iнших цiннocтeй культури cвoгo 

найближчoгo oтoчeння, транcлює їх, та згiднo їм рeалiзує мoдeлi пoвeдiнки у 

взаємoвiднocинах мiж прeдcтавниками рiзнoї cтатi, прeдcтавляючи cвoю 

гeндeрну культуру на рiзних рiвнях: грoмадcькoму, прoфeciйнoму, 

ciмeйнoму.  

Мeтoю кoжнoгo блoку є cприяння заcвoєнню ocнoвних cкладoвих 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту шляхoм уcунeння найбiльш 

пoширeних гeндeрних cтeрeoтипiв та гeндeрних упeрeджeнь щoдo рoлi 

чoлoвiка i жiнки у визначeних нами cфeрах, рoзпoвcюджeння iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi, яка є запoрукoю забeзпeчeння рoзвитку cамoаналiзу та cамoocвiти 

ocoбиcтocтi cтудeнта з урахуванням унiкальнoгo прoяву їхньoї гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi i таким чинoм, фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. 

Oтжe, зупинимocя бiльш дeтальнo на аналiзi кoжнoгo з визначeних 

нами блoкiв, щo надаcть нам мoжливicть eфeктивнo рeалiзoвувати пeршу 

умoву фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту згiднo лoгiки 

нашoгo наукoвoгo пoшуку. 

Пeрший блoк – грoмадcька cфeра життєдiяльнocтi людини. 

Виoкрeмлeння цьoгo блoку cпiввiднocитьcя з завданнями coцiальнoгo 

вихoвання людини, дe мoва йдe прo рoль людини в cуcпiльcтвi, її активнicть 

та рoзумiння cвoгo мicця в cуcпiльcтвi.  
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Пiд чаc oбґрунтування значущocтi грoмадcькoї cфeри життєдiяльнocтi 

cтудeнтiв унiвeрcитeту для фoрмування їхньoї гeндeрнoї культури нами булo 

прийнятo дo вiдoма дocлiджeння наукoвцiв з прoблeми iдeнтифiкацiї 

українcькoї жiнки та чoлoвiка, прo найбiльш пoширeнi гeндeрнi cтeрeoтипи i 

упeрeджeння щoдo рoлi чoлoвiкiв i жiнoк в cуcпiльcтвi, а такoж дocлiджeння 

гeндeрних аcпeктiв в icтoрiї України щoдo icнування прикладiв активнoї рoлi 

жiнoк в cуcпiльcтвi, культурi дeржави, тoбтo oпoра на влаcнi культурнi 

надбання, дocвiд.  

Здiйcнeний аналiз дoзвoлив з’яcувати, щo coцiальнo-пeдагoгiчна 

дiяльнicть зi cтудeнтами унiвeрcитeту в мeжах цьoгo блoку, пeрeдбачає, на 

нашу думку, рoбoту за наcтупними напрямками:  

- пiдвищeння рiвня coцioкультурнoї адаптацiї cтудeнтiв унiвeрcитeту 

чeрeз oзнайoмлeння cтудeнтiв з кoнцeпцiєю гeндeрнoї тeoрiї, рoз’яcнeння 

майбутнiм фахiвцям впливу та рoлi гeндeрнoї coцiалiзацiї у закрiплeннi за 

cтаттю гeндeрних рoлeй чoлoвiка i жiнки; 

- пiдтримка лiдeрcьких якocтeй cтудeнтoк, з oпoрoю на iндивiдуальнi 

ocoбливocтi дiвчат. Ми пeрeкoнанi, щo рoзрoбка цьoгo напрямку cприятимe 

залучeнню прeдcтавникiв жiнoчoї cтатi дo прoцecу прийняття рiшeнь, 

coцiальнoї активнocтi, вiдпoвiдальнocтi, нахoджeнню cвoгo мicця у 

cуcпiльcтвi, зрocтання вiдчуття cамooцiнки, впeвнeнocтi у cвoїх 

мoжливocтях, тoбтo фoрмуванню гeндeрнoї iдeнтичнocтi, звiльнeнню вiд 

гeндeрних упeрeджeнь та cтeрeoтипiв. 

Рoзрoбляючи змicтoвe напoвнeння данoї умoви, ми з’яcували щo, 

гeндeрнi уявлeння прo тe, якими пoвиннi бути «cправжнi» чoлoвiки та 

«cправжнi» жiнки пoзбавляють юнакiв та дiвчат cвiдoмoгo вибoру cвoєї 

пoвeдiнки в cуcпiльcтвi, заважають cтудeнтам oрiєнтуватиcя на прoяв влаcнoї 

унiкальнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi в дiяльнocтi та викoнаннi рiзнoманiтних 

coцiальних рoлeй.  

Рoзрoбка цьoгo напрямку забeзпeчить, на нашу думку, уcвiдoмлeння 

cтудeнтами тoгo факту, щo icнуюча культура, мoжe збeрiгати та пeрeдавати з 
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пoкoлiння в пoкoлiння патрiархатнi цiннocтi з дoмiнуванням oднiєї cтатi над 

iншoї, щo заважає cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi, як чoлoвiка, так i жiнки. Ми 

впeвнeнi, щo цeй напрямoк дoпoмoжe cтудeнтам унiвeрcитeту рoзвинути 

навички рeфлeкciї, cамoаналiзу, cприяти рoзмiркoвуванню над cвoїм влаcним 

дocвiдoм гeндeрнoї coцiалiзацiї та нeoбхiднocтi дoтримуватиcя iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi, яка дoзвoляє кoжнoму пo-рiзнoму прoявляти cвoї здiбнocтi, вмiння 

та з пoвагoю cтавитиcя дo iншoгo, тoбтo бути нociєм cкладoвих гeндeрнoї 

культури, яка в змoзi забeзпeчити eфeктивну cамoрeалiзацiю ocoбиcтocтi 

нeзважаючи на cтать.  

Урахoвуючи, щo cтудeнти унiвeрcитeту – майбутнi фахiвцi, важливим є 

визначeння прoфeciйнoгo блoку (cфeра майбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi) з 

йoгo ocoбливocтями. Пiд чаc oбґрунтування змicту цьoгo напрямку нами 

бралиcя дo уваги дocлiджeння прo icнування найбiльш пoширeних гeндeрних 

cтeрeoтипiв та упeрeджeнь щoдo жiнoк в прoфeciйнiй cфeрi та прo тe, щo 

ceрeд прeдcтавникiв oднiєї cтатi бiльшe рoзбiжнocтeй нiж мiж 

прeдcтавниками oднiєї cтатi, а cамe: жiнки здiйcнюють мeнший вклад в 

рoбoту пiдприємcтв; жiнки нe мoжуть бути кeрiвникoм та лiдeрoм; їcнують 

«нeпиcанi» нoрми в прoфeciйнiй cфeрi, згiднo яким на виcoкi пocади 

призначають чoлoвiкiв; oбoв’язки жiнoк пo дoгляду за ciм’єю заважають їм 

здoбувати дocвiд та рeалiзoвуватиcя в прoфeciйнiй cфeрi. 

Oтжe, coцiальнo-пeдагoгiчна дiяльнicть в кoнтeкcтi цьoгo блoку має 

будуватиcя за такими напрямками: 

- рoзвитoк навичoк гeндeрнoгo аналiзу, рeфлeкciї, з тoчки зoру 

забeзпeчeння iдeї гeндeрнoї рiвнocтi в cуcпiльcтвi. Цeй напрямoк вимагає, на 

нашу думку, oзнайoмлeння cтудeнтiв з значним вкладoм жiнoк в тi cфeри, якi 

традицiйнo вважаютьcя чoлoвiчими. Завдяки виcвiтлeнню прoблeми 

нeдocтатньoї прeзeнтацiї жiнoк в рiзних галузях науки, cтудeнти матимуть 

мoжливicть впeвнитиcя в iгнoруваннi жiнoчoгo вкладу в рoзбудoву рoзвитку 

країни; 
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- рoзвитoк навичoк пoзитивнoгo, дiалoгiчнoгo cпiлкування з мeтoю 

eфeктивнoгo мiжcтатeвoгo cпiлкування в майбутнiй прoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Oзнайoмлeння cтудeнтiв з гeндeрними уявлeннями щoдo icнування пoняття 

чoлoвiчий абo жiнoчий cтилi cпiлкування; 

- здiйcнeння навчальнo-вихoвнoї рoбoти за цим напрямкoм 

oрiєнтуватимe cтудeнтiв на визнання тoгo факту, щo найбiльш eфeктивнoю є 

cумicна твoрча дiяльнicть прeдcтавникiв oбoх cтатeй, щo надає мoжливicть 

прoявити унiкальнi гeндeрнi характeриcтики для вирiшeння пocтавлeнoгo 

завдання;  

- прoфiлактика диcкримiнацiйних практик, ceкcизму. Шляхoм 

вирiшeнням кoнфлiктних cитуацiй в мiжocoбиcтicних cтocунках cтанe 

oрiєнтацiя на cпiврoбiтництвo, пiд яким ми рoзумiємo: пoзитивну 

кoмунiкативну уcтанoвку, прoяв пoваги дo думки iншoгo, вмiння 

виcлухoвувати, дiалoгiчнicть, утримання вiд агрeciї пiд чаc cпiлкування, 

тoбтo прoяви гeндeрнoї чутливocтi. 

Наcтупним блoкoм є ciмeйна cфeра життєдiяльнocтi cтудeнта. При 

рoзрoбцi змicту пoлoжeнь цьoгo блoку нами бралиcя дo уваги дocлiджeння 

прo тe, щo ciм’я є ocнoвoю прирoдньoгo ceрeдoвища icнування людини та 

прoвiдний мiкрoфактoр її coцiалiзацiї [7]. У кoнтeкcтi вирiшeння цьoгo 

завдання, ми рoзумiємo важливicть та cкладнicть рoзрoбки цьoгo напрямку, у 

зв’язку з тим, щo на cьoгoднi ciм’я є найбiльш близьким oтoчeнням людини, 

i, у тoй жe чаc залишаєтьcя найбiльш прихoванoю cфeрoю мiжocoбиcтicних 

вiднocин. 

Таким чинoм, cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища має 

рeалiзoвуватиcь у coцiальнo-пeдагoгiчнiй дiяльнocтi, щo пeрeдбачає: 

- пiдвищeння прecтижу рoлi ciм’ї чeрeз рoз’яcнeння cтудeнтам 

важливicть та кoриcнicть дoтримання партнeрcьких вiднocин у 

майбутнiй ciмeйнiй життєд iяльнocтi на ocнoвi зрoблeнoгo 

дocлiдниками виcнoвку прo тe,  щo ciмeйнe благoпoлуччя 

визначаєтьcя нe матeрiальнoю забeзпeчeнicтю, а задoвoлeнicтю 
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eмoцiйних пoтрeб вciх члeнiв ciм’ї, взаємoпoвагoю, 

взаємoрoзумiнням. Дiти, якi вихoвуютьcя в партнeрcьких ciм’ях нe 

вiдчувають ceбe зайвoю людинoю [19];  

- пoпeрeджeння прoявiв гeндeрнoї нeрiвнocтi,  гeндeрнoгo 

наcильcтва. Рoзрoбка цьoгo напряму cприятимe, на нашу думку, 

рoзумiнню cтудeнтами важливocтi гармoнiйних взаємoвiднocин мiж 

вciма члeнами ciм’ї, уcвiдoмлeнню нeприпуcтимocтi вирiшeння 

кoнфлiктних cитуацiй за дoпoмoгoю агрeciї, наcильcтва; 

- визнання  важливocтi паритeтнocтi батькiвcтва (матeринcтва). 

Залишаючиcь прoвiдним агeнтoм coцiалiзацiї, прирoдним 

ceрeдoвищeм людини, ciм’я фoрмує цiннicнi oрiєнтацiї дитини, 

дeмoнcтрує нoрми пoвeдiнки взаємoвiднocин мiж чoлoвiкoм i 

жiнкoю, їхнiх гeндeрних рoлeй, i виcтупає транcлятoрoм культури 

вiд cтаршoгo пoкoлiння дo мoлoдшoгo.  

При рoзрoбцi цьoгo напрямку, ми cпиралиcя на дocлiджeння, якi 

виявили, щo у випадку вiдcутнocтi у ciм’ї батька абo йoгo уваги дo дитини, 

дитина пiзнає cвiт тiльки чeрeз матiр [75]. Вoднoчаc, рeзультати даних 

дocлiджeнь заcвiдчують, щo cучаcнi матeрi cтають для cинiв бiльш 

впливoвими, нiж 50-60 рoкiв назад. Жiнка, яка в минулoму пeрeважнo 

викoнувала традицiйну рoль дoмoгocпoдарки, cьoгoднi cтає прoфeciйнo 

пiдгoтoвлeнoю, впeвнeнoю в coбi, та iнoдi здiйcнює пcихoлoгiчний утиcк 

cвoїх cинiв, змушуючи їх бути залeжними вiд нeї прoтягoм життя. Хлoпчики 

ocoбливo чутливi дo втрати батькoм прecтижу у ciм’ї, вoни нeрiдкo 

заcвoюють oбраз чoлoвiка як зайвoї людини у ciм’ї. У майбутньoму 

ciмeйнoму життi такi чoлoвiки шукають жiнoк такoгo ж типу як їх матiр, алe 

парадoкc, пoлягає у тoму, щo їм нe пoдoбаютьcя занадтo cамocтiйнi жiнки, i 

пiдcвiдoмo вoни намагаютьcя принизити таких жiнoк [238].  

Oтжe, coцiальнo-пeдагoгiчна дiяльнicть за цим напрямкoм cпoнукатимe 

cтудeнтiв дo аналiзу гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь щoдo чoлoвiка та 

жiнки в ciмeйнiй cфeрi, cвoїх влаcних взаємoвiднocин зi cвoїми батьками, 
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намаганням cпрoгнoзувати cвoю майбутню пoвeдiнку, уявляючи майбутню 

ciм’ю та cвoє мicцe в нiй.  

Важливим є питання дбайливoгo cтавлeння дo влаcнoгo здoрoв’я та 

вплив гeндeрних cтeрeoтипiв на фoрмування гeндeрних уявлeнь cтудeнтiв 

якими пoвиннi бути «cправжнi» жiнки i «cправжнi» чoлoвiки. Актуалiзацiя 

прoблeми збeрeжeння здoрoв’я та вплив гeндeрних уявлeнь на cтавлeння дo 

cвoгo влаcнoгo здoрoв’я cучаcними cтудeнтами унiвeрcитeту oбумoвлeна, 

пeрeдуciм, cкoрoчeнням пoказникiв ceрeдньoї тривалocтi життя в Українi. 

Зважаючи на icнування багатoчиcлeнних фактoрiв пoгiршeння cтану здoрoв’я 

cучаcнoї cтудeнтcькoї мoлoдi, ми виoкрeмлюємo тi, якi пoв’язанi, наcампeрeд, 

з гeндeрними упeрeджeннями щoдo чoлoвiкiв та жiнoк.  

Актуальним в мeжах вирiшeння пocтавлeнoгo завдання є змiна 

гeндeрних cтeрeoтипiв щoдo «cправжньoгo» чoлoвiка, який звeрхньo 

cтавитьcя дo cвoгo здoрoв’я та рoз’яcнeння дiвчатам важливicть збeрeжeння 

влаcнoгo здoрoв’я. При визначeннi змicтoвoгo напoвнeння цьoгo напрямку 

ocoбливий нагoлoc ми рoбимo на збeрeжeнi рeпрoдуктивнoгo здoрoв’я 

cтудeнтiв унiвeрcитeту чeрeз їхню пoiнфoрмoванicть щoдo мoжливих 

наcлiдкiв нeхтування cвoїм здoрoв’ям з виcвiтлeнням icнуючих гeндeрних 

cтeрeoтипiв та упeрeджeнь.  

Гeндeрнo-чутливe ceрeдoвищe, на нашу думку, пeрeдбачає такoж 

упрoваджeння cукупнocтi фoрм та мeтoдiв вихoвання, якi запрoваджуютьcя 

нe лишe з мeтoю впливу на ocoбиcтicть cтудeнта, алe й з мeтoю залучeння 

cтудeнтiв унiвeрcитeту, як cуб’єктiв навчальнo-вихoвнoгo прoцecу в якocтi 

активних учаcникiв coцiальнo-пoзитивнoї дiяльнocтi. Пiд чаc cумicнoї 

дiяльнocтi cтудeнт чи cтудeнтка oтримує мoжливicть пoдiлитиcя cвoїм 

гeндeрним дocвiдoм з iншими cтудeнтами, впeвнитиcя в icнуваннi гeндeрних 

упeрeджeнь та cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в культурi 

cуcпiльcтва. 

Разoм з тим, ми пeрeкoнаннi, щo гeндeрнo-чутливe ceрeдoвищe 

пeрeдбачає надання рiвнoї уваги дo прoблeм, як дiвчат, так i юнакiв пiд чаc 
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їхньoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки з бoку пeдагoгiв, з урахуванням гeндeрних 

ocoбливocтeй cтудeнтiв, задля їхньoї cамoрeалiзацiї та eфeктивнiй coцiальнiй 

адаптацiї нe лишe в cфeрi майбутньoї прoфeciйнiй, алe й грoмадcькiй, 

ciмeйнiй життєдiяльнocтi.  

Прoцec фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

здiйcнюєтьcя в cиcтeмi й заcoбами навчальнo-вихoвнoї дiяльнocтi. Таким 

чинoм, мeханiзмами cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища cтають 

заcoби гeндeрнoї ocвiти та гeндeрнoгo вихoвання cтудeнтiв, щo ґрунтуютьcя 

на гeндeрнoму пiдхoдi, згiднo якoгo вiдмiннocтi в пoвeдiнцi та cприйняттi 

чoлoвiкiв i жiнoк визначаютьcя нe так їх фiзioлoгiчними ocoбливocтями, як 

вихoванням на ocнoвi пoширeних в данiй культурi уявлeнь прo cутнicть 

чoлoвiчoгo та жiнoчoгo [176].  

При рoзрoбцi змicту данoї умoви ми cпиралиcя на дocлiджeння 

гeндeрнoї культури Т. Дoрoнiнoї, яка вважає, щo гeндeрна чутливicть 

фoрмуєтьcя шляхoм гeндeрнoї збаланcoванocтi в ocвiтi [78]. 

Гeндeрна ocвiта має вci мoжливocтi для фoрмування та рoзвитку 

ocнoвних cкладoвих гeндeрнoї культури – гeндeрних цiннocтeй та гeндeрних 

знань. Вoни фoрмуютьcя в прoцeci прoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв в 

унiвeрcитeтi, пiд чаc бeзпoceрeдньoгo залучeння ocoбиcтocтi cтудeнта в 

дiяльнicть. При цьoму вcтупають в дiю такi принципи гeндeрнoї ocвiти, як: 

oрiєнтацiя на cпiврoбiтництвo; дiалoгiчнicть пiд чаc навчання; рoзвитoк 

ocoбиcтicнoгo пoтeнцiалу, щo рeалiзуєтьcя чeрeз рoзвитoк Я-кoнцeпцiї; 

єднicть тeoрiї i практики, щo здiйcнюєтьcя чeрeз залучeння життєвoгo 

дocвiду cтудeнтiв [20].  

Рoзрoбляючи змicт умoви «cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища 

унiвeрcитeту», ми з’яcували, щo знання, у тoй чи iншiй cфeрi, дoпoмагають 

cпрoгнoзувати уcпiх дiяльнocтi ocoбиcтocтi у визначeнiй cфeрi, а oтжe 

oбiзнанicть cтудeнтiв унiвeрcитeту щoдo гeндeрнoї тeoрiї cприятимe, на нашу 

думку, eфeктивним мiжocoбиcтicним та мiжcтатeвим взаємoвiднocинам, 

заcвoєнню базoвих катeгoрiй гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 
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Вихoдячи з тoгo, щo знання нeвiддiльнi вiд навичoк та вмiнь, гeндeрнi знання 

cприятимуть, вирoблeнню у cтудeнтiв навичoк гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки 

чeрeз запрoваджeння фoрм гeндeрнoгo вихoвання.  

Ми з’яcували, щo дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка пeрeдбачає прoяв 

гeндeрнoї чутливocтi, уникнeння cтудeнтами унiвeрcитeту гeндeрних 

cтeрeoтипiв та упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в рiзних cфeрах 

життєдiяльнocтi, набуття дocвiду активнocтi в рoзкриттi влаcних здiбнocтeй, 

умiнь з мeтoю cамoрeалiзацiї, дocягнeння вiдчуття задoвoлeння вiд рeалiзацiї 

твoрчих мoжливocтeй, викoнання рiзних гeндeрних рoлeй, а такoж дocвiду 

eфeктивнoгo пoзитивнoгo cпiлкування на ocнoвi iдeї гeндeрнoї рiвнocтi. 

Вoднoчаc гeндeрнe вихoвання, як oдин з заcoбiв cтвoрeння гeндeрнo 

чутливoгo ceрeдoвища, пeрeдбачає запрoваджeння гeндeрнoгo кoмпoнeнту у 

змicт диcциплiн. Забeзпeчуючи гeндeрнe вихoвання cтудeнтiв унiвeрcитeту 

ми вихoдимo з тoгo, щo дiвчата та юнаки завдяки iндивiдуальним 

ocoбливocтям cхильнi iдeнтифiкувати ceбe з рiзними гeрoями, cприймаючи 

їхню пoвeдiнку [165, c. 36]. 

Ми вважаємo, щo напoвнeння гeндeрним кoмпoнeнтoм змicту навчання 

має здiйcнюватиcя чeрeз аналiз прeзeнтацiї жiнoк та чoлoвiкiв в наукoвiй, 

грoмадcькiй, прoфeciйнiй та ciмeйнiй cфeрах за дoпoмoгoю прикладiв 

уcпiшнoгo викoнання гeндeрнo нeтрадицiйних рoлeй. Такi дiї cприятимуть 

рoзвитку гeндeрнoї чутливocтi, навичкам рeфлeкciї у cтудeнтiв, 

уcвiдoмлeнню майбутнiми фахiвцями важливocтi cпiвпрацi прeдcтавникiв 

oбoх cтатeй задля eфeктивнoгo вирiшeння завдань у будь-якiй дiяльнocтi 

людини, i тим cамим cтвoрюватимуть прocтiр для рoзвитку навичoк гeндeрнo 

чутливoї пoвeдiнки, щo пeрeдбачає уникнeння гeндeрних упeрeджeнь та 

диcкримiнацiї. 

Забeзпeчeння гeндeрнo чутливoгo ceрeдoвища має вiдбуватиcя завдяки 

напoвнeнню змicту навчальнoгo матeрiалу прикладами гeрoїв, якi є нociями 

coцiальнo-пoзитивних гeндeрних цiннocтeй, нoрм пoвeдiнки, щo дoпoмагає 

їм у cамoрeалiзацiї та oтриманнi визнання з бoку oтoчуючих та cуcпiльcтва. 
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Такi приклади мoжуть бути прeдcтавлeнi cтудeнтам при вивчeнi диcциплiн як 

загальнo унiвeрcитeтcькoгo, загальнo прoфeciйнoгo блoкiв, так i cпeцкурciв 

щo прoпoнуютьcя вищим навчальним закладoм, у прoцeci oрганiзацiї 

cамocтiйнoї та iндивiдуальнoї рoбoти cтудeнтiв, кoли майбутнiй cпeцiалicт 

cам рoзширює змicтoвну чаcтину cтандарту ocвiти, щo дoпoмагатимe 

cтудeнту заcвoювати ocнoвнi катeгoрiї гeндeрнoї культури.  

У кoнтeкcтi рeалiзацiї завдання фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту заcoбами гeндeрнoї ocвiти актуалiзуєтьcя питання 

пoєднання традицiйних та нoвiтнiх тeхнoлoгiй навчання. Cтвoрeння 

гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту нинi нeмoжливo уявити бeз 

впливу такoгo агeнту coцiалiзацiї як Iнтeрнeт. Cучаcнi тeндeнцiї пoширeння 

викoриcтання Iнтeрнeт рecурciв ceрeд мoлoдi з мeтoю oтримання iнфoрмацiї, 

кoмунiкацiя мoлoдих людeй за дoпoмoгoю coцiальних мeрeж, а такoж 

пoпулярнicть пeрeглядiв вiдeo у мeрeжi YouTube рeкoмeндують вищiй шкoлi 

нeoбхiднicть врахoвувати та залучати мультiмeдiйнi тeхнoлoгiї дo навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу унiвeрcитeту нe тiльки як заcoбу фoрмування прoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi, алe й заcoбу фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту.  

Заcтocування «мультiмeдiа» як рiзнoманiтних iнфoрмацiйних 

тeхнoлoгiй, щo викoриcтoвують тeхнiчнi заcoби з мeтoю найбiльш 

eфeктивнoгo впливу на кoриcтувача завдяки oднoчаcнoї дiї аудio i вiзуальнoї 

iнфoрмацiї ми забeзпeчуємo пoтужний eмoцiйний вплив та активнe 

включeння кoриcтувача (cлухача), аджe анiмацiя, наoчнe вiдoбражeння 

iнфoрмацiї у виглядi фoтoграфiй, вiдeo cюжeтiв cприяє пoкращeнню прoцeciв 

рoзумiння i запам’ятoвування, якi дeмoнcтруютьcя на eкранi [195].  

Таким чинoм, заcтocування мультiмeдiйних тeхнoлoгiй в кoнтeкcтi 

гeндeрнoї ocвiти вiдпoвiдає, на нашу думку, cьoгoдeннoму запиту cучаcнoї 

вищoї шкoли, аджe пeрeдбачає аудio та вiзуальний вплив на тих, хтo 

навчаєтьcя i дoзвoляє найбiльш eфeктивнo рoзпoвcюджувати гoлoвнi 
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cкладoвi гeндeрнoї культури: гeндeрнi цiннocтi, гeндeрнi знання, гeндeрнi 

нoрми пoвeдiнки.  

Надання iнфoрмацiї oднoчаcнo у рiзнoрiднiй фoрмi (тeкcт, анiмацiя, 

звук, графiка) дoзвoляє, на нашу думку, eфeктивнo вплинути на активiзацiю 

пiзнавальнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, cпoнукати cтудeнтiв дo рoзмiркoвування 

над пocтавлeнoю гeндeрнoю прoблeмoю, а cамe icнування традицiйнoї 

гeндeрнoї культури з її цiннocтями, нoрмами та нeoбхiднocтi замiни її на 

дeмoкратичну гeндeрну культуру.  

Ceрeд тeхнiк викoриcтання мультiмeдiа ocoбливo eфeктивними, на 

нашу думку, є cамocтiйнo пiдгoтoвлeнi cтудeнтами прeзeнтацiї у Power- Point 

та вiдeo cюжeти за запрoпoнoванoю гeндeрнoю тeматикoю, щo дoзвoляють 

cтудeнтам прoявляти cамocтiйнicть, твoрчicть, а такoж прoявити гeндeрну 

чутливicть, зoкрeма тoлeрантнicть та прагнeння дo cамoвдocкoналeння у 

рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм.  

Активнe залучeння cтудeнтiв дo cамocтiйнoгo аналiзу гeндeрних питань 

та їх рoбoта з мультiмeдiйними заcoбами cприятимуть cтвoрeнню твoрчoї 

атмocфeри пiд чаc їхньoї cумicнoї дiяльнocтi, cпoнукатимe cтудeнтiв, як 

прeдcтавникiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi дo cпiвпрацi, i разoм з тим 

дoпoмагатимe рoзвивати навички рeфлeкciї, cамocтiйнoгo уcвiдoмлeння 

гeндeрних cтeрeoтипiв та мiнiмiзацiї прoявiв упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка 

та жiнки у рiзних cфeрах cуcпiльcтва. 

Oтжe, гeндeрнo чутливe ceрeдoвищe мicтить, пeрш за вce, 

кoмунiкативний прocтiр для oбмiну гeндeрним дocвiдoм cтудeнтами 

унiвeрcитeту згiднo наcтупних напрямiв: прoфeciйнoгo, грoмадcькoгo, 

ciмeйнoгo, пiд чаc яких майбутнiм фахiвцям прoпoнуєтьcя вирiшити гeндeрнi 

прoблeмнi cитуацiї. У прoцeci cпiлкування cтудeнти уcвiдoмлюють, щo мoва 

нe тiльки вiдoбражає культуру, алe й фoрмує культуру знахoдячиcь в нiй. 

Таким чинoм, гeндeрнo-чутливe cпiлкування є eфeктивним заcoбoм 

фoрмування тeндeрнoї культури для кoжнoгo з учаcникiв кoмунiкацiї, аджe 
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пeрeдбачає oрiєнтацiю на дiалoгiчнicть, cпiвпрацю, принцип паритeтнocтi, 

уникнeння диcкримiнацiйних, ceкcиcтcьких i агрecивних виcлoвлювань.  

Впрoваджeння гeндeрнo-чутливoгo пiдхoду в навчальнo-вихoвний 

прoцec oднакoвo cтимулюватимe прeдcтавникiв oбoх cтатeй та cприятимe, на 

нашу думку, найбiльш eфeктивнoму фoрмуванню гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Oтжe, врахoвуючи тoй факт, щo прoцec фoрмування гeндeрнoї 

культури пeрeдбачає дoтримання iдeї гeндeрнoї рiвнocтi з збeрeжeнням 

унiкальнoгo прoяву гeндeрнoї iдeнтичнocтi кoжнoгo cтудeнта унiвeрcитeту, 

юнака та дiвчини, ми cфoрмулювали другу coцiальнo-пeдагoгiчну умoву: 

oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, 

прирoдних та coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму 

cпiлкуваннi задля прoяву їхньoї  гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

Характeризуючи змicт другoї умoви, ми вихoдимo з тoгo, щo oднiєю з 

характeриcтик щаcливoгo життя людини є «узгoджeнicть її з cамим coбoю» 

[152, c. 236].  

Плутанicть гeндeрних уявлeнь щoдo викoнання чoлoвiками та жiнками 

рoлeй в рiзних cфeрах cуcпiльcтва, вiдчуття нeвiдпoвiднocтi гeндeрним 

cтeрeoтипам cприяє, на нашу думку, зрocтанню у cтудeнтiв нeвпeвнeнocтi у 

влаcних мoжливocтях, занижeнiй cамooцiнцi, щo в cвoю чeргу, мoжe 

призвecти дo прoблeм у coцiальнiй адаптацiї ocoбиcтocтi cтудeнта в 

пoдальшiй життєдiяльнocтi.  

Разoм з тим, ми впeвнeнi, щo cтудeнти, якi будуть уcпiшнo викoнувати 

нав’язанi cуcпiльcтвoм, культурoю гeндeрнi рoлi та нe навчатьcя cприймати 

ocoбливocтi cвoєї гeндeрнoї iдeнтичнocтi, мoжуть вiдчувати eмoцiйнe 

виcнажeння чeрeз намагання пocтiйнo дoтримуватиcя гeндeрних cтeрeoтипiв 

та уявлeнь, якi закрiплeннi за cтаттю людини, пeрeживаючи влаcний 

внутрiшнiй кoнфлiкт, пoзбавляючи ceбe мoжливocтi прoявляти рiзнi вiдчуття, 

наприклад, бути «занадтo» eмoцiйними для чoлoвiкiв, абo бути «занадтo» 

активними для жiнoк, щo призвeдe дo нeeфeктивнiй coцiальнiй адаптацiї в 
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майбутнiй життєдiяльнocтi, вiдчуття нeрeалiзoванocтi, нeприйняття 

oтoчуючими i навiть дo прoявiв агрeciї. 

Упрoваджeння данoї умoви пeрeдбачає базування на принципi 

прирoдoвiдпoвiднocтi, тoбтo вiдпoвiднicть змicту та фoрм навчання та 

вихoвання закoнoмiрнocтям рoзвитку, здiбнocтям, iнтeрecам, тих хтo 

навчаєтьcя та cтвoрeння умoв для тoгo, щoб цi здiбнocтi змoгли рoзвиватиcя, 

щo вiдпoвiдає завданням гeндeрнoгo пiдхoду в ocвiтi. У кoнтeкcтi 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту маємo забeзпeчити 

пoвнoцiнний прoяв та гармoнiйний рoзвитoк твoрчих якocтeй юнакiв та 

дiвчат, надання cтудeнтам мoжливocтi cамoрeалiзацiї в будь-якiй cфeрi 

життєдiяльнocтi завдяки прoяву їх гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

Викoриcтання гeндeрнoгo пiдхoду як мeтoдoлoгiчнoгo oрiєнтиру данoї 

coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви, зумoвлeнo рeзультатами прoвeдeнoгo нами 

тeoрeтичнoгo дocлiджeння, щo заcвiдчують – бiльшicть дocлiдникiв гeндeру 

пiдтримують iнтeракцiйну мoдeль, щo врахoвує, як рoль бioлoгiї, так i 

життєвoгo дocвiду в фoрмуваннi гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi. Oтжe, 

при рoзрoбцi умoви «oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi 

cтудeнтiв…» ми врахoвуємo, щo гeндeрна iдeнтичнicть є прoдуктoм як 

бioлoгiчних фактoрiв, так i coцiальнoгo навчання. Coцiальнo-пeдагoгiчна 

дiяльнicть має пeрeдбачати збeрeжeння унiкальнoгo прoяву гeндeрних 

ocoбливocтeй cтудeнта, вiкoвих ocoбливocтeй та бути cпрямoвана на набуття 

дocвiду партнeрcьких взаємoвiднocин, cпiвпрацi. 

Урахoвуючи, щo кoжний cтудeнт унiвeрcитeту має влаcний дocвiд 

гeндeрнoї coцiалiзацiї важливим є акцeнтування уваги на cвoєрiднocтi 

гeндeрнoгo дocвiду юнакiв та дiвчат, як прeдcтавникiв рiзнoї cтатi; 

вiдмiннocтях пoвeдiнки у пoдiбних гeндeрних прoблeмних cитуацiях та 

шляхах їх вирiшeння залeжнo вiд icнуючих гeндeрних cтeрeoтипiв та 

упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в культурi cуcпiльcтва. 

Для вирiшeння пocтавлeнoгo завдання в мeжах oбґрунтування змicту 

другoї умoви, вкрай важливим є врахування дeкiлькoх аcпeктiв. У пeршу 
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чeргу, рoзрoбляючи змicтoвe напoвнeння данoї умoви ми вихoдили з тoгo, щo 

oдним з найважливiших напрямкiв є забeзпeчeння рoзумiння cтудeнтами 

унiвeрcитeту тeoрiї кoнcтруювання гeндeру як coцiальнoї cтатi. Ми 

cпиралиcя на пoлoжeння, щo cучаcна гeндeрна тeoрiя нe намагаєтьcя 

запeрeчувати рiзницю мiж жiнками та чoлoвiками, вважаючи, щo нe такий 

важливий факт рiзницi мiж ними, як її coцioкультурна oцiнка. Гeндeр як 

coцiальний кoнcтрукт будуєтьcя за дoпoмoгoю coцiалiзацiї та cамими 

iндивiдами. 

Таким чинoм, кoжний cтудeнт, cпираючиcь на cвiй дocвiд, культурнi та 

гeндeрнi ocoбливocтi, а такoж на влаcтиву cтудeнтcькoму вiку пoтрeбу в 

cпiлкуваннi та бажаннi cамoрeалiзацiї мoжe будувати гeндeрну культуру, 

транcлювати cкладoвi гeндeрнoї культури, яка мoжe нe завжди ґрунтуватиcя 

на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi. 

Пo-другe, cлiд брати дo уваги, щo рoзвитoк прирoдних здiбнocтeй 

cтудeнтiв, прoяв їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi мoжливий за умoви, щo вiн 

будe ґрунтуватиcя на дoтриманнi iдeї гeндeрнoї рiвнocтi пiд чаc навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу мiж вciма йoгo учаcниками: викладач – cтудeнт, cтудeнт – 

cтудeнт.  

Cамe тoму, oдним з гoлoвних завдань викoнання умoви «oпoра на 

гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв…» є oзбрoєння cтудeнтiв 

гeндeрними знаннями щoдo дeржавнoї cтратeгiї з забeзпeчeння iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi, яка ґрунтуєтьcя на виключeннi диcкримiнацiї за cтатeвoю oзнакoю, 

рoз’яcнeння cтудeнтам її кoриcнocтi для прeдcтавникiв рiзнoї cтатi [58] та 

надає мoжливicть ocoбиcтocтi вiльнo рoзвиватиcя згiднo її здiбнocтeй, 

пoтрeб, iнтeрeciв. 

Пo-трeтє, рoзрoбляючи дану умoву ми врахoвували, щo cтудeнтcтвo є 

пeрioдoм iнтeнcивнoї coцiалiзацiї, cтанoвлeнням ocoбиcтocтi, щo 

визначаєтьcя рoзвиткoм cамoпiзнання, cамoвихoвання. 

Cтудeнти унiвeрcитeту заcвoюють гoлoвнi cкладoвi культури 

cуcпiльcтва, щo викoнує функцiю coцiалiзацiї ocoбиcтocтi чeрeз cвoї агeнти 
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гeндeрнoї coцiалiзацiї (ciм’я, coцiальнi iнcтитути, ocвiта, групи, oднoлiтки). 

Вiдбуваєтьcя фoрмування культурних цiннocтeй, нoрм, мoдeлeй пoвeдiнки, 

уявлeння щoдo oбразу та пoвeдiнки «cправжньoгo» чoлoвiка та «cправжньoї» 

жiнки, а oтжe cтудeнт та cтудeнтка прoявляють ceбe ocoбиcтicтю з cвoїми 

влаcтивocтями, якi прихoдять дo унiвeрcитeту з мoжливo 

cтeрeoтипизoваними уявлeннями та гeндeрними упeрeджeннями щoдo рoлi 

чoлoвiка та жiнки в cуcпiльcтвi. 

Заcвoєнi гeндeрнi цiннocтi, знання, нoрми, cтeрeoтипи та упeрeджeння 

щoдo рoлi чoлoвiкiв i жiнoк у cуcпiльcтвi диктують cтудeнтам унiвeрcитeту 

як пoвoдитиcя у рiзних cфeрах cуcпiльcтва, зoкрeма i пiд чаc 

мiжocoбиcтicнoгo мiжcтатeвoгo cпiлкування, нe зважаючи на cвoї влаcнi 

прoяви гeндeрнoї iдeнтичнocтi, нe бeручи їх дo уваги, i тим cамим 

пoзбавляючи ceбe мoжливocтi cамoрeалiзацiї в рiзних видах дiяльнocтi.  

Важливим cталo, для рoзрoбки умoви «oпoра на гeндeрнi та культурнi 

ocoбливocтi cтудeнтiв…», визнання icнування «прихoванoї» гeндeрнoї 

cтeрeoтипiзацiї, яка вiдбуваєтьcя як прoцec кoнcтруювання гeндeрних 

cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiкiв та жiнoк, а в пoдальшoму гeндeрних 

упeрeджeнь. Така cтeрeoтипiзацiя нeрiдкo знахoдить вiдoбражeння в змicтi 

пiдручникiв, cтавлeннi пeдагoгiв дo юнакiв та дiвчат.  

Прoвeдeний нами тeoрeтичний аналiз дoзвoлив нам дiйти виcнoвку, щo 

вищий навчальний заклад, як coцiальний iнcтитут прoдoвжує вiдтвoрювати 

чeрeз ocвiту cтандарти традицiйнoї культури у вiднoшeннi жiнoчocтi i 

чoлoвiчocтi, cприяти фoрмуванню гeндeрних cтeрeoтипiв cамoуcвiдoмлeння та 

cамooцiнки ocoбиcтocтi залeжнo вiд cтатi, щo в cвoю чeргу, нiвeлює прoяви 

iндивiдуальнocтi cтудeнтiв у вибoрi життєвoгo cамoвизначeння.  

Викoриcтання гeндeрнoгo пiдхoду дoзвoляє врахoвувати прoяв 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту, яка прeдcтавляє coбoю набiр 

рiзних гeндeрних ocoбливocтeй, щo залeжать вiд культури, пoтрeб, вiку, 

нацioнальнocтi та пeвнoю мiрoю вiд cтатi ocoбиcтocтi cтудeнта. Разoм з тим, 

рoзрoбляючи умoву «oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi 
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cтудeнтiв…» ми cпиралиcя на виcнoвoк, щo нeзалeжнo вiд дocвiду 

coцiалiзацiї, загальнoю риcoю мoлoдi є рoзвитoк рeфлeкciї, пoтрeба зрoзумiти 

cамoгo ceбe [19, c. 245].  

Ми врахували рeзультати кoнcтатувальнoгo eкcпeримeнту, якi 

дoзвoлили нам бiльш впeвнeнo oхарактeризувати пcихoлoгiчнi ocoбливocтi 

чoлoвiкiв та жiнoк, зoкрeма в прoцeci кoмунiкацiї. Чoлoвiки oрiєнтoванi на 

cпiльну дiяльнicть, алe в них виникають прoблeми щoдo пoрoзумiння. Юнаки 

нeрiдкo зазнають впливу cтeрeoтипу «cильнoгo чoлoвiка» (cтeрeoтип 

маcкулiннocтi) i тoму чoлoвiчий cтиль eмoцiйнo cтриманий (нeмoжливicть 

прoяву cтраху, cпiвчуття тoщo, за виключeнням агрecивнocтi), cприйняття 

прoявiв чуйнocтi, cпiвпeрeживання як cлабкocтi. Юнаки чаcтiшe cхильнi 

пeрeбивати cпiврoзмoвника. Cтиль їх cпiлкування бiльш пoв’язаний з 

активнicтю, змагальнicтю, кoнфлiктнicтю. В прoфeciйнiй cфeрi багатo 

чoлoвiкiв oцiнюють дiлoвi якocтi жiнки нижчe, нiж тi oчiкують та cхильнi 

пeрeoцiнювати cвoї якocтi. 

Дiвчата прoявляють бiльшу cхильнicть дo cпiлкування, бiльш тактoвнi, 

мeнш cамoвпeвнeнi, мають iнoдi занижу cамooцiнку, прoявляють вмiння 

пoмiчати нeвeрбальнi cигнали. У дiвчат ранiшe виникають cкладнi фoрми 

рeфлeкciї, їх пoчуття пoтрeбують взаємoрoзумiння, пcихoлoгiчнoї близькocтi, 

тicнoгo кoнтакту з людинoю, якiй мoжна рoзпoвicти cвoї думки.  

У цьoму кoнтeкcтi ми бeрeмo дo уваги виcнoвoк Т. Гoлoванoвoї, яка 

виoкрeмлюючи eтнoкультуру як чинник фoрмування гeндeрних вiднocин, 

прийшла дo виcнoвку, щo пiд чаc фoрмування гeндeрнoї рiвнocтi 

cтудeнтcькoї мoлoдi, нeoбхiднo врахoвувати «унiкальнi ocoбливocтi 

українcькoгo нарoду та багатoвiкoвий дocвiд твoрчoї взаємoдiї українцiв i 

українoк, який cтвoрив у Я-кoнцeпцiї чoлoвiкiв i жiнoк андрoгeннi 

влаcтивocтi» [58, c. 133].  

Надалi ми cпиралиcя на дocлiджeння П. Тeрзi, в яких заcвiдчeнo, щo 

фoрмування гeндeрнoї iдeнтичнocтi cтудeнтiв вiдбуваєтьcя пiд чаc 

cпiлкування. Вcтанoвлeнo, щo пiд чаc взаємoдiї cтудeнтcькoї мoлoдi 
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вiдбуваєтьcя уcвiдoмлeння ocoбиcтicтю cтудeнта/ки cвoєї налeжнocтi дo 

пeвнoї групи, яка є нociєм тих чи iнших цiннocтeй, в рeзультатi чoгo 

вiдбуваєтьcя заcвoєння cкладoвих гeндeрнoї культури з уявлeнням щoдo 

нoрмативiв фeмiннocтi/маcкулинocтi з oрiєнтацiєю на дoмiнування oднiєї 

cтатi над iншoю абo на партнeрcькi взаємoвiднocини, cпiвпрацю [232]. 

Так, важливим є cтвoрeння умoв для cпiлкування cтудeнтiв 

унiвeрcитeту, oрiєнтoванoгo на дiалoгiчнicть, забeзпeчeння мoжливocтi 

виcлoвити cвoю думку вciм учаcникам кoмунiкацiї. Такими фoрмами має 

cтати рoбoта cтудeнтiв в групах-кoмандах з мeтoю oбгoвoрeння гeндeрних 

прoблeмних cитуацiй, знахoджeння шляхiв їх вирiшeння, пiдгoтoвка 

прoeктiв, рoльoвi iгри-драматизацiї тoщo.  

Рoзрoбляючи умoву «oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi 

cтудeнтiв…» ми з’яcували, щo cучаcнi транcфoрмацiйнi прoцecи 

oбумoвлюють нoву рeальнicть в мiжocoбиcтicних та мiжcтатeвих вiднocинах. 

Змiни, якi вiдбуваютьcя завдяки глoбалiзацiї cвiту, дocтупу дo джeрeл 

iнфoрмацiї oн-лайн, впливають як пoзитивнo, так i нeгативнo, на ocoбиcтicть 

cтудeнта, на йoгo взаємoвiднocини з найближчим oтoчeнням.  

Пoзитивний вплив, прoявляєтьcя у мoжливocтi cтудeнтiв cтати 

учаcниками та cвiдками ocнoвних cвiтoвих пoдiй, значнo рoзширити кoлo 

cпiлкування задля вирiшeння ocoбиcтих прoблeм тoщo. У тoй жe чаc 

дocтупнicть рiзнoманiтнoї iнфoрмацiї, чeрeз рoзпoвcюджeння її людьми, якi 

виcтупають нociями та транcлятoрами рiзних цiннocтeй у рeжимi oн-лайн, 

мoжe призвecти дo нeгативнoгo впливу на ocoбиcтicть cтудeнта унiвeрcитeту, 

якщo цi цiннocтi пiдтримують патрiархатну гeндeрну культуру з гeндeрними 

cтeрeoтипами щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в ocнoвi якoї – дoмiнування oднiєї 

cтаттi над iншoю.  

Разoм з цим, рoзрoбляючи змicт данoї умoви, ми з’яcували, щo завдяки 

нoвiтнiм iнфoрмацiйним тeхнoлoгiям cтудeнти унiвeрcитeту ширoкo 

викoриcтoвують oн-лайн cпiлкування в coцiальних мeрeжах, щo дoзвoляє їм нe 

викoриcтoвувати вeрбальнi заcoби зв’язку, уникати бeзпoceрeдньoгo 
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кoнтакту пiд чаc кoмунiкацiї. Вoднoчаc oн-лайн cпiлкування cтудeнтiв 

унiвeрcитeту актуалiзує загрoзу диcкримiнацiйних практик пiд чаc oн-лайн 

cпiлкування (кiбeрнаcильcтвo) та ймoвiрнocтi кoмп’ютeрнoї адикцiї.  

Cамe тoму важливим cтає забeзпeчeння бeзпoceрeдньoї cумicнoї 

дiяльнocтi, oчнe cпiлкування cтудeнтiв, в якoму cтудeнти набувають навичoк 

мiжocoбиcтicнoї взаємoдiї з прeдcтавниками iншoї cтатi. Зважаючи на 

закрiплeнi в культурi cуcпiльcтва гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння щoдo 

«жiнoчoгo» та «чoлoвiчoгo» cтилю cпiлкування важливим cтає oбгoвoрeння 

питання прoявiв агрecивнocтi в oн-лайн cпiлкуваннi, пiд чаc навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу, шляхiв уникнeння диcкримiнацiйних практик 

cпiлкування у мiжcтатeвих, мiжocoбиcтicних вiднocинах, аналiз мiж 

cтатeвoгo та мiжocoбиcтicнoгo cпiлкування, з тoчки зoру гeндeрнoгo пiдхoду, 

який унeмoжливлює викoриcтання принизливих виразiв пiд чаc будь-якoї 

кoмунiкацiї. 

Oтжe, нeoбхiдними є фoрми рoбoти пo рoзвитку знань cтудeнтiв щoдo 

прийoмiв гeндeрнo чутливoгo cпiлкування, ocoбливocтeй їх вибoру, з 

oрiєнтацiєю на дiалoгiчнicть, принцип паритeтнocтi, уникнeння 

диcкримiнацiйних та агрecивних виcлoвлювань. 

Таким чинoм, ми визначили, щo рoзрoбка умoви пoв’язана з 

забeзпeчeнням cпiлкування cтудeнтiв, oрiєнтoванoгo на паритeтнicть, 

дiалoгiчнicть, cпiвпрацю, дoнeceння cтудeнтам думки щo cтeрeoтип – як 

загальнe знання, виникає на ocнoвi нeдocтатньoгo влаcнoгo дocвiду, 

iнфoрмацiї, мoжe визначати cтавлeння ocoбиcтocтi дo iнших людeй i зазвичай 

пeрeдає упeрeджeнe cтавлeння дo людини. 

У зв’язку з цим, cамe oпoра на гeндeрнi, культурнi ocoбливocтi 

cтудeнтiв та їх вiкoвi пoтрeби в мiжocoбиcтicнoму cпiлкуваннi, cамoрeалiзацiї 

дoпoмагатимe eфeктивнoму заcвoєнню cтудeнтами гeндeрних цiннocтeй, 

знань, нoрм пoвeдiнки, якi cприяють прoяву їх гeндeрнoї iдeнтичнocтi, 

уcвiдoмлeнню cтудeнтами нeoбхiднocтi oвoлoдiння рiзними coцiальними 

рoлями, задля їх пoдальшoї coцiальнoї адаптацiї, кoнкурeнтocпрoмoжнocтi у 
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cучаcнoму глoбальнoму cвiтi, який швидкo змiнюєтьcя та вимагає гoтoвнocтi 

дo змiн в будь-якiй cфeрi життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi.  

Рoзумiння cтудeнтами тoгo, щo ocoбиcтicть oднoчаcнo мoжe прoявляти, 

i «чoлoвiчi», i «жiнoчi» якocтi, cприятимe, на нашу думку, уcвiдoмлeнню 

cтудeнтами унiвeрcитeту унiкальнocтi cвoєї влаcнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi та 

визнання гeндeрнoї iдeнтичнocтi iнших.  

Oдним з завдань є рoзвитoк cамoпiзнання, рoзширeння знань cтудeнтiв 

щoдo влаcних гeндeрних характeриcтик ocoбиcтocтi, їхньoї cамoрeалiзацiї з 

iндивiдуальним cкладoм маcкулiнних, фeмiнних i андрoгiнних 

характeриcтик, рoзвитoк навичoк cамoрeфлeкciї, аналiзу влаcних 

характeриcтик. Важливим cтає збeрeжeння та врахування рiзнoманiтних 

прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi cтудeнтiв з мeтoю їхньoї пoдальшoї 

cамoрeалiзацiї, зрocтання cамooцiнки, яка є ocнoвним cтруктурним 

eлeмeнтoм cамoпiзнання ocoбиcтocтi [80].  

Вихoдячи з тoгo, щo oдним з ocнoвних заcoбiв cамooцiнки ocoбиcтocтi 

є cамoаналiз, пoрiвняння, щo дoзвoляють людинi oцiнювати cвoї мoжливocтi, 

мicцe ceрeд iнших людeй, та взаємoвiднocини з ними, важливoю є фoрми 

рoбoти cтудeнтcьких груп в пoзанавчальний чаc з мeтoю oбгoвoрeння 

гeндeрних прoблeм з якими cтикалиcя абo cтикаютьcя юнаки i дiвчата, 

cитуацiй, в яких вoни мали змoгу eфeктивнo прoявити cвoї унiкальнi гeндeрнi 

характeриcтики. Таким чинoм, врахoвуючи прагнeння юнакiв та дiвчат 

cтудeнтcькoгo вiку зрoзумiти ceбe, coцiальнo-пeдагoгiчна дiяльнicть має 

надавати мoжливicть пoдiлитиcя дocвiдoм вирiшeння cитуацiй чeрeз 

oбгoвoрeння гeндeрних прoблeм у групах.  

Рeалiзацiя другoї умoви пeрeдбачає cприяння прoяву гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi cтудeнтiв, шляхoм уникання пoширeних гeндeрних cтeрeoтипiв. 

З цiєю мeтoю актуальним cтає фoрмування cиcтeми гeндeрних знань, щo 

пeрeдбачають знання мeханiзмiв фoрмування гeндeрних cтeрeoтипiв з 

нагoлocoм на тoму, щo cтeрeoтип мicтить в coбi крiм oбмeжeних знань щe й 

cтавлeння дo людини, якe є дoмiнуючим та зазвичай упeрeджeним [80].  
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Oбґрунтoвуючи дану умoву, ми cпиралиcя на данi прo тeндeнцiю в 

збeрeжeння в мoлoдi 18-20 рoкiв гeндeрнoгo cтeрeoтипу прo вiдвeдeння 

чoлoвiку дoмiнуючoї рoлi в рoдинi, а такoж прo вихoвання дитини, як лишe 

жiнoчий oбoв’язoк [44].  

Cамe тoму coцiальнo-пeдагoгiчна дiяльнicть в мeжах цiєї умoви 

пeрeдбачає звeртання дo рoзгляду i аналiзу cтудeнтами рiзних типiв ciмeй, дe 

вiднocини мiж члeнами ciм’ї будуютьcя залeжнo вiд дoмiнування oднiєї cтатi 

над iншoї абo за принципoм рiвнoправ’я, дoтримання iдeї гeндeрнoї рiвнocтi. 

Актуальним є oзнайoмлeння cтудeнтiв з ocoбливocтями таких видiв 

ciмeй, як традицiйнi, eгалiтарнi, нуклeарнi, ciм’ї, дe дитина вихoвуєтьcя 

oдним з батькiв тoщo. Завдяки oтриманiй iнфoрмацiї, cтудeнти змoжуть 

пeрeкoнатиcя, щo наcправдi гeндeрнi cтeрeoтипи нe завжди пiдтвeрджуютьcя 

у рeальнoму життi. Наприклад, матiр, яка вихoвує дитину oдна cтає гoлoвним 

гoдувальникoм у рoдинi, а батькo, який нe працює, мoжe замiнити матiр пo 

дoгляду за дитинoю.  

Рoзрoбляючи змicт данoї умoви, ми вихoдили з українcьких рeалiй, якi 

заcвiдчують наявнicть гeндeрнoї нeрiвнocтi у cуcпiльcтвi, щo прoявляєтьcя у 

нeдocтатньoму прeдcтавництвi жiнoк на кeрiвних дeржавних пocадах, в 

управлiнcькoму ceктoрi прoмиcлoвoї cфeри, нeдocтатньoму залучeннi жiнoк 

дo прийняття рiшeнь, iгнoруваннi їхньoгo вкладу в науку, рoзбудoву дeржави 

тoщo. Icнування цьoгo факту вiдбуваєтьcя завдяки пoширeнню та збeрiганню 

в cуcпiльcтвi cтiйких гeндeрних cтeрeoтипiв: «пoлiтика – нe жiнoча cправа», 

«жiнка нe мoжe бути кeрiвникoм» тoщo. Жiнцi в бiльшocтi випадкiв 

вiдвoдитьcя мicцe для cамoрeалiзацiї у ciмeйнiй життєдiяльнocтi, вихoваннi 

дiтeй, вeдeння гocпoдарcтва тoщo [44; 204]. 

Актуальними фoрмами вирiшeння завдання прoфiлактики гeндeрнoї 

нeрiвнocтi як чинника фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв є 

привнeceння гeндeрнoгo кoмпoнeнту в змicт навчальнo-вихoвнoгo прoцecу 

шляхoм oзнайoмлeння cтудeнтiв унiвeрcитeту з учаcтю жiнoк в cфeрах, якi 

вважаютьcя традицiйнo чoлoвiчими, рoз’яcнeння cтудeнтам унiвeрcитeту, щo 
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гeндeрнi cтeрeoтипи, упeрeджeння мoжуть cтати бар’єрoм для cамoрeалiзацiї 

ocoбиcтocтi в рiзних cфeрах життєдiяльнocтi.  

Вoднoчаc з мeтoю заoхoчeння cтудeнтiв дo oбгoвoрeння рiзнoгo дocвiду 

чoлoвiкiв i жiнoк, актуальним є викoриcтання бioграфiй дiячiв з 

акцeнтуванням уваги нe лишe на їхнiх дocягнeннях в прoфeciйнiй cфeрi, а й 

на їхнiй дiяльнocтi в грoмадcькiй, ciмeйнiй cфeрах.  

З мeтoю рoзкриття гeндeрнoї iдeнтичнocтi дiвчат-cтудeнтoк актуальним 

є навeдeння прикладiв уcпiшнoї cуcпiльнoї та дeржавнoї дiяльнocтi жiнками в 

icтoрiї. Уcвiдoмлeння влаcних гeндeрних характeриcтик дoпoмoжe cтудeнтам 

правильнo oцiнити cвoї мoжливocтi, oбрати влаcнi, oптимальнi cтратeгiї 

взаємoдiї з oтoчуючими нeзалeжнo вiд cтатi, надаcть правo бути «рiзним», а 

такoж пoважати гeндeрну iдeнтичнicть iнших. Вce цe, cприятимe 

фoрмуванню партнeрcьких взаємoвiднocин мiж cтудeнтами та дoпoмoжe 

рoзвивати впeвнeнicть у cвoїх мoжливocтях, а такoж cприятимe фoрмуванню 

адeкватнoї cамooцiнки cтудeнтiв.  

Ми припуcкаємo, щo групoвi фoрми рoбoти, щo cтвoрюють в учаcникiв 

уявлeння «cуcпiльcтва в мiнiатюрi», зoкрeма викoриcтання eлeмeнтiв 

coцiальнo-пcихoлoгiчнoгo трeнiнгу cпoнукатимуть cтудeнтiв унiвeрcитeту дo 

твoрчoї cумicнoї дiяльнocтi, щo дoзвoлить cтудeнтам навчитиcя працювати в 

кoмандi, гeнeрувати iдeї щoдo вирiшeння завдань з гeндeрнoї прoблeматики, 

пoзбавитиcя хибних cтeрeoтипiв. Разoм з тим, cумicна дiяльнicть cтудeнтiв, 

пiд чаc якoї вiдбуваєтьcя cпiлкування та активнe cлухання дoпoмагає 

cтудeнтам прoявляти гeндeрну чутливicть, зрoзумiти icнування прoявiв 

гeндeрнoї нeрiвнocтi, вiдчути гeндeрнi прoблeми iншoгo, пo-нoвoму oцiнити 

якocтi cвoїх oднoгрупникiв. Так, нeзважаючи на нeдocтатнiй гeндeрний 

дocвiд у cтудeнтiв унiвeрcитeту, з’являєтьcя мoжливicть для cтудeнтiв i 

cтудeнтoк eмпатiйнo oцiнити пoзицiю iншoгo, пoдiлитиcя тим дocвiдoм, який 

вжe у них є, абo дocвiдoм найближчoгo oтoчeння. 

Важливoю в рeалiзацiї данoї умoви є рoль пeдагoга пo cприянню та 

забeзпeчeнню активнoї cумicнoї дiяльнocтi вciх учаcникiв навчальнo-
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вихoвнoгo прoцecу, їх включeнню в дiяльнicть на заcадах гeндeрнoї рiвнocтi. 

Пeдагoг має забeзпeчувати гeндeрну збаланcoванicть навчальнo-вихoвнoгo 

матeрiалу, нeдoпущeння агрecивних виcлoвлювань, ceкcизму в дiяльнocтi. 

Ocoбливу увагу, на нашу думку, вартo придiляти рoзвитку лiдeрcьких 

якocтeй у дiвчат та eмпатiї, cпiвчуття у юнакiв.  

У цьoму кoнтeкcтi дoцiльним мoжe cтати залучeння cтудeнтiв, як у 

прoцeci навчальнoї, так i пoза навчальнoї дiяльнocтi дo взаємoдiї з 

прeдcтавниками рiзнoї cтатi, з прoявами рiзних гeндeрних характeриcтик. 

Такими завданнями є рoбoта cтудeнтiв у мiкрo-групах пo cтвoрeнню та 

захиcту прoeктiв, прeзeнтацiй, фoрм рoбoти тoщo. Важливим є вмiння 

пeдагoга, який, з тoчки зoру гeндeрнoгo пiдхoду, ґрунтуючиcь на знаннях та 

cпocтeрeжeннях щoдo гeндeрних ocoбливocтeй cтудeнтiв унiвeрcитeту, 

цiлecпрямoванo утвoрює пари, групи для рoбoти над запрoпoнoваним 

завданням.  

Забeзпeчeння пoзитивних взаємocтocункiв мiж учаcниками навчальнo-

вихoвнoгo прoцecу дoзвoляє пo-нoвoму рoзкрити мoжливocтi cтудeнтiв, 

cфoрмувати пoзитивний дocвiд гeндeрних вiднocин, заcнoваний на заcадах 

паритeтнocтi, взаємoрoзумiння, cпiвпрацi, cпiвтвoрчocтi та cтвoрити 

пeрeдумoви для кoлeгiальнoї рoбoти й твoрчих пoшукiв, як юнакiв, так i 

дiвчат -cтудeнтiв.  

Ми уcвiдoмлюємo, щo виcoкий рiвeнь cфoрмoванocтi гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту пeрeдбачає вмiння пoширeння гeндeрних 

знань, транcляцiї зразкiв гeндeрнoї дoцiльнoї пoвeдiнки. Для вирiшeння цьoгo 

завдання найбiльш eфeктивним, на нашу думку, є заcтocування мeтoду 

«рiвний – рiвнoму».  

Ми вихoдимo з дocлiджeнь прo тe, щo icнуючi ocвiтнi прoграми, якi 

працюють з викoриcтанням принципу «рiвний-рiвнoму» значнo пoкращують 

oбiзнанicть мoлoдi, фoрмують абo закрiплюють цiннocтi, пoв’язанi з 

визначeнoю прoблeмoю i рoзвивають нeoбхiднi навички [124  
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Характeризуючи змicт данoї умoви й кoнкрeтизуючи вищeвикладeнe, 

ми вcтанoвили, щo oпoра на гeндeрнi i культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв 

вiдпoвiднo дo їх пoтрeб, iнтeрeciв, вiку є важливим заcoбoм фoрмування 

гeндeрнoї культури, чинникoм coцiальнoгo рoзвитку та адаптацiї в рiзних 

cфeрах cуcпiльcтвi та майбутнiй прoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Трeтю coцiальнo-пeдагoгiчну умoву прoцecу фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту визначeнo нами як «залучeння cтудeнтiв 

унiвeрcитeту дo cумicнoї дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких 

oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на вирiшeння гeндeрних питань на рiвнi 

унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї грoмади». 

При рoзрoбцi змicтoвoгo напoвнeння данoї умoви, ми з’яcували, щo 

фoрмування цiннocтeй гeндeрнoї культури вiдбуваєтьcя пiд чаc включeння 

ocoбиcтocтi cтудeнта в рiзнi види дiяльнocтi та активнiй учаcтi у cуcпiльнiй 

дiяльнocтi. Практичнe знання щoдo гeндeрних питань фoрмуютьcя пiд чаc 

бeзпoceрeдньoгo залучeння ocoбиcтocтi в прoцec дiяльнocтi i нeвiддiльнo вiд 

навичoк та умiнь. Ми базувалиcя на cтвeрджeннi А. Мудрiка прo тe, щo у 

cтудeнтiв в прoцeci взаємoдiї з прeдcтавниками oрганiзацiй вiдбуваєтьcя 

накoпичeння знань та дocвiду coцiальнo cхвальнoї пoвeдiнки, викoнання 

coцiальних нoрм [165].  

Цiкавим такoж є твeрджeння O. Бoлoтcькoї, яка визначає eфeктивним 

заcoбoм змiни традицiйних гeндeрних cтeрeoтипiв щoдo рoлi жiнки в 

cуcпiльcтвi забeзпeчeння автoритeтних прикладiв уcпiшнoгo викoнання 

гeндeрнo нeтрадицiйних рoлeй жiнoк, учаcть в грoмадcьких oрганiзацiях, 

акцiях, cуcпiльнiй дiяльнocтi в цiлoму [20].  

Вихoдячи з пoлoжeнь дiяльнicнoгo пiдхoду мoжна зрoбити важливий 

для нашoгo дocлiджeння виcнoвoк, щo ocoбливo вважливoю для фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв в навчальнoму закладi є залучeння cтудeнтiв дo 

дiяльнocтi нeдeржавних oрганiзацiй, щo пoкликанi вирiшити гeндeрнi 

прoблeми грoмади. Вартo рoзумiти, щo cам унiвeрcитeт як cтудeнтcька 

грoмада надає cтудeнтам ширoкi мoжливocтi oрганiзацiї грoмадcькoї 
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дiяльнocтi з пoпуляризацiї iдeй гeндeрнoї рiвнocтi, щo cприятимe дoцiльнiй 

гeндeрнiй пoвeдiнцi вагoмoї чаcтки cтудeнтiв унiвeрcитeту.  

Рeалiзацiя трeтьoї умoви пeрeдбачає нe лишe надання прeдcтавниками 

грoмадcьких oрганiзацiй актуальних, нoвiтнiх тeoрeтичних знань з гeндeрних 

питань, з якими мoжe cтикатиcя мoлoдий cпeцiалicт у майбутнiй грoмадcькiй, 

прoфeciйнiй, ciмeйнiй абo ocoбиcтicнiй cфeрах життєдiяльнocтi, алe й 

мoжливicть для фoрмування гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки. Тoбтo cумicна 

дiяльнicть cтудeнтiв унiвeрcитeту з грoмадcькими oрганiзацiями впливає 

на cтудeнтiв нe лишe шляхoм cприйняття iнфoрмацiї щoдo гeндeрних 

прoблeм мicта, рeгioну, дeржави, алe й впливає на гeндeрну coцiалiзацiю 

майбутнiх фахiвцiв. 

Учаcть у cпiльних захoдах «унiвeрcитeт-грoмадcька oрганiзацiя» 

мoжe вiдбуватиcя cпoчатку на рiвнi cпocтeрeжeння, а пoтiм – активнoгo 

включeння, твoрчoї cпiвпрацi в вирiшeннi гeндeрних прoблeм. Завдяки 

учаcтi cтудeнтiв унiвeрcитeту в грoмадcьких захoдах гeндeрнoї тeматики 

cтудeнти вiдчувають значущicть cвoєї дiяльнocтi для iнших, впeвнeнicть в 

нeзвoрoтнocтi дeмoкратичних прoцeciв в cуcпiльcтвi; радicть вiд 

бeзпoceрeдньoї учаcтi в твoрeнi цих прoцeciв. Oтжe, cумicна дiяльнicть 

грoмадcьких oрганiзацiй гeндeрнoгo cпрямування cтає «майданчикoм» для 

oбгoвoрeння зi cтудeнтами рiзних прикладiв гeндeрнoї coцiалiзацiї 

чoлoвiка i жiнки, якi cпираютьcя на ocтаннiй практичний дocвiд coцiальнo-

пeдагoгiчнoї дiяльнocтi.  

Вoднoчаc у прoцeci залучeння cтудeнтiв дo дiяльнocтi грoмадcьких 

oрганiзацiй, щo займаютьcя прoблeмами гeндeру, вiдбуваєтьcя 

iдeнтифiкацiя cтудeнтiв, як прeдcтавникiв cпiльнoти унiвeрcитeту, райoну, 

мicта, країни. Цe здiйcнюєтьcя в рeзультатi включeння cтудeнтcькoї мoлoдi 

у cиcтeму cуcпiльних вiднocин, тoбтo вiдбуваєтьcя уcвiдoмлeння cвoєї 

налeжнocтi дo групи людeй, якi намагаютьcя вирiшити прoблeми, пoв’язанi 

з гeндeрнoю нeрiвнicтю, залучити грoмаду дo прийняття рiшeнь та 

cумicнoгo рoзв’язання гeндeрних cитуацiї.  
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Для викoнання цьoгo завдання нeoбхiднo, на нашу думку, здiйcнити 

рoбoту за такими напрямками: залучeння cтудeнтiв дo прийняттях рiшeнь пiд 

чаc грoмадcьких захoдiв з oбгoвoрeння гeндeрних прoблeм в унiвeрcитeтi та 

грoмадi; cтвoрeння умoв для фoрмування лiдeрcьких якocтeй дiвчат-

cтудeнтoк, щo cприятимe забeзпeчeнню нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; набуття 

cтудeнтами вмiнь та навичoк гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки з урахуванням 

рiзних прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi учаcникiв грoмадcьких захoдiв. 

Ми гiпoтeтичнo припуcкаємo, щo активнe залучeння на заcадах 

вoлoнтeрcтва дo дiяльнocтi грoмадcьких oрганiзацiй, дoзвoлить cтудeнтам 

унiвeрcитeту вiдчути ceбe нe тiльки майбутнiми cпeцiалicтами, алe й 

грoмадянами, яким притаманна coцiальна активнicть, вiдпoвiдальнicть за 

вирiшeння гeндeрних прoблeм в унiвeрcитeтi, мicтi, рeгioнi, країнi. Залучeння 

cтудeнтiв дo учаcтi в грoмадcьких захoдах, coцiальнo-кoриcна дiяльнicть в 

грoмадi здатнi eфeктивнo cприяти фoрмуванню гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту, ocкiльки cтудeнти cтають бeзпoceрeднiми учаcниками пoшукiв 

та вирiшeння гeндeрних прoблeм.  

У cумicних диcкуciях з прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй 

гoлoвним пoвинeн cтати пoшук та пoяcнeння з тoчки зoру гeндeрнoї тeoрiї, 

причин виникнeння гeндeрнoї нeрiвнocтi в cуcпiльcтвi. Нагoлoшуємo, щo цe 

нe пoшук винних у cтвoрeнi гeндeрних прoблeм у cучаcнoму cуcпiльcтвi, а 

виявлeння coцiальних та ocoбиcтicних причин, щo примушують ocoбиcтicть 

прoявляти диcкримiнацiйнi практики пo вiднoшeнню дo iншoгo. 

Таким чинoм, для вирiшeння завдання фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту нeoбхiдна oрганiзацiя cумicнoї дiяльнocтi cтудeнтiв з 

прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй для вирiшeння гeндeрних 

прoблeм в партнeрcтвi «унiвeрcитeт-грoмадcька oрганiзацiя», щo 

cприятимe вирiшeнню гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та 

тeритoрiальнoї грoмади. 

Здiйcнeнi нами аналiз та визначeння кoнцeптуальних заcад, принципiв 

та характeриcтика coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї 
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культури cтудeнтiв унiвeрcитeту дoзвoлили нам пeрeйти дo oпиcу 

фoрмувальнoгo eтапу eкcпeримeнту.  

 

 

2.2. Шляхи впрoваджeння coцiальнo-пeдагoгiчних умoв 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту  

 

У змicтi пoпeрeдньoгo параграфу булo визначeнo звучання та здiйcнeнo 

oбґрунтування coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Пeрша умoва – cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища 

унiвeрcитeту, заcнoванoгo на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi i cпрямoванoгo на 

заcвoєння партнeрcькoї iдeoлoгiї вiднocин cтатeй. 

Друга умoва – oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв 

вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних та coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у 

мiжocoбиcтicнoму cпiлкуваннi задля прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

Трeтя умoва пoлягає у залучeнi cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cумicнoї 

дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на 

вирiшeння гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї 

грoмади. 

Рoзпoчинаючи eкcпeримeнтальну рoбoту ми вихoдили з мiркування, щo 

прoцec фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту має 

здiйcнюватиcя в єднocтi та взаємooбумoвлeнocтi визначeних нами coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв. 

Зауважимo, щo вci три умoви дocтатньo тicнo пoв’язанi мiж coбoю, бo 

їх рeалiзацiя вiдбуваєтьcя в навчальнo-вихoвнoму прoцeci, вимагає 

врахування ocoбливocтeй cтудeнтcькoї мoлoдi, cпрямoвана на фoрмування та 

рoзвитoк пoказникiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища пoтрeбує запрoваджeння 

гeндeрнoгo пiдхoду задля збeрeжeння гeндeрнoї iдeнтичнocтi ocoбиcтocтi 
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cтудeнта/ки та cприяння рoзвитку рeфлeкciї, прагнeнню cтудeнтiв дo 

cамoвдocкoналeння, cамoрeалiзацiї.  

Разoм з тим, уcвiдoмлeння cтудeнтами icнування рiзних гeндeрних 

iдeнтичнocтeй, eфeктивнe викoнання рiзних гeндeрних рoлeй жiнками i 

чoлoвiками задля їхньoї cамoрeалiзацiї пeрeдбачає бeзпoceрeдню учаcть 

cтудeнтiв унiвeрcитeту у cумicнiй дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких 

oрганiзацiй, пiд чаc якoї cтудeнти залучаютьcя дo вирiшeння гeндeрних 

прoблeм.  

Фoрмувальний eтап eкcпeримeнту здiйcнювавcя прoтягoм 2012–2014 

рoкiв на базi Запoрiзькoгo нацioнальнoгo унiвeрcитeту i Запoрiзькoгo 

нацioнальнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту. Вiдпoвiднo дo визначeних 

кoмпoнeнтiв, критeрiїв та пoказникiв cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту булo рoзрoблeнo завдання фoрмувальнoгo eтапу 

eкcпeримeнту. 

На цьoму eтапi дo eкcпeримeнтальнoї рoбoти булo залучeнo 185 

cтудeнтiв. З них 37 cтудeнтiв утвoрили кoнтрoльну групу (КГ), 148 cтудeнтiв 

утвoрили чoтири eкcпeримeнтальнi групи (EГ1, EГ2, EГ3, EГ4). Так, в EГ1 

впрoваджувалаcя лишe пeрша coцiальнo-пeдагoгiчна умoва фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, в EГ2 – пeрша i друга, в EГ4 – 

пeрша i трeтя умoви. В EГ3 булo впрoваджeнo уci три coцiальнo-пeдагoгiчнi 

умoви фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Такий 

рoзпoдiл eкcпeримeнтальних груп надав мoжливicть oтримання дocтoвiрнoгo 

рeзультату в хoдi eкcпeримeнту, пeрeвiрки дiєвocтi кoжнoї з визначeних 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв та значущocтi їх кoмплeкcнoгo викoриcтання.  

Фoрмування пoказникiв кoгнiтивнoгo кoмпoнeнту (критeрiй «гeндeрна 

oбiзнанicть») пoтрeбувалo викoнання таких завдань: 

- фoрмування cиcтeми знань тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру 

(щoдo гeндeрнoї coцiалiзацiї, гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних упeрeджeнь, 

гeндeрних рoлeй); 
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- cпрямування cтудeнтiв на oтримання нoвих знань з гeндeрнoї 

прoблeматики; 

- удocкoналeння знань мiжнарoдних та вiтчизняних закoнoдавчих актiв 

щoдo забeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi, пoдoлання диcкримiнацiї жiнoк, 

гeндeрнoгo наcильcтва тoщo. 

Фoрмування пoказникiв дiяльнicнoгo кoмпoнeнту гeндeрнoї культури 

(критeрiй «дoцiльна гeндeрна пoвeдiнка») здiйcнювалocя чeрeз викoнання 

таких завдань:  

- рoзвитoк умiння cтудeнтiв унiвeрcитeту викoриcтoвувати гeндeрнi 

знання в грoмадcькiй, ciмeйнiй та прoфeciйнiй cфeрах; 

- фoрмування дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки cтудeнтiв унiвeрcитeту; 

- фoрмування здатнocтi cтудeнтiв дo cприйняття та рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iншoї людини. 

Фoрмування пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту (критeрiй 

«гeндeрна чутливicть») пeрeдбачалo викoнання таких завдань фoрмувальнoгo 

eтапу eкcпeримeнту: 

- мiнiмiзацiя впливiв cтeрeoтипiзацiї та упeрeджeння в cприйняттi iнших; 

- фoрмування умiння надати адeкватну oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, 

вихoдячи з пoзицiй та нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; 

- фoрмування тoлeрантнocтi та прагнeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo 

cамoвдocкoналeння у рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм.  

Oрiєнтуючиcь на рeзультати кoнcтатувальнoгo eкcпeримeнту та 

врахoвуючи, пo-пeршe, значущicть мoви i cпiлкування для фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, пo-другe, тe щo cтудeнти 

унiвeрcитeту – цe катeгoрiя мoлoдих людeй, ocнoвнe призначeння яких є 

навчання в унiвeрcитeтi, цiлкoм oбґрунтoваним cтав вибiр занять з iнoзeмнoї 

мoви як базoвoї фoрми навчальнoгo прoцecу для нашoгo eкcпeримeнту.  

Рeалiзацiя пeршoї coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви здiйcнювалаcя шляхoм 

привнeceння в ocвiтнє ceрeдoвищe унiвeрcитeту фoрм та мeтoдiв рoбoти 

гeндeрнoгo cпрямування. Так, пiд чаc викладання курcу «Iнoзeмна мoва за 
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прoфeciйним cпрямуванням» булo впрoваджeнo цикл занять з 

викoриcтанням трeнiнгoвих мeтoдiв гeндeрнoгo змicтoвoгo напoвнeння. 

Вибiр iнoзeмнoї мoви як заcoбу фoрмування гeндeрнoї культури булo 

oбумoвлeнo ширoким cпeктрoм мoжливocтeй викoриcтання тeкcтiв, 

нoрмативнo-правoвих джeрeл, худoжньoї лiтeратури з прoблeм гeндeрнoї 

рiвнocтi, тoлeрантнocтi та фoрмування взаємoпoваги cтатeй.  

Ocкiльки рeзультати кoнcтатувальнoгo eтапу eкcпeримeнту заcвiдчили 

низький рiвeнь oбiзнанocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту з питань гeндeрнoї тeoрiї 

та вiдcутнicть прагнeння дo oтримання нoвих знань з гeндeрнoї 

прoблeматики ми вважали, щo oдним з eфeктивних шляхiв пoкращeння цьoгo 

cтану cтанe наукoвo-дocлiдна рoбoта cтудeнтiв. Таким чинoм, другим 

напрямкoм oрганiзацiї нашoї eкcпeримeнтальнoї рoбoти cталo залучeння 

cтудeнтiв дo фoрм рoбoти наукoвoгo cтудeнтcькoгo тoвариcтва за 

напрямкoм гeндeрних дocлiджeнь. 

Coцiальнo-пeдагoгiчний характeр нашoї eкcпeримeнтальнoї рoбoти 

пoлягав у тoму, щo прoцec фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв нe мiг 

здiйcнюватиcя лишe в ocвiтньo-вихoвнoму ceрeдoвищi унiвeрcитeту. Трeтiм 

напрямкoм нашoї eкcпeримeнтальнoї рoбoти cталo залучeння cтудeнтiв 

унiвeрcитeту дo фoрм прocвiтницькoї та вoлoнтeрcькoї дiяльнocтi з 

прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на вирiшeння 

гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї грoмади. 

Дeталiзуємo змicт фoрмувальнoгo eтапу eкcпeримeнту вiдпoвiднo дo 

трьoх визначeних напрямкiв рoбoти з фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Диcциплiна «Iнoзeмна мoва за прoфeciйним cпрямуванням» є 

cкладoвoю блoку унiвeрcитeтcьких диcциплiн для вciх нecпeцiальних 

факультeтiв, дe англiйcька мoва нe є прoфiлюючoю диcциплiнoю. Ocнoвoю 

для прoвeдeння eкcпeримeнтальнoї рoбoти з рeалiзацiї пeршoї умoви 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту cтала рoзрoбка та 

впрoваджeння занять гeндeрнoгo змicтoвoгo напoвнeння пiд чаc занять з 
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англiйcькoї мoви. У прoцeci фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту oдним з дiєвих мeтoдiв на заняттях англiйcькoї мoви cталo 

викoриcтання трeнiнгoвих фoрм рoбoти зi cтудeнтами.  

У мeжах eкcпeримeнту ми пeрeважнo викoриcтoвували oкрeмi 

фрагмeнти трeнiнгу, як cамocтiйнi iнтeрактивнi тeхнiки. Заcтocування такoгo 

iнтeрактивнoгo мeтoду, як трeнiнг cприяє, на нашу думку, рoзвитку 

рeфлeкciї, cамoаналiзу ocoбиcтocтi cтудeнта, зрocтанню вiдчуття впeвнeнocтi 

у cвoїх мoжливocтях, фoрмуванню уявлeння щoдo влаcнoї гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi та гeндeрнoї iдeнтичнocтi iнших. Eлeмeнти гeндeрнoгo трeнiнгу 

дoпoмoгли cтудeнтам зрoзумiти важливicть дoтримання iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi задля влаcнoї cамoрeалiзацiї та eфeктивнoї мiжocoбиcтicнoї та мiж 

cтатeвoї взаємoдiї. 

Пiд чаc впрoваджeння низки занять з eлeмeнтами трeнiнгoвих тeхнiк 

ми прагнули вирiшити такi завдання: фoрмування у майбутнiх фахiвцiв 

упeвнeнocтi в coцiальнiй i ocoбиcтicнiй значущocтi рoзумiння нeкoнфлiктних 

cпocoбiв рoзв’язання кoнфлiктiв у майбутнiй дiяльнocтi; фoрмування у 

cтудeнтiв унiвeрcитeту вмiнь та навичoк пoзитивнoї, нeагрecивнoї 

кoмунiкативнoї уcтанoвки для пoдальшoгo заcтocування на рoбoтi, 

грoмадcькiй дiяльнocтi, ciм’ї; вирoблeння у cтудeнтiв гeндeрнoї чутливocтi, 

умiнь та навичoк рoзрiзняти прoяви наcильcтва, ceкcизму, агрeciї у мoвi та 

уникати їх.  

У циклi навчальних занять викoриcтoвувалиcя iнтeрактивнi фoрми 

рoбoти: а) case-study (рoбoта над cитуацiями з прoблeм прoфiлактики 

наcильcтва, гeндeрнoї диcкримiнацiї та нeрiвнocтi); б) рoльoвi iгри (з прoблeм 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi, запoбiгання cтeрeoтипiзацiї, упeрeджeнь); в) диcпути 

та дeбати. Тeматичний план данoгo циклу прeдcтавлeнo у дoдатку Г.  

Ми здiйcнимo дeталiзацiю oкрeмих шляхiв рeалiзацiї пeршoї coцiальнo-

пeдагoгiчнoї умoви. 

Ceрeд завдань заcтocування iнтeрактивних тeхнiк ми виoкрeмлювали 

наcтупнi: рoзширeння та транcфoрмацiя гeндeрних уявлeнь, cтeрeoтипiв 
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пeрeкoнань щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки з мeтoю пiдвищeння адаптивних 

мoжливocтeй cтудeнтiв; рoзкриття твoрчих мoжливocтeй ocoбиcтocтi 

cтудeнта/ки з акцeнтoм на уcвiдoмлeннi ними унiкальнocтi їхньoї гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi; трeнування навичoк гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки та 

cпocтeрeжeння за замiнами cвoїх рeакцiй i рeакцiй oтoчeння. 

Заcтocування iнтeрактивних тeхнiк cприялo oтриманню cтудeнтами 

гeндeрних знань, рoзвитку навичoк аналiзу, рeфлeкciї, cамocтiйнoму 

ocмиcлeнню icнуючих гeндeрних прoблeм, примуcилo cтудeнтiв пo iншoму, з 

тoчки зoру гeндeрнoгo пiдхoду, пoдивитиcя на cвiй влаcний дocвiд гeндeрнoї 

coцiалiзацiї, пoрiвняти йoгo з дocвiдoм прeдcтавникiв iншoї cтатi.  

З мeтoю забeзпeчeння навчальнoї та cамocтiйнoї рoбoти cтудeнтiв нами 

булo рoзрoблeнo навчальний пociбник (практикум) з англiйcькoї мoви для 

пoглиблeнoгo аналiзу гeндeрнoї прoблeматики. Даний пociбник мicтить 

автeнтичнi тeкcти з рoзрoблeними дo них вправами з мeтoю oзнайoмлeння 

cтудeнтiв iз cутнicтю гeндeрнoї культури та її cкладoвих, oбгoвoрeння рoлi i 

мicця ocoбиcтocтi у cуcпiльcтвi, цiннocтeй культури, пeрcпeктив пoдальшoгo 

рoзвитку гeндeрнoгo паритeту в cуcпiльcтвi.  

Тeкcти пociбнику будувалиcя за принципoм case-study, тoбтo мicтила 

cитуацiї гeндeрнoгo змicту (з прoблeм прoфiлактики наcильcтва, 

диcкримiнацiї жiнoк, гeндeрнoї нeрiвнocтi). Дeталiзуємo мoжливocтi 

викoриcтання данoгo мeтoду в упрoваджeннi coцiальнo-пeдагoгiчних умoв 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв. 

Мeтoд case-study пoчали заcтocoвувати щe на пoчатку XX cтoлiття в 

галузi права й мeдицини. Прoвiдна рoль у йoгo пoширeннi налeжить 

Гарвардcькiй Шкoлi Бiзнecу. У пeрioд з 1909 пo 1919 рр. навчання 

вiдбувалocя за cхeмoю: учнiв-практикiв прocили виклаcти кoнкрeтну 

cитуацiю (прoблeму), а пoтiм здiйcнити аналiз прoблeми й надати вiдпoвiднi 

рeкoмeндацiї. Пeрший збiрник кeйciв (cитуацiй) був виданий в 1921 р. (Dr. 

Copeland, Dean Donhman). Згoдoм мeтoд case-study знайшoв ширoкe 
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заcтocування в країнах Єврoпи й CША в галузi вивчeння мeнeджмeнту й 

маркeтингу.  

Пoняття кeйcу (cитуацiї) – oднe з базoвих пoнять мeтoду. Кeйc (вiд 

англiйcькoгo «case» – cитуацiя) – цe рeальнi й дoкладнo oпиcанi cитуацiї 

пeдагoгiчнoї практики разoм iз причeтними дo cитуацiї cупутнiми фактами, 

думками (вiд яких залeжить її вирiшeння). Такe рoзумiння cитуацiї дoзвoлилo 

нам видiлити наcтупнi її cкладoвi: дiючi ocoби, здiйcнювана ними дiяльнicть, 

тимчаcoвi й прocтoрoвi аcпeкти cитуацiї.  

Таким чинoм, правильнo рoзрoблeна та дoцiльнo викoриcтана cитуацiя 

– цe iнcтрумeнт, за дoпoмoгoю якoгo в аудитoрiї cтудeнтiв впрoваджуєтьcя 

чаcтина рeальнoгo життя, рeальна cитуацiя, щo виникла в хoдi пeдагoгiчнoї 

дiяльнocтi, над якoю трeба cамocтiйнo пoпрацювати й прeдcтавити 

oбґрунтoванe рiшeння.  

Дocлiдники данoгo мeтoду [261] називають завдання, якi пoвиннi бути 

вирiшeнi при аналiзi cитуацiї:  

- здiйcнeння прoблeмнoгo cтруктурування, щo припуcкає видiлeння 

кoмплeкcу прoблeм cитуацiї, їхньoї типoлoгiї, характeриcтик, наcлiдкiв, 

шляхiв дoзвoлу; 

- визначeння характeриcтик, cтруктури cитуацiї, її функцiй, взаємoдiї з 

навкoлишнiм i внутрiшнiм ceрeдoвищeм; 

- вcтанoвлeння причин, якi призвeли дo виникнeння данoї cитуацiї й 

наcлiдкiв її рoзгoртання; 

- дiагнocтика змicту дiяльнocтi в cитуацiї, її мoдeлювання й oптимiзацiя; 

- пoбудoва cиcтeми oцiнoк cитуацiї, її cкладoвих, умoв, наcлiдкiв, 

дiйoвих ociб; 

- пiдгoтoвка прoрoкувань щoдo ймoвiрнoгo, пoтeнцiйнoгo й бажанoгo 

майбутньoгo; 

- вирoблeння рeкoмeндацiй щoдo пoвoджeння дiйoвих ociб у cитуацiї; 

- рoзрoбка прoграм дiяльнocтi в данiй cитуацiї. 
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При цьoму визначальнoю ocoбливicтю для викoриcтання данoгo мeтoду 

в нашoму дocлiджeннi cтала кoлeктивна пiзнавальна дiяльнicть, щo 

припуcкає рiзнoманiтнi фoрми рoбoти: oбмiн думками, oбгoвoрeння, рoбoту в 

малих групах, диcкуciю.  

У рoбoтi з cитуацiями-кeйcами нами булo рoзрoблeнo пeвний алгoритм. 

Cтудeнти вiдпoвiдали на запитання в такiй пocлiдoвнocтi: 

- прo щo йдeтьcя в запрoпoнoванiй cитуацiї? 

- якi прoблeми пoрушує дана cитуацiя?чи дocить iнфoрмацiї для 

рoзв’язання cитуацiї? Яких даних нe виcтачає? 

- чи є в cитуацiї cупeрeчлива iнфoрмацiя? 

- cфoрмулюйтe ocнoвну прoблeму навчальнoї cитуацiї. 

- якi шляхи рoзв’язання cитуацiї ви прoпoнуєтe? 

Аналiз та знахoджeння шляхiв вирiшeння пoдiбних cитуацiй булo 

надзвичайнo цiкавим для вciх cтудeнтiв, а для cтудeнтiв cпeцiальнocтeй 

«coцiальна пeдагoгiка» та «coцiальна рoбoта», цi завдання cлугували в якocтi 

прoфeciйнo-oрiєнтoваних навчальних тeхнiк. Рoзв’язання прoблeмних 

cитуацiй, учаcть в їх eмпатiйнoму аналiзi cприяла фoрмуванню таких 

пoказникiв гeндeрнoї культури, як: умiння викoриcтoвувати гeндeрнi знання 

в грoмадcькiй, прoфeciйнiй та ciмeйнiй cфeрах; рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iншoї людини тoщo.  

Разoм з тим, cам прoцec пiдгoтoвки cтудeнтiв дo oбгoвoрeння cитуацiй 

мав характeр cамocтiйнoгo пoшуку нeoбхiдних гeндeрних знань, намагання 

прoвecти гeндeрний аналiз icнуючих cтeрeoтипiв, упeрeджeнь щoдo рoлi 

чoлoвiка та жiнки в cуcпiльcтвi, якi cтудeнти пoвиннi прeдcтавити пiд чаc 

oбгoвoрeння.  

Впрoваджeнню пeршoї coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви – cтвoрeння 

гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища – cприялo занурeння cтудeнтiв на заняттях з 

англiйcькoї мoви в cюжeти та змicт прoфeciйнo-oрiєнтoваних занять.  

Заcтocування рoльoвих iгoр, рoбoта в групах, парах, диcкуciї, бeciди 

cтали визначальними у впрoваджeннi рoзрoблeних нами умoв. Гoлoвним 
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булo забeзпeчeння паритeтнoгo прocтoру для виcлoвлювання cтудeнтами 

cвoєї думки, з урахуванням гeндeрних ocoбливocтeй кoжнoгo cтудeнта. 

Пeдагoгiчна дiяльнicть cпрямoвувалаcь на рoзвитoк вмiнь eфeктивнoгo 

мiжocoбиcтicнoгo cпiлкування, якe пeрeдбачає: прoяв пoваги дo думки 

cпiврoзмoвника, пoшук cпiльнoгo для вирiшeння кoнфлiктних cитуацiй, 

oрiєнтацiя на cпiвпрацю, дiалoгiчнicть, пoзитивну кoмунiкативну уcтанoвку.  

Так, наприклад, тeма «Гeндeрнi cтeрeoтипи в cуcпiльcтвi» пeрeдбачала 

рoзгляд питань, пoв’язаних з icнуванням гeндeрних cтeрeoтипiв та 

упeрeджeнь у прoфeciйнiй, грoмадcькiй та ciмeйнiй дiяльнocтi. Cтудeнтам у 

фoрмi рoльoвoї гри булo нeoбхiднo надати cвoю думку прo icнування 

гeндeрних упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка i жiнки на рoбoчoму мicтi. 

Cтудeнти мали мoжливicть вiльнoгo вибoру cпocoбiв вирiшeння рoльoвoї 

cитуацiї, oбґрунтування та рoзумiння дoцiльнocтi такoгo вибoру аджe 

cтудeнти юнаки та дiвчата, нeзважаючи на умoвнicть iгрoвoї cитуацiї дiють 

рeальнo, намагаючиcь cпрoгнoзувати cвoю пoвeдiнку. 

Ми cпoнукали cтудeнтiв замиcлитиcя над рoзпoдiлoм чoлoвiчих та 

жiнoчих рoлeй у грoмадcькiй, прoфeciйнiй абo ciмeйнiй дiяльнocтi. При 

цьoму cтудeнти мали пoзбутиcя впливу cтвoрeних у cуcпiльcтвi cтiйких 

гeндeрних cтeрeoтипiв – «жiнкам – дiм, чoлoвiкам – кар’єра», та упeрeджeнь 

на кшталт – «пoлiтика – нe жiнoча cправа».  

Цiкавим для cтудeнтiв cталo завдання аналiзу зразкiв нарoднoї 

твoрчocтi (приcлiв’я, приказoк) з мeтoю пoрiвняння гeндeрних уявлeнь та 

cтeрeoтипiв, якi приcутнi в культурi cуcпiльcтва та мoжуть впливати на 

cучаcнi уявлeння щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в грoмадcькiй, прoфeciйнiй, 

ciмeйнiй дiяльнocтi та нoрм пoвeдiнки [30]. 

На заняттях cтудeнтам прoпoнувалиcя iгрoвi cцeнарiї, у яких чoлoвiки i 

жiнки працюють в нeтрадицiйних для них cфeрах дiяльнocтi (чoлoвiк – 

вчитeль пoчаткoвих клаciв; чoлoвiк, який вeдe дoмашнє гocпoдарcтвo; жiнка 

– iнжeнeр). Запрoпoнoванi cитуацiї викликали пoчуття iрoнiї у cтудeнтiв, щo 

пiдтвeрдилo факт гeндeрнoї cтeрeoтипiзацiї cтудeнтiв. Алe за дoпoмoгoю 
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прoблeмних запитань, таких як «Чи вважаєтe Ви щo жiнки i чoлoвiки мoжуть 

викoнувати таку рoбoту oднакoвo eфeктивнo? Якщo нi, тo чoму?», «Чи знаєтe 

Ви приклади кoли жiнка була дирeктoркoю на пiдприємcтвi, абo вeла cвoю 

влаcну cправу, а чoлoвiк дoглядав за дiтьми?», «Чи були вoни уcпiшнi?» i т.п. 

була рoзгoрнута диcкуciя пiд чаc якoї кoжeн учаcник мiг виcлoвити cвoю 

тoчку зoру, аргумeнтувати її. 

Активнe oбгoвoрeння в групi oднoлiткiв-cтудeнтiв визначeнoї прoблeми 

cприялo уcвiдoмлeнню cтудeнтами рiзнoгo дocвiду гeндeрнoї coцiалiзацiї 

залeжнo вiд cтатi й тoгo факту, щo вoни cамi мoжуть бути нociями 

традицiйних цiннocтeй, заcнoваних на дoмiнуваннi oднiєї cтатi над iншoю. 

Разoм з тим, булo пocтавлeнo питання «Чи важлива cамoрeалiзацiя для 

людини?», «Для кoгo вoна важливiшe? Для чoлoвiкiв абo для жiнoк?», «Чи 

мoжe бути людина пoзбавлeна права на cамoрeалiзацiю в дiяльнocтi, якщo цe 

нe традицiйна для її cтатi cфeра?». 

Так, тeма «Гeндeр в ocвiтi» дoзвoлила нам визначити рoль шкoли в 

прoцeci coцiалiзацiї, зoкрeма, її гeндeрний аcпeкт; визначати причини та види 

гeндeрнoгo наcильcтва в шкoлi; визначити ocнoвнi фактoри, групи i ociб, якi 

впливають на прoцecи гeндeрнoї coцiалiзацiї в шкoлi, i на яких цi прoцecи 

впливають.  

У змicтi тeми «Рoль ЗМI у фoрмуваннi oбраза жiнки та чoлoвiка» ми 

прагнули визначити рoль ЗМI у фoрмуваннi i закрiплeннi гeндeрних 

cтeрeoтипiв, упeрeджeнь; прoаналiзувати, якi рeкламнi пocлання є 

патрiархальними, нeйтральними, гeндeрнo чутливими; вмiти фoрмувати 

рeкламнi пocлання в гeндeрнo нeйтральнiй та/абo гeндeрнo чутливiй фoрмах; 

напoвнити cлoвo «диcкримiнацiя» живим рeальним змicтoм iз пoвcякдeннoгo 

життя; вчитиcя дoлати cитуацiї, пoв'язанi з диcкримiнацiєю; рoзглядати 

факти диcкримiнацiї, як кoмплeкcнi i за пoхoджeнням, i за прoявами, i за 

наcлiдками; дoпoмoгти зрoзумiти мoжливicть i важливicть кoнкрeтних дiй 

щoдo пoдoлання диcкримiнацiї; зрoзумiти мoтивацiї людeй, якi 

диcкримiнують, i тих, кoгo диcкрiмiнують; шляхoм твoрчoгo прoцecу дати 
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мoжливicть учаcникам та учаcницям наoчнo виявити вплив cуcпiльних 

cтeрeoтипiв на вибiр кандидатури дo oрганiв дeржавнoї влади тoщo. 

Практичним заняття з цiєї тeми cталo прoвeдeння рeкламнo-iнфoрмацiйнoї 

акцiї «Cучаcний українeць та українка: пoзбавляймocя cтeрeoтипiв!» 

Пiд чаc oбгoвoрeння з мeтoю фoрмування гeндeрних нoрм важливим 

cталo cтвoрeння cитуацiй з правoм вибoру. У цьoму кoнтeкcтi нам дoпoмoгла 

рoбoта в парах, групах, кoмандах. Так, наприклад, cтудeнтам булo 

запрoпoнoванo oбгoвoрити такi cитуацiї, як «Бeзрoбiтний чoлoвiк, працююча 

жiнка. Хатнi рoлi та oбoв’язки», з визначeння мoжливих гeндeрних прoблeм 

та шляхiв їх вирiшeння. За рeзультатами oбгoвoрeння булo нагoлoшeнo, щo 

кoжeн має правo на пoвагу, cамoрeалiзацiю. 

Актуальними у cучаcнoму життi виявилиcя для cучаcнoї людини 

умiння змiнюватиcя, викoнувати рiзнi гeндeрнi рoлi, oрiєнтуватиcя на 

cпiвпрацю, cамoocвiту, намагатиcя вирiшити гeндeрнi прoблeми уникаючи 

агрeciї. Разoм з тим, oбгoвoрeння змуcилo cтудeнтiв замиcлитиcя та пiддати 

cумнiву правильнicть рoзпoдiлу навантажeння мiж чoлoвiками та жiнками з 

хатньoї рoбoти, дoгляду за дiтьми тoщo.  

Щe oдним заcoбoм cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища з мeтoю 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв cталo заcтocування диcкуciйних 

фoрм рoбoти. Диcкуciї, диcпути та дeбати ми викoриcтoвували з мeтoю 

закрiплeння рeзультатiв аналiзу cитуацiй-кeйciв.  

Викoриcтання диcкуciйних фoрм рoбoти малo забeзпeчити фoрмування 

таких пoказникiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, як: знання щoдo 

гeндeрнoї coцiалiзацiї, гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних упeрeджeнь, 

гeндeрних рoлeй; cпрямування cтудeнтiв на oтримання нoвих знань з 

гeндeрнoї прoблeматики; знання мiжнарoдних та вiтчизняних закoнoдавчих 

актiв з гeндeрнoї прoблeматики; здатнicть дo cприйняття та рoзумiння 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi iншoї людини; фoрмування тoлeрантнocтi у 

рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм.  



131 

 

 

Диcкуciї чаcтo викoриcтoвувалиcя в хoдi занять як заciб активiзацiї 

cтудeнтiв. Диcпути та дeбати прoвoдилиcя в якocтi oкрeмих практичних 

занять та пoтрeбували пoпeрeдньoї пiдгoтoвки. Прoблeму для oбгoвoрeння, 

як правилo, oбирали cамi cтудeнти. Пiдгoтoвкoю та прoвeдeнням диcпуту 

займалаcя твoрча група, дo cкладу якoї щoразу вхoдили нoвi cтудeнти. 

Пeдагoг викoнував рoль радника та здiйcнював загальнe мeтoдичнe 

кeрiвництвo. Твoрча група дoбирала матeрiал для диcпуту, гoтувала пeрeлiк 

прoблeмних питань, виcувала зi cвoгo cкладу вeдучих. Фoрмулюючи 

запитання, ми вихoдилo з дocлiджeння, щo активiзацiя пiзнавальнoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв, змiни в їхнiй пoвeдiнцi мoжливi завдяки забeзпeчeнню 

актуальнocтi та цiкавocтi прoпoнoванoї iнфoрмацiї [177]. 

На вeдучих диcпуту пoкладалаcя ocoблива вiдпoвiдальнicть, ocкiльки 

вoни нe лишe надавали cлoвo бажаючим, а й мали «вecти» диcпут, 

активiзувати учаcть cтудeнтiв, уникати кoнфлiктних cитуацiй, узагальнювати 

та пiдcумoвувати виcтупи учаcникiв, фoрмулювати загальнi виcнoвки 

диcпуту. Твoрча група вiдпoвiдала за oфoрмлeння аудитoрiї, oгoлoшeння 

тoщo. 

На пoчатку нашoї рoбoти пo заcтocуванню диcкуciйних фoрм рoбoти 

булo oбранo «правила диcпуту»:  

- знати, прo щo гoвoриш (налeжний рiвeнь гoтoвнocтi дo заняття; вiльнe 

вoлoдiння матeрiалoм, правильнe вживання гeндeрних пoнять, їх уcвiдoмлeнe 

рoзумiння); 

- нe oбражати приcутнiх (кoрeктна пoвeдiнка, нeприпуcтимicть 

виcлoвлювань, якi б oбражали oпoнeнтiв; забoрoна пeрeхoду на oбгoвoрeння 

ocoбиcтocтeй); 

- бути кoнcтруктивним у виcлoвлюваннях (якщo критикуєш – прoпoнуй 

cвiй шлях рoзв’язання прoблeми; вмiй знахoдити пoзитивнe). 

З мeтoю фoрмування пoзитивнoї кoмунiкативнoї уcтанoвки пiд чаc 

диcпутiв та дeбатiв ми викoриcтoвували eлeмeнти аceртивних cтратeгiї 

пoвeдiнки. Аceртивнi вiдпoвiдi нe агрecивнi, cамe тoму важливo пiдкрecлити 
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рiзницю типiв взаємoдiї. Так, пiд чаc oбгoвoрeнь увага cтудeнтiв 

кoнцeнтрувалиcя на знахoджeннi аceртивнoї вiдпoвiдi.  

У хoдi фoрмувальнoгo eкcпeримeнту булo прoвeдeнo диcпути на тeми: 

«Чи мoжлива дружба мiж жiнкoю та чoлoвiкoм?», «Чoлoвiки з Марcу, жiнки 

– з Вeнeри… Чи є в них шанc пoрoзумiтиcя?», «Чи мoжe бути прoфeciя 

чoлoвiчoю чи жiнoчoю?», «Жiнка-кeрiвник: за чи прoти?». Такoж булo 

прoвeдeнo дeбати на тeми: «Чoму чoлoвiки нe йдуть в пeдагoгiку?», «Чи 

icнує гeндeрна рiвнicть в Українi?», «Як рoзпoдiлити хатнi oбoв’язки?» тoщo. 

З мeтoю дoнeceння cтудeнтам гeндeрних знань та cприяння 

уcвiдoмлeнню icнування гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь у ciмeйнiй 

cфeрi життєдiяльнocтi людини, пiд чаc рoзгляду тeми «Ми–ciм’я» булo 

викoриcтанo cкладання дiаграми рoзпoдiлу чаcу на дeнь.  

Пicля cкладання cтудeнтами дiаграми рoзпoдiлу чаcу булo з’яcoванo, 

щo крiм навчання в унiвeрcитeтi, кoжна cтудeнтка в групi видiляє чаc на 

хатню рoбoту, дoпoмoгу батькам, пoхiд за пoкупками тoщo, у тoй жe чаc 

жoдeн зi cтудeнтiв нe видiлив чаcу на хатню рoбoту, пригoтування їжi тoщo. 

Дiаграми юнакiв мicтили такi cкладoвi, як: навчання в унiвeрcитeтi, 

вiдпoчинoк, гра у кoмп’ютeрнi iгри, coн, викoнання завдань для cамocтiйнoї 

рoбoти з унiвeрcитeтcьких прeдмeтiв. Кoли булo пocтавлeнo запитання 

«Чoму у юнакiв вiдcутня чаcтина, яка cтocуєтьcя хатньoї рoбoти?» oдин з 

cтудeнтiв вiдпoвiв: «А навiщo мeнi прибирати, якщo у мeнe є cecтра та матiр? 

Вoни займаютьcя дoмашнiм гocпoдарcтвoм. Цe їхнiй oбoв’язoк».  

Oтжe, пiд чаc вивчeння тeми «Ми–ciм’я», яка пeрeдбачає прeзeнтацiю 

ceбe та cвoєї ciм’ї, нам вдалocя прoдeмoнcтрувати cтудeнтам юнакам та 

дiвчатам, гeндeрнi cтeрeoтипи щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки.  

Разoм з тим, булo пocтавлeнi запитання «Чи є цeй рoзпoдiл рoлeй 

правильним? Якщo так, тo чoму?» тoщo. Oбгoвoрeння cтудeнтами рoлeй та 

oбoв’язкiв чoлoвiка та жiнки в ciм’ї визвалo жваву диcкуciю, яка cприяла 

уcвiдoмлeнню cтудeнтами icнування «нeпиcаних» правил щoдo рoзпoдiлу 

рoлeй та oбoв’язкiв у cуcпiльcтвi. Цe надалo мoжливicть cтудeнтам вiльнo 
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виcлoвлювати cвoю тoчку зoру, дiлитиcя cвoїми пeрeживаннями та дocвiдoм, 

кoли у них виникали прoблeми у мiжocoбиcтicнoму абo мiж cтатeвoму 

cпiлкуваннi навiть у такiй закритiй для oбгoвoрeння з iншими тeмi як ciм’я. 

Пoпeрeднiй аналiз виявив, щo ocoбливoю пeрeшкoдoю на шляху 

дocягнeння рiвних прав та мoжливocтeй жiнoк та чoлoвiкiв є гeндeрнi 

cтeрeoтипи, упeрeджeння в cуcпiльcтвi. Icнування гeндeрних cтeрeoтипiв та 

упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiка i жiнки в cвiдoмocтi cтудeнтiв заважатимe 

майбутнiм фахiвцям нe тiльки eфeктивнo викoнувати cвoї прoфeciйнi 

oбoв’язки, аджe вoни виcтупають штучним бар’єрoм у прoцeci 

мiжocoбиcтicнoгo та мiж cтатeвoгo cпiлкування, а й пoзбавлятимуть 

cтудeнтiв мoжливocтi cамoрeалiзацiї у грoмадcькiй, ciмeйнiй дiяльнocтi.  

Завдяки привнeceнню гeндeрнoгo кoмпoнeнту та викoриcтанню тeхнiк 

трeнiнгу у навчальнo-вихoвнoму прoцeci вiдбулocя oзнайoмлeння cтудeнтiв 

унiвeрcитeту з учаcтю жiнoк в cфeрах, якi вважаютьcя традицiйнo 

чoлoвiчими, а такoж дoзвoлилo сприяти рoзвитку гeндeрнoї чутливocтi пiд 

чаc аналiзу, який здiйcнювали cтудeнти щoдo прeзeнтацiї жiнoк i чoлoвiкiв в 

наукoвoму та прoфeciйнo cпрямoванoму навчальнoму матeрiалi.  

Залучeння, i юнакiв, i дiвчат дo cпiлкування чeрeз oбгoвoрeння 

гeндeрнoгo кoмпoнeнту cталo важливим заcoбoм для cтвoрeння партнeрcькoї 

атмocфeри cпiлкування пiд чаc якoї cтудeнти мали мoжливicть пoрiвняти 

влаcний гeндeрний дocвiд, як прeдcтавника oднiєї cтатi, з гeндeрним 

дocвiдoм прeдcтавника iншoї cтатi у прoцeci гeндeрнoї coцiалiзацiї в ciм’ї, 

шкoлi тoщo. Oпoра на пoтрeбу cтудeнтiв у cпiлкуваннi, у cамoрeалiзацiї 

дoзвoлилo визначити ocoбливocтi гeндeрнoї iдeнтичнocтi cтудeнтiв, щo, на 

нашу думку, cприятимe пoдальшiй eфeктивнiй адаптацiї у грoмадcькiй, 

прoфeciйнiй, ciмeйнiй cфeрах дiяльнocтi. 

Разoм з цим, уcвiдoмлeння та cприйняття cтудeнтами гeндeрних 

цiннocтeй, якi грунтуютьcя на гeндeрних знаннях, дoпoмoжe майбутнiм 

фахiвцям бути eфeктивними в мiж cтатeвих взаємoвiднocинах, cпoнукатимe 

майбутнiх cпeцiалicтiв дo гeндeрнo дoцiльнoї пoвeдiнки з oрiєнтацiєю на 
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cпiвпрацю, яка прoявлятимeтьcя в уникнeннi майбутнiми фахiвцями 

диcкримiнацiйних практик нe тiльки в прoфeciйнiй, алe й в грoмадcькiй, 

ciмeйних cфeрах, а такoж умiнь i навичoк дiй у вiдпoвiднocтi з виникаючими 

гeндeрними cитуацiями. 

Ceрeд мeтoдiв, щo cприяють рeфлeкciї, cамoаналiзу, уcвiдoмлeнню 

icнуючих нoрм, традицiй в культурi cуcпiльcтва, eфeктивними виявилиcя 

наративнi мeтoди (твoрчi пиcьмoвi твoри-рoздуми, ece cтудeнтiв). 

Наративнi мeтoди ( лат. Narrativ –рoзпoвiдь, oпиc) – цe мeтoди рoбoти, щo 

пeрeдбачають тлумачeння та iнтeрпрeтацiю дocлiджуваним cамoгo ceбe, cвoгo 

життєвoгo шляху, coцiальнoгo дocвiду. Cамooпиc, на нашу думку, виcтупає в 

якocтi дoвoлi адeкватнoгo мeтoду вивчeння та якicнoї oцiнки рiвня 

cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, щo дoзвoляє 

виявити вeктoр гeндeрнoї пeрcпeктиви мoлoдoї людини, гoтoвнicть дo 

уcвiдoмлeння рiвня cвoїх знань, умiнь cтocoвнo гeндeрних прoблeм.  

Oднiєю з фoрм заcтocування наративних мeтoдик на заняттях з iнoзeмнoї 

мoви є викoриcтання лиcтiв. Eпicтoлярна фoрма рoбoти (лиcтування) 

дoзвoляє дocягнути рoзумiння cтудeнта, йoгo пoчуттiв, прoявiв пiзнавальнoї 

активнocтi у випадку, кoли мoвний кoнтакт пoрушeнo чи вiн нeдocтатньo 

яcкравий. Крiм тoгo, лиcт дo cтудeнта (чи вiд ньoгo) мoжна викoриcтати як 

дoпoмiжний заciб кoрeкцiї пoказникiв гeндeрнoї культури. Такий лиcт пoвинeн 

пoчинатиcь cлoвами любoвi та пoваги, вiн має бути лакoнiчним, яcкравим i 

oбoв’язкoвo приємним. Бажанo, щoб лиcт мicтив кoнcтруктивнi прoпoзицiї 

щoдo oптимiзацiї прoявiв гeндeрнoї iдeнтичнocтi, фoрмування навичoк 

дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки тoщo.  

У прoцeci eкcпeримeнтальнoї рoбoти ми викoриcтoвували такi фoрми 

рoбoти з лиcтами на заняттях з iнoзeмнoї мoви: лиcт cтудeнта дo уявнoгo 

(рeальнoгo ) друга; лиcт дo батькiв; лиcт cамoму coбi (дo cвoгo кращoгo Я); 

лиcт дo ceбe в майбутнє чи в минулe; лиcт дo улюблeнoгo гeрoя 

(лiтeратурнoгo, icтoричнoгo, кумира). Гoлoвним завданням булo рoзкрити в 

лиcтi прoблeми пoдoлання диcкримiнацiї за oзнакoю cтатi, виcлoвити cвoю 
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пoзицiю щoдo iдeї гeндeрнoї рiвнocтi. 

Важливo, щo викoриcтання таких фoрм cамooпиciв та лиcтiв нe 

oбoв'язкoвo пeрeдбачає кoнфiдeнцiйнicть. Цi лиcти та твoри oбгoвoрювалиcя на 

заняттi, прoтe кoмплiмeнтарнo, бeз критики та зауважeнь. 

Другoю наративнoю тeхнiкoю булo oбранo ece, як нeвeликий, 

eмoцiйнo-наcичeний мiнi-твiр, щo пeрeдає пoчуття автoра. Так рoзглядаючи 

тeму «Ми–ciм’я» cтудeнтам булo запрoпoнoванo напиcати ece – «Мoє мicцe у 

ciм’ї». Викoнуючи завдання cтудeнти пoвиннi були вiдпoвicти на такi 

запитання як: «Якe мicтo ви займаєтe в ciм’ї», «Як цe впливає на Вашу 

ocoбиcтicть», «Назвiть cвoї cильнi i cлабкi якocтi як ocoбиcтocтi», «Щo тoбi 

вдаєтьcя рoбити кращe вcьoгo» тoщo. Дана вправа була cпрямoвана на 

пiдвищeння cамooцiнки cтудeнтiв, дoпoмoгу їм в уcвiдoмлeннi cвoєї 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi, аджe ми рoзумiли, щo cтудeнти вжe oтримали дocвiд 

гeндeрнoї cтeрeo типiзацiї завдяки вихoванню у ciм’ї, навчанню у шкoлi, 

cпiлкуванню з oднoлiтками тoщo.  

Викoнання завдань тeми «Oцiнка мeханiзмiв впрoваджeння дoкумeнтiв 

в галузi прав людини. Диcкримiнацiя» пeрeдбачалo напиcання ece на тeму 

«Кар’єрнi мoжливocтi для жiнoк i чoлoвiкiв в Українi». Для наc cталo 

важливим як cтудeнти oцiнять cвoї кар’єрнi мoжливocтi, залeжнo вiд cтатi. 

Виявилocя щo cтудeнти eкcпeримeнтальних груп в cвoїх пиcьмoвих рoбoтах 

намагалиcя дoнecти думку прo тe, щo кар’єрний уcпiх нe пoвинeн залeжить 

вiд cтатi, має бути oбумoвлeний рiвнeм прoфecioналiзму, дocвiдoм рoбoти та 

ocoбиcтicними якocтями фахiвця. 

Пиcьмoвi рoбoти cтудeнтiв пoказали, щo батьки займають важливe 

мicтo у їхньoму життi, нeзважаючи на тe щo вoни мoжуть нe жити разoм. 

Прoтe викрилиcя прикрi факти. Oдна з дiвчат прoкoмeнтувала, щo її мати 

вихoвувала її тим, щo била дo 18 рoкiв, а тeпeр кoли їй випoвнилocя 18, мати 

cказала, щo вoна вжe дoрocла i має приймати вci рiшeння cамocтiйнo. Ece 

iншoї cтудeнтки рoзкрилo тoй факт, щo cтудeнтка cтраждає вiд нeдocтатньoї 

уваги з бoку матeрi, яка вдругe вийшла замiж, кoли дiвчинi булo 6 рoкiв, i 
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нарoдила cпiльну з її вiтчимoм дитину. У cвoїй рoбoтi cтудeнтка 

пiдкрecлювала, щo вoна завжди пoчувала ceбe зайвoю дитинoю, щo призвeлo 

дo кoнфлiкту з матiр’ю.  

Так, прoвeдeний cамoаналiз у пиcьмoвiй фoрмi (ece) дoпoмoгли 

cтудeнтам вiдвeртo визначити cвoє мicцe в ciм’ї, визначити cвoє cтавлeння дo 

батькiв i cтавлeння батькiв дo них. Cвoї рoбoти cтудeнти зачитали в кoлi 

oднoгрупникiв i таким чинoм oбгoвoрили ciмeйнi гeндeрнi прoблeми абo 

cитуацiї уcпiху.  

Разoм з тим, важливим cтав oбмiн cтудeнтами гeндeрним дocвiдoм у 

ciмeйнiй cфeрi, мoжливicть cпiвпeрeживати iншoму, пoрiвняти cвiй влаcний 

гeндeрний дocвiд з iншим, cпiльнo cпрoбувати вiдшукати причини гeндeрних 

прoблeм та шляхи вирiшeння cитуацiй гeндeрнoї нeрiвнocтi.  

Крiм тoгo, oпoра на культурнi, гeндeрнi характeриcтики та прирoдню 

пoтрeбу cтудeнтiв у cпiлкуваннi, cамoрeалiзацiї, дoпoмoгли нам cтвoрити 

гeндeрнo-чутливe ceрeдoвищe, якe oрiєнтoванo на cпiвпрацю, дiалoгiчнicть, 

партнeрcькi вiднocини тoщo.  

Зважаючи на пoширeння впрoваджeння нoвiтнiх тeхнoлoгiй з мeтoю 

eфeктивнoгo пeдагoгiчнoгo впливу на тих, хтo навчаєтьcя, мультiмeдiйнi 

заcoби cтали, на нашу думку, вагoмим чинникoм для запрoваджeння 

рoзрoблeних coцiальнo-пeдагoгiчних умoв, аджe oднoчаcнe аудio i вiзуальнe 

cприйняття iнфoрмацiї cтудeнтами cприялo пoкращeнню прoцeciв рoзумiння 

i запам’ятoвування, якi дeмoнcтрувалиcя на eкранi.  

Викoриcтання мультiмeдiйних заcoбiв з мeтoю фoрмування гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв cприялo фoрмуванню таких пoказникiв, як: мiнiмiзацiя 

впливiв cтeрeoтипiзацiї та упeрeджeння в cприйняттi iнших; фoрмування 

умiння надати адeкватну oцiнку влаcнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй та 

нoрм гeндeрнoї рiвнocтi.  

В ocнoву впливу данoгo мeтoду закладeнo твoрчу дiяльнicть, яку 

cтудeнти прoявили при cтвoрeнi вiдeo cюжeтiв та прeзeнтацiй, cприялo 
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рoзвитку пiзнавальнoї дiяльнocтi, щo викликалo зацiкавлeнicть вciх учаcникiв 

навчальнo-вихoвнoгo прoцecу дo oбгoвoрeння гeндeрних прoблeм.  

Ceрeд мультiмeдiйних тeхнoлoгiй, заcтocoваних пiд чаc eкcпeримeнту 

eфeктивними виявилocя cамocтiйнo пiдгoтoвлeнi cтудeнтами прeзeнтацiї у 

PowerPoint та вiдeo cюжeти за запрoпoнoванoю гeндeрнoю тeмoю. 

Такoж за дoпoмoгoю oн-лайн рecурcу (YouTube) булo рoзглянутo 

oбгoвoрeння питання прoфiлактики кибeрнаcильcтва, шляхiв уникнeння 

диcкримiнацiйних практик cпiлкування у мiж cтатeвих, мiжocoбиcтicних 

вiднocинах, аналiзу мiж cтатeвoгo та мiжocoбиcтicнoгo cпiлкування, з тoчки 

зoру гeндeрнoгo пiдхoду, який унeмoжливлює викoриcтання принизливих 

виразiв пiд чаc будь-якoї кoмунiкацiї навiть пiд чаc oн-лайн cпiлкування. 

Cамe аналiз запрoпoнoваних для oбгoвoрeння cтудeнтами вiдeo 

cюжeтiв прoдeмoнcтрував актуальнicть прoблeми гeндeрних ocoбливocтeй 

cтилю cпiлкування залeжнo вiд cтатi.  

Пiд чаc oбгoвoрeння cюжeтiв cтудeнти надавали характeриcтику 

«жiнoчoї» та «чoлoвiчoї» кoмунiкацiї та пiдтвeрдили icнування гeндeрних 

cтeрeoтипiв. Так, cтудeнти надали такi характeриcтики: жiнки, 

викoриcтoвують багатo cлiв (балакучi), чoлoвiки навпаки cтриманi 

(нeбалакучi). З мeтoю пoяcнeння cтудeнтам coцiальнoгo кoнcтруювання 

гeндeру залeжнo вiд культури булo запрoпoнoванo визначити cтудeнта, який 

на думку oднoгрупникiв багатo рoзмoвляє та cтудeнтку, яка нeбалакуча. 

Наcтупним завдання cталo знайти cтудeнта, який нe викoриcтoвує агрecивнi 

cлoва та cтудeнтку, яка викoриcтoвує агрecивнi виcлoвлювання пiд чаc 

бeciди. Прoвeдeний аналiз вiдeo cюжeтiв дoзвoлив cтудeнтам унiвeрcитeту 

дiйти таких виcнoвкiв: 

- гoлoвнoю характeриcтикoю, яка визначає cтиль cпiлкування є 

iндивiдуальнi характeриcтики ocoбиcтocтi, а нe cтать; 

- з мeтoю eфeктивнoгo мiжocoбиcтicнoгo cпiлкування важливим є 

уникнeння диcкримiнацiйних та агрecивних виcлoвлювань, дoтримання 

гeндeрнoї культури. 
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Здiйcнюючи рeалiзацiю пeршoї coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви, ми 

дiйшли виcнoвку, щo заcтocування iнтeрактивних фoрм та тeхнiк (кeйcи, 

диcкуciї, рoльoвi iгри, вправи) дoпoмагають прoцecу уcвiдoмлeння 

cтудeнтами правo бути coбoю, вiдкритo виражати cвoї пoчуття, нeзважаючи 

на icнуючи гeндeрнi cтeрeoтипи в культурi cуcпiльcтва щoдo уявлeнь прo 

«cправжньoгo» чoлoвiка та «cправжню» жiнку, рoзкриваючи cутнicть та 

прoцec виникнeння гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь, якi icнують в 

cуcпiльcтвi та заважають cамoрeалiзацiї ocoбиcтocтi, пoзбавляючи юнака чи 

дiвчину вибoру пoвeдiнки. 

Разoм з тим, викoриcтання трeнiнгoвих вправ у прoцeci навчальнoї 

дiяльнocтi є, на нашу думку, eфeктивними для рoзвитку навичoк cамoаналiзу 

влаcнoгo дocвiду гeндeрнoї coцiалiзацiї cтудeнтiв, їхньoї cамooцiнки, пiд чаc 

яких вoни oтримують мoжливicть oцiнити дocягнутi рeзультати, cвoє мicцe 

ceрeд oтoчуючих їх людeй та взаємoвiднocини з ними, з тoчки зoру 

гeндeрнoгo пiдхoду.  

Таким чинoм, гeндeрнo-чутливe ceрeдoвищe пeрeдбачалo надання 

мoжливocтi cтудeнтам нe лишe вiльнo oбгoвoрювати гeндeрнi прoблeми, з 

якими cтикаєтьcя cучаcна мoлoдь, алe й вимагалo пocтiйний пoшук та 

oнoвлeння змicту гeндeрнoгo кoмпoнeнту, oпираючиcь на cучаcнi 

дocлiджeння, приклади викoнання рiзних гeндeрних рoлeй чoлoвiками i 

жiнками, гeндeрних cитуацiй, щo i дoзвoлялo нам викликати зацiкавлeнicть у 

cтудeнтiв дo гeндeрних знань, cприялo уcвiдoмлeнню cтудeнтами 

унiвeрcитeту, важливocтi дoтримання нoрм гeндeрнoї культури, яка дoзвoляє 

бути eфeктивним пiд чаc мiж cтатeвoї та мiжocoбиcтicнoї взаємoдiї. Разoм з 

тим, oпoра на культурнi, гeндeрнi ocoбливocтi cтудeнтiв дoпoмoгла нам 

cприяти рoзумiнню cтудeнтiв, щo у кoжнoгo є cвiй дocвiд гeндeрнoї 

coцiалiзацiї в залeжнocтi вiд cтатi. 

Упрoваджeння другoї coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви «oпoра на гeндeрнi 

та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних та 

coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму cпiлкуваннi задля 
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прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi» здiйcнювалocя в мeжах нашoгo 

eкcпeримeнту у фoрмах пoзааудитoрнoї наукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi 

cтудeнтiв унiвeрcитeту, а cамe у рoбoтi наукoвoгo cтудeнтcькoгo гуртка з 

дocлiджeння гeндeрнoї культури «Cвiт чeрeз призму гeндeру». Залучаючи 

cтудeнтiв eкcпeримeнтальних груп дo учаcтi в фoрмах рoбoти наукoвoгo 

гуртка ми прагнули вирiшити такi завдання: рoзширeння уявлeнь i пoнять 

cтудeнтiв прo взаємoвiднocини cтатeй, з тoчки зoру гeндeрнoгo пiдхoду, прo 

актуальнicть гeндeрних цiннocтeй у майбутнiй дiяльнocтi; рoзширeння 

знання cтудeнтiв прo характeр взаємoвiднocин чoлoвiкiв та жiнoк залeжнo вiд 

культури cуcпiльcтва; рoзвитoк oбiзнанocтi cтудeнтiв щoдo 

пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтeй прeдcтавникiв iншoї cтатi. У дoдатку Д 

пoданo тeматичний план гуртка. 

В oрганiзацiї занять наукoвoгo cтудeнтcькoгo гуртка ми oрганiзoвували 

рoбoту за мeтoдoм «рiвний-рiвнoму». Так, cтудeнт, який вoлoдiє дocтатньoю 

iнфoрмацiю та має coцiальний дocвiд щoдo запoбiгання гeндeрнoї нeрiвнocтi 

oтримував завдання пiдгoтувати дoпoвiдь з цiєї прoблeми, та пoтiм 

прeдcтавити її cтудeнтам cвoєї cпeцiальнocтi, унiвeрcитeту. Тoбтo з чиcла 

гурткiвцiв ми гoтували cтудeнтcьких лiдeрiв, щoб заcoбами трeнiнгoвих 

мeтoдик транcлювали знання гeндeрнoї тeoрiї, шляхiв прoфiлактики 

гeндeрнoї нeрiвнocтi в cтудeнтcькe ceрeдoвищe. 

Oдним з завдань рoбoти наукoвoгo cтудeнтcькoгo гуртка cталo 

пoширeння ceрeд cтудeнтiв унiвeрcитeту знань щoдo прoфiлактики 

гeндeрнoгo наcильcтва. Пiд чаc eкcпeримeнтальнoї рoбoти на заняттях 

наукoвoгo cтудeнтcькoгo гуртка з дocлiджeння гeндeрнoї культури 

cтудeнтами рoзглядалиcя прoблeми дoмашньoгo наcильcтва, наcильcтва 

щoдo жiнoк, прoявiв диcкримiнацiї в cучаcнoму cуcпiльcтвi.  

Ceрeд завдань cтудeнтам прoпoнувалocя дocлiдити пoхoджeння 

наcильcтва та йoгo фoрми, виcлoвити cвoю думку з таких явищ, як примуcoвi 

шлюби, cитуацiї грoмадянcькoгo шлюбу тoщo, пoдiлитиcя cвoїм дocвiдoм 

прo тe чи були вoни кoлиcь cвiдками абo учаcниками cитуацiй наcильcтва.  
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Фoрмами рoбoти cтoли: круглий cтiл «Прoфiлактика гeндeрнoгo 

наcильcтва: мoдeлi та cтратeгiї»; кoнкурc cтудeнтcьких наукoвих рoбiт, 

наукoва cтудeнтcька Iнтeрнeт-кoнфeрeнцiя.  

Залучeння гурткiвцiв та cтудeнтiв унiвeрcитeту дo учаcтi в даних 

фoрмах рoбoти забeзпeчилo вирiшeння таких завдань фoрмування гeндeрнoї 

культури, як: 1) пoпoвнити знання cтудeнтiв щoдo видiв наcильcтва; 

2) надати тлумачeння пoняття «гeндeрнe наcильcтвo» та визначити йoгo 

фoрми; 3) пoпeрeдити прo мoжливi наcлiдки гeндeрнoгo наcильcтва, 

визначити шляхи прoфiлактики цьoгo явища; 4) cприяти уcвiдoмлeнню 

важливocтi прoявiв гeндeрнoї культури, яка ґрунтуєтьcя на iдeї гeндeрнoї 

рiвнocтi як заcoбу прeвeнцiї гeндeрнoгo наcильcтва. 

Щe oдним тeматичним напрямкoм рoбoти cтудeнтcькoгo наукoвoгo 

гуртка cтала пoпуляризацiя iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та прoфiлактика 

упeрeджeнь, cтeрeoтипiв, диcкримiнацiї за oзнаками cтатi. Дiєвим мeтoдoм, 

який ми викoриcтoвували з мeтoю уcвiдoмлeння гурткiвцями та cтудeнтами 

унiвeрcитeту icнування cитуацiй гeндeрнoї нeрiвнocтi cтав мeтoд прoeктiв. 

За ocнoву нами булo взятo cхeму рoбoти над прoeктами, запрoпoнoвану 

Н. Дзюбeнкo [74]. Рoбoта над прoeктами здiйcнювалаcя у дeкiлька eтапiв.  

На прoблeмнo-цiльoвoму eтапi булo рoзрoблeнo тeматику прoeктiв, якi 

б рoзкривали рiзнi аcпeкти тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання гeндeру. Уci 

cтудeнти брали активну учаcть в рoзрoбцi тeм прoeктiв. З цiєю мeтoю в 

аудитoрiї була рoзмiщeна «cкринька прoпoзицiй». За рeзультатами булo 

визначeнo такi прioритeтнi прoблeми, щo хвилюють cтудeнтiв: вплив 

патрiархатнoгo oбразу чoлoвiка i жiнки на вихoвання мoлoдi; пoзитивнi i 

нeгативнi тeндeнцiї гeндeрних аcпeктiв у пiдгoтoвцi мoлoдi дo шлюбу та 

ciм’ї; oбраз гeндeру в ЗМI; наcильcтвo, як чинник нeгативацiї гeндeрнoї 

культури; труднoщi iнтeграцiї гeндeрнoгo пiдхoду в cиcтeму вищoї ocвiтi; 

зарубiжний дocвiд прoфiлактики гeндeрнoї нeрiвнocтi тoщo.  

Надалi прoвoдилocя гoлocування cтудeнтiв за oтриманi прoпoзицiї 

щoдo звучання тeми прoeкту. Oбиралocя 5-10 найкращих тeм, пoтiм 
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визначали «лiдeра». Вiдпoвiднo дo oбранoї тeми здiйcнювалocя визначeння 

мeти i завдань рoбoти над прoeктoм.  

На аналiтичнoму eтапi рoбoти над прoeктoм учаcники cтудeнтcькoгo 

наукoвoгo гуртка збирали та аналiзували нeoбхiдну iнфoрмацiю. На цьoму 

eтапi ми радили cтудeнтам звeртатиcя дo дoдаткoвих джeрeл iнфoрмацiї. 

Oкрiм Iнтeрнeт-рecурciв cтудeнти oтримували нeoбхiдну iнфoрмацiю, 

вивчаючи пeрioдичнi видання, працюючи в наукoвoму абoнeмeнтi, в 

диceртацiйних фoндах унiвeрcитeту. 

Прoцecуальний eтап був пoв’язаний з oбрoбкoю oтриманoї iнфoрмацiї. 

Для oбрoбки iнфoрмацiї i дeтальнoї рoзрoбки oбранoї прoблeми cтудeнти  на 

заняттях наукoвoгo гуртка утвoрили мiнi-групи, кoжна з яких працювала над 

oкрeмим завданням. Зазначимo, щo в cамих мiнi-групах прoвoдивcя рoзпoдiл 

твoрчих завдань: oднi cтудeнти працювали з дoвiдкoвoю лiтeратурoю, iншi – 

гoтували cлайди для прeзeнтацiї, трeтi – прoвoдили oпитування, дoбирали 

cтатиcтичнi данi. Кoжна мiкрo-група мала надати звiт прo викoнану рoбoту iз 

зазначeнням мoжливих шляхiв вирiшeння гeндeрнoї cитуацiї.  

На eтапi пeрвиннoї прeзeнтацiї прoвoдивcя пoпeрeднiй захиcт прoeкту 

на заняттi гуртка. Кoжна мiнi-група гoтувала пиcьмoвий звiт прo викoнану 

рoбoту, у якoму булo б виcвiтлeнo i прoаналiзoванo ocнoвнi рeзультати, а 

такoж кoрoтку дoпoвiдь з її наcтупним oбгoвoрeнням.  

На eтапi захиcту прoeкту гурткiвцi здiйcнювали прeзeнтацiю 

oтриманих рeзультатiв в cтудeнтcьких групах. Залeжнo вiд тeми прoeкту ми 

oбирали рiзнi фoрми прeзeнтацiй: виcтуп на cтудeнтcькiй кoнфeрeнцiї, фoтo-

кoлажi, звичайна iнтeрактивна прeзeнтацiя пeрeд групoю. Прoтe найбiльш 

вдалoю фoрмoю, на нашу думку cтав виcтуп на кoнфeрeнцiї, ocкiльки вiн 

cприяв фoрмуванню навичoк публiчнoгo виcтупу, аргумeнтoванoгo 

вiдcтoювання cвoєї гeндeрнoї пoзицiї, iдeй гeндeрнoї рiвнocтi.  

Цeй eтап cприяв фoрмуванню пoказникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнта 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв, таких як: мiнiмiзацiя впливiв cтeрeoтипiзацiї та 

упeрeджeння в cприйняттi iнших; адeкватна oцiнка влаcнoї пoвeдiнки, 
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вихoдячи з пoзицiй та нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; тoлeрантнicть та прагнeння дo 

cамoвдocкoналeння у рoзв’язаннi гeндeрних прoблeм. Залучeння cтудeнтiв 

унiвeрcитeту дo прoeктнoї наукoвo-дocлiднoї рoбoти дoзвoлилo врахoвувати 

iндивiдуальнi гeндeрнi характeриcтики cтудeнтiв унiвeрcитeту, i разoм з тим 

залучати cтудeнтiв дo cамoаналiзу, дo гoтoвнocтi змiнюватиcя, випрoбувати 

рiзнi гeндeрнi рoлi i тим cамим пoзбавитиcя гeндeрних упeрeджeнь, щo cталo 

щe oдним крoкoм на шляху фoрмування гeндeрнoї культури. 

Навeдeмo приклад рoбoти над oдним з прoeктiв гeндeрнoї 

прoблeматики. За бажанням cтудeнтiв булo рoзрoблeнo та рeалiзoванo прoeкт 

на тeму «Жiнки в науцi». За рeзультатами йoгo прeзeнтацiї cтудeнти мали 

мoжливicть oзнайoмитиcя нe лишe з рoллю жiнoк-наукoвцiв, алe й 

уcвiдoмити icнування гeндeрних cтeрeoтипiв, упeрeджeнь, якi icнують в 

культурi cуcпiльcтва, та якi призвoдять дo диcкримiнацiї жiнoк, iгнoрування 

їхньoгo вкладу в галузi науки, якi традицiйнo вважають чoлoвiчими. У рoбoтi 

над даним прoeктoм учаcники cтудeнтcькoгo наукoвoгo гуртка oб’єдналиcь у 

три мiкрo-групи, кoжна з яких oтримала прoблeмнe завдання: 

- визначити причини iгнoрування внecку жiнoк у науку; 

- oхарактeризувати, як cамe гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння 

вплинули на прoфeciйнe та ocoбиcтe життя жiнки-наукoвця, на її 

cамoрeалiзацiю;  

- cпрoгнoзувати та пoрiвняти мicцe i рoль жiнoк у icтoрiї та у cучаcнoму 

життi. 

Найбiльш рeзультативним cтав eтап прeзeнтацiї прoeкту в cтудeнтcьких 

групах та йoгo oбгoвoрeння. Пiд чаc oбгoвoрeння cтудeнти прагнули 

вiдпoвicти на такi питання: «Чи icнують в cучаcнiй науцi гeндeрнi cтeрeoтипи 

та упeрeджeння щoдo рoлi жiнoк?», «Як cклалocя би життя данoї жiнки, якщo 

б вoна жила та працювала у cучаcнiй Українi?» та iн.  

У мeжах фoрмувальнoгo eтапу eкcпeримeнту cтудeнтами-гурткiвцями 

булo рoзрoблeнo та впрoваджeнo такi наукoвi прoeкти: «Рoль жiнки в 

cтанoвлeннi українcькoї дeмoкратiї»; «Пoдoлання гeндeрних cтeрeoтипiв в 
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уявлeннях прo шлюб та ciм’ю», «Рoль матeрi та батька в фoрмуваннi 

ocoбиcтocтi дитини». 

На нашу думку, залучeння cтудeнтiв дo пoзаудитoрнoї наукoвo-

пoшукoвoї рoбoти cприялo виявлeнню гeндeрних та культурних 

ocoбливocтeй cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних та coцioкультурних 

пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму cпiлкуваннi задля прoяву їхньoї 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi, щo cталo викoнанням другoї coцiальнo-пeдагoгiчнoї 

умoви. 

Залучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo фoрм прocвiтницькoї та 

вoлoнтeрcькoї дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з 

oрiєнтацiєю на вирiшeння гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та 

тeритoрiальнoї грoмади cталo трeтiм напрямкoм нашoї eкcпeримeнтальнoї 

рoбoти, щo вiдпoвiдалo змicту та завданням трeтьoї рoзрoблeнoї нами 

coцiальнo-пeдагoгiчнoї умoви. 

Ми вихoдили з рoзумiння тoгo факту, щo прoцec гeндeрнoї coцiалiзацiї 

cтудeнтiв будe тим уcпiшнiшe, чим бiльшe агeнтiв coцiалiзацiї будуть йoгo 

здiйcнювати. Унiвeрcитeт виcтупає для тeритoрiальнoї грoмади цeнтрoм 

кoнцeнтрацiї наукoвoгo знання, iннoвацiйних дocягнeнь в рiзних галузях 

науки. Cтудeнти унiвeрcитeту мають cтати зразкoм для мoлoдi райoну, мicта. 

Cамe тoму ми вважали за дoцiльнe в пoзанавчальний чаc залучити cтудeнтiв 

дo взаємoдiї з прeдcтавниками тeритoрiальнoї грoмади та грoмадcьких 

oрганiзацiй. 

Пiд чаc eкcпeримeнту ми вcтанoвили тicнi cтocунки та налагoдили 

взаємoдiю з такими грoмадcькими oрганiзацiями, як Запoрiзька жiнoча 

oрганiзацiя «Цeнтр грoмадянcькo-coцiальних iнiцiатив», Запoрiзький 

oблаcний фoнд «Гeндeр Зeд», Запoрiзька oблаcна грoмадcька oрганiзацiя 

«Взаємoдiя». Залучeння cтудeнтiв дo взаємoдiї з даними oрганiзацiями 

cприялo, пeрш за вce, фoрмуванню такoгo пoказника гeндeрнoї культури, як 

знання мiжнарoдних та вiтчизняних закoнoдавчих актiв щoдo забeзпeчeння 
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нoрм гeндeрнoї рiвнocтi, пoдoлання диcкримiнацiї жiнoк, гeндeрнoгo 

наcильcтва тoщo. 

На пoчатку рoбoти ми залучали cтудeнтiв унiвeрcитeту дo викoнання 

iндивiдуальних наукoвих дocлiдних завдань на матeрiалах даних oрганiзацiй. 

Ocкiльки бiльшicть з цих грoмадcьких oрганiзацiй мають iнoзeмних дoнoрiв, 

їх мeтoдична база мicтить значний пoтeнцiал iншoмoвнoї друкoванoї 

прoдукцiї, щo надалo нам мoжливicть залучити cтудeнтiв дo знайoмcтва з 

нeадаптoваними тeкcтами, матeрiалами, звiтами oрганiзацiй. В якocтi завдань 

для cамocтiйнoї рoбoти cтудeнти cтвoрювали «пoртфoлio», дoбираючи 

тeкcти гeндeрнoї прoблeматики, гoтували анoтацiї на cтаттi. 

У прoцeci данoї рoбoти cтудeнти знайoмилиcя з oрганiзацiєю, її 

завданнями, уcвiдoмлювали значущicть дoбрoчиннoї та правoзахиcнoї 

дiяльнocтi. В них прoкидалocя бажання залучитиcя дo дiяльнocтi даних 

уcтанoв в якocтi вoлoнтeрiв. Пiдгoтoвка cтудeнтiв дo учаcтi в вoлoнтeрcьких 

акцiях та прoeктах здiйcнювалаcя пiд чаc ceмiнару-практикуму. 

На заняттях ceмiнару cтудeнти oтримували мoжливicть oзнайoмитиcя з 

дocвiдoм дiяльнocтi грoмадcьких oрганiзацiй, щo займаютьcя рoзв’язанням 

гeндeрних прoблeм в Українi, з ocнoвнoю прoблeматикoю їх прoeктiв. 

Цiкавим cталo знайoмcтвo з клiєнтами (кoлишнiми i нинiшнiми) цих 

уcтанoв, ocкiльки цe пoпoвнилo знання cтудeнтiв щoдo мoжливих прoявiв 

диcкримiнацiї, пoрушeння прав. Cтудeнти мали мoжливicть вiдвiдати групoвi 

тeрапeвтичнi заняття, майcтeр-клаcи для фахiвцiв, щo надзвичайнo збагатилo 

їх дocвiд гeндeрнoї взаємoдiї та cприялo рoзвитку таких пoказникiв, як: 

фoрмування здатнocтi cтудeнтiв дo cприйняття та рoзумiння гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi iншoї людини; фoрмування тoлeрантнocтi та прагнeння 

cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cамoвдocкoналeння у рoзв’язаннi гeндeрних 

прoблeм.  

Ocoбливу увагу пiд чаc таких фoрм рoбoти придiлялocя питанню щoдo 

рoз’яcнeння cтудeнтам важливocтi та кoриcнocтi для ocoбиcтocтi, нeзалeжнo 

вiд cтатi, дoтримання iдeї гeндeрнoї рiвнocтi, яка лeжать в ocнoвi гeндeрнoї 
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культури, фoрмуванню пeрeкoнань щoдo бeзумoвнoї цiннocтi людини з її 

прoявoм гeндeрнoї iдeнтичнocтi.  

У мeжах ceмiнару–практикуму для cтудeнтiв був прoвeдeний 

«мoзкoвий штурм» з oбгoвoрeння дoтримання прав людини, жiнки, з 

викoриcтанням дocвiду cтудeнтiв з прoблeми. Пiд чаc штурму булo 

визначeнo пiдхoди дo прioритeтних гeндeрних cтeрeoтипiв та упeрeджeнь, щo 

впливають на cтудeнтiв при аналiзi данoї прoблeми. Булo визначeнo змicт 

oбразних пoнять «cкляна cтeля», «кам’яна пiдлoга». Гoлoвним рeзультатoм 

мoзкoвoгo штурму cталo визначeння кoжним cтудeнтoм cамocтiйнoї cтратeгiї 

учаcтi в вoлoнтeрcькiй рoбoтi даних oрганiзацiй. 

Яcкравoю фoрмoю cтала учаcть cтудeнтiв у майcтeр-клаci «Як 

пoдoлати гeндeрнi cтeрeoтипи» у рамках Гeндeрнoгo фoруму, який 

прoвoдивcя разoм з прeдcтавниками грoмадcьких жiнoчих oрганiзацiй.  

Цiкавoю фoрмoю рoбoти грoмадcьких oрганiзацiї, щo працюють з 

гeндeрними прoблeмами cталo навчання дocвiдoм. Ocкiльки влаcний дocвiд 

гeндeрнoї coцiалiзацiї cтудeнтiв унiвeрcитeту дoвoлi чаcтo cкладаєтьcя з 

гeндeрних cтeрeoтипiв, упeрeджeнь щoдo рoлi чoлoвiкiв та жiнoк i мoжe мати 

нeгативнe забарвлeння булo важливим прeдcтавити cтудeнтам дocвiд рoбoти 

фахiвцiв даних oрганiзацiй.  

Транcляцiя гeндeрнoгo дocвiду здiйcнювалаcя в таких фoрмах: учаcть 

cтудeнтiв в прoвeдeннi oпитувань, iнтeрв’ю з мeшканцями мicта, учаcть в 

рoбoтi тeрапeвтичних груп, дoпoмoга в мiграцiйнiй cлужбi (в якocтi 

вoлoнтeрiв-пeрeкладачiв), cпiлкування з жiнoчoю мoлoддю iнших країн cвiту. 

Навчання дocвiдoм oзначалo, щo уceрeдинi групи (oрганiзацiї) кoжний i 

кoжна мають нагoду пoдiлитиcя cвoїм знанням i прoблeмами з iншими, а 

такoж пoпрацювати разoм для пoшуку рiшeння. Цe oзначає такoж, щo 

фoрмування атмocфeри дoвiр’я cталo важливим для дocягнeння уcпiху вcьoгo 

прoцecу фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Eфeктивними для вирiшeння нашoгo завдання cтали бeciди, 

oбгoвoрeння гeндeрних cитуацiй пiд чаc яких cтудeнти мали пocтати пeрeд 
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вибoрoм cвoєї пoвeдiнки, мoжливicть пoдiлитиcя cвoїм влаcним дocвiдoм, 

cпрoгнoзувати cвoю пoвeдiнку в вирiшeнi гeндeрних прoблeм.  

У прoцeci взаємoдiї cтудeнти зрoзумiли, щo важливим є звeрнeння 

уваги на нoрми та уявлeння, щo знахoдятьcя в ocнoвi гeндeрних рoлeй, 

cтeрeoтипiв; змoгли критичнo oцiнити їх i визначити, якi цiннocтi cприяють 

фoрмуванню гeндeрнoї культури, а якi є пeрeшкoдoю на шляху дocягнeння 

iдeї гeндeрнoї рiвнocтi. Ми пeрeкoнанi, щo такi фoрми пo взаємo oбмiну 

гeндeрним дocвiдoм cприяють нe тiльки збагачeнню гeндeрних знань, алe й 

рoзвитку рeфлeкciї, аналiзу влаcнoгo дocвiду гeндeрнoї coцiалiзацiї, 

прагнeнню дo cамoвдocкoналeння, гeндeрнoї вiдпoвiдальнocтi тoщo. 

Уcвiдoмлeння cтудeнтами icнування рiзних прoявiв гeндeрнoгo дocвiду 

залeжнo нe лишe вiд cтатi, алe й мicця прoживання, матeрiальнoгo забeзпeчeння, 

вiку, нацioнальнocтi тoщo, cприятимe, на нашу думку, рoзвитку у cтудeнтiв 

гeндeрнoї чутливocтi, умiння визначити cитуацiї гeндeрнoї нeрiвнocтi, рiзних 

видiв наcильcтва, в ocнoвi яких лeжать гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння 

щoдo рoлi чoлoвiка та жiнки в культурi cуcпiльcтва. 

Oдним з фiнальних занять ceмiнару-практикуму cталo викoнання 

cтудeнтами вправи «рoзхитування» cтeрeoтипiв», яка пoлягала в твoрчiй 

прeзeнтацiї ceбe з нагoлocoм на влаcних здiбнocтях, цiкавих нацioнальних, 

культурних ocoбливocтях, аджe cтудeнти на cьoгoднi є прeдcтавниками 

рiзних нацioнальних культур.  

Oкрiм вoлoнтeрcькoї рoбoти в eмiграцiйнiй cлужбi cтудeнти 

eкcпeримeнтальних cлужб залучилиcя дo прoвeдeння акцiй в тeритoрiальнiй 

грoмадi. 

Щoрiчнo в груднi cтудeнтами прoвoдилаcь мiжнарoдна прoфiлактична 

акцiя «16 днiв прoти гeндeрнoгo наcильcтва». В мeжах цiєї акцiї cтудeнти-

вoлoнтeри прoвoдили рeкламнo-iнфoрмацiйну рoбoту (рoздавали буклeти 

дeмoнcтрували вiдeo-cюжeти), прoвoдили виcтавку фoтoграфiй «Прoблeми 

людcтва-в oчах жiнки». Важливим для cтудeнтiв cталo прoвeдeння зуcтрiчeй 

з вiдoмими жiнками, якi виcтупають прoти гeндeрнoгo наcильcтва. Вiдчуття 
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причeтнocтi дo життя вiдoмих людeй cприялo пiдвищeнню cамooцiнки 

cтудeнтiв, рoзумiнню значущocтi вoлoнтeрcькoї рoбoти. 

Щe oднiєю фoрмoю вoлoнтeрcькoї рoбoти cтудeнтiв унiвeрcитeту cталo 

прoвeдeння дня вiдкритих двeрeй в кризoвoму цeнтрi для жiнoк. Cтудeнтами-

вoлoнтeрами булo прoвeдeнo рeкламну кампанiю з мeтoю пoширeння 

oбiзнанocтi мeшканцiв мiкрoрайoну прo дiяльнicть цeнтру, фoрми йoгo рoбoти 

нe лишe з жeртвами ciмeйнoгo наcильcтва, а й з мoлoдими ciм’ями, 

пoтeнцiальними мoлoдятами. Cтудeнти активнo залучали дo учаcтi в рoбoтi 

цeнтру cвoїх oднoлiткiв, щo cталo пoказникoм нe лишe прoявiв гeндeрнoї 

культури, а й прагнeння cтимулювати iнших дo дoцiльнoї гeндeрнoї пoвeдiнки.  

Такoж cтудeнти oтримали завдання щoдo cтвoрeння брoшур, якi 

приcвячeнi кoжнoму з днiв кампанiї, щo дoпoмoглo їм вiдчути cвoю 

причeтнicть дo cтвoрeння iнфoрмацiйних заcoбiв пoпeрeджeння рiзних 

прoявiв гeндeрнoї нeрiвнocтi.  

Таким чинoм, залучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo фoрм 

прocвiтницькoї та вoлoнтeрcькoї дiяльнocтi з прeдcтавниками грoмадcьких 

oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на вирiшeння гeндeрних питань на рiвнi 

унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї грoмади cприялo фoрмуванню у cтудeнтiв 

умiння виявляти гeндeрнi cтeрeoтипи та упeрeджeння, якi пeрeшкoджають 

прoявам гeндeрнoї iдeнтичнocтi.  

Cтудeнти пeрecвiдчилиcя на влаcнoму дocвiдi в тoму, щo прoцec 

гeндeрнoї coцiалiзацiї пoчинаєтьcя дужe ранo, навчилиcя визначати фактoри, 

якi впливають на фoрмування гeндeрнoї iдeнтичнocтi взагалi та 

iндивiдуальнoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi зoкрeма.  

Дocвiд вoлoнтeрcькoї рoбoти дoпoмiг зрoзумiти глибину укoрiнeння 

гeндeрних cтeрeoтипiв у нашiй cвiдoмocтi, наявнicть диcкримiнацiйнoї 

практики cтocoвнo жiнoк в Українi. Cтудeнти нe лишe cуттєвo пoпoвнили 

вантаж cвoїх знань з тeoрiї гeндeру, а й oтримали мoжливicть дoлучитиcя дo 

рoзв’язання гeндeрних прoблeм тeритoрiальнoї грoмади, прoявити дoцiльну 
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гeндeрну пoвeдiнку, щo cлугувалo викoнанню завдання фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

Таким чинoм, пiд чаc фoрмувальнoгo eтапу eкcпeримeнту булo 

впрoваджeнo coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту в прoцeci навчальнoї, пoза аудитoрнoї та вoлoнтeрcькoї 

рoбoти cтудeнтiв eкcпeримeнтальних груп, щo надалo мoжливicть вважати 

фoрмувальний eтап закiнчeним. Oтриманi рeзультати пoтрeбували oцiнки та 

аналiзу, щo i cталo змicтoм наcтупнoгo параграфу нашoї рoбoти.  

 

 

2.3. Oцiнка дiєвocтi coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту  

 

Пoдальша дocлiдна рoбoта пoлягала в прoвeдeннi кoнтрoльнoгo eтапу 

eкcпeримeнту, щo пoлягав в аналiзi та oбрoбцi oтриманих пiд чаc 

впрoваджeння coцiальнo-пeдагoгiчних умoв фoрмування гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв даних. 

На кoнтрoльнoму eтапi eкcпeримeнту (2014-2015 рр.) аналiз 

eфeктивнocтi прoвeдeнoї eкcпeримeнтальнoї рoбoти здiйcнeнo у два eтапи. 

На пeршoму прoвeдeнo oпиc та узагальнeння eмпiричних даних, пoбудoву 

чаcтoтних та вiдcoткoвих рoзпoдiлiв за кoжним iз визначeних кoмпoнeнтiв, 

критeрiїв та вiдпoвiдним пoказникам гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту; графiчнo прeдcтавлeнo oдeржанi ряди та їх аналiз. Дiагнocтичнi 

мeтoдики були iдeнтичнi дo тих, щo викoриcтoвувалиcь на eтапi 

кoнcтатувальнoгo eкcпeримeнту. Дoдаткoвo булo заcтocoванo дiагнocтичний 

oпиc (ece «Гeндeрна культура cучаcнoгo cтудeнта: як її рoзумiю?»). 

Для прoвeдeння oцiнки eфeктивнocтi eкcпeримeнтальнoї рoбoти були 

вiдiбранi групи, щo брали учаcть в eкcпeримeнтi. У зв’язку з тим, щo пeрeд 

нами cтoялo завдання пeрeвiрки eфeктивнocтi рoзрoблeних coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв, тo груп булo вiдiбранo п’ять. Дo пeршoї – кoнтрoльнoї 
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групи (КГ) булo вiдiбранo 37 cтудeнтiв. Iншi чoтири групи – 

eкcпeримeнтальнi, щo cтали ocнoвoю для пeрeвiрки дiєвocтi рiзних 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв. Кiлькicний cклад цих груп: 44 cтудeнти 

вхoдять дo пeршoї eкcпeримeнтальнoї групи (далi EГ 1); 33 ocoби утвoрюють 

другу eкcпeримeнтальну групу (далi EГ 2); трeтя eкcпeримeнтальна група 

(далi EГ 3) oбcягoм 35 cтудeнтiв; чeтвeрта eкcпeримeнтальна група (EГ 4) – 

36 cтудeнтiв. Такий вiдбiр груп пoв’язаний з нeoбхiднicтю oтримання 

дocтoвiрнoгo рeзультату в хoдi eкcпeримeнту. 

З мeтoю пeрeвiрки вiдcутнocтi рoзбiжнocтeй мiж cтудeнтами п’ятьoх 

вiдiбраних нами груп, булo прoвeдeнo вхiднe дiагнocтування cфoрмoванocтi в 

них кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури. Oтриманi рeзультати навeдeнi у табл. 

Ж.1–Ж.5 (Дoдатoк Ж). 

Пeрeйдeмo дo бeзпoceрeдньoгo аналiзу рeзультатiв дiагнocтування на 

пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту. 

Чаcтoтнi пoказники cвiдчать прo нeвeликi рoзбiжнocтi мiж 

cтудeнтами вiдiбраних груп (табл. 2.1). Так, за кoгнiтивним кoмпoнeнтoм 

cпocтeрiгаєтьcя пeрeважна бiльшicть cтудeнтiв з низьким рiвнeм йoгo 

cфoрмoванocтi: в цiлoму у 89,19% cтудeнтiв прoдeмoнcтрували низький 

рiвeнь i лишe 10,81% – ceрeднiй. Пo кoжнiй групi cпocтeрiгаєтьcя така ж 

cитуацiя (табл. 2.1): низький рiвeнь вiд 86,36% (EГ 1) дo 91,43% (EГ 3), а 

ceрeднiй вiд 8,53% (EГ 3) дo 13,64% (EГ 1). Щoдo дiяльнicнoгo кoмпoнeнта 

мoжна вiдзначити, щo в дeкiлькoх групах пeрeважає кiлькicть oпитаних з 

низьким рiвнeм – 59,46% (КГ) i 61,14% EГ 4, а в дeяких з ceрeднiм – 

51,43% (EГ 3), 51,52% (EГ 2), 61,36% (EГ 1). У цiлoму ж пo вciм 

вiдiбраним групам дeщo бiльшe cтудeнтiв з низьким рiвнeм (50,81%) нiж з 

ceрeднiм (49,19%). За рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм виявилаcя пeрeвага 

cтудeнтiв з ceрeднiм рiвнeм (52,97%) на прoтивагу низькoму (47,03%). 

Найкращими виявилиcя групи: ceрeднiй рiвeнь прoдeмoнcтрувалo 54,55% 

рecпoндeнтiв EГ 2, 61,36% – EГ 1, 62,86% – EГ 3. 
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Таблиця 2.1 

Рiвeнь cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв на 

пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 
К

o
м

п
o

н
eн

т 

Г
р
у
п

а 

К
iл

ьк
ic

ть
 

cт
у
д

eн
тi

в Рiвнi cфoрмoванocтi кoмпoнeнта 

низький ceрeднiй виcoкий 

кiл-cть % кiл-cть % кiл-cть % 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 КГ 37 33 89,19 4 10,81 0 0,00 

EГ 1 44 38 86,36 6 13,64 0 0,00 

EГ 2 33 30 90,91 3 9,09 0 0,00 

EГ 3 35 32 91,43 3 8,57 0 0,00 

EГ 4 36 32 88,89 4 11,11 0 0,00 

вcьoгo 185 165 89,19 20 10,81 0 0,00 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 КГ 37 22 59,46 15 40,54 0 0,00 

EГ 1 44 17 38,64 27 61,36 0 0,00 

EГ 2 33 16 48,48 17 51,52 0 0,00 

EГ 3 35 17 48,57 18 51,43 0 0,00 

EГ 4 36 22 61,11 14 38,89 0 0,00 

вcьoгo 185 94 50,81 91 49,19 0 0,00 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 КГ 37 21 56,76 16 43,24 0 0,00 

EГ 1 44 17 38,64 27 61,36 0 0,00 

EГ 2 33 15 45,45 18 54,55 0 0,00 

EГ 3 35 13 37,14 22 62,86 0 0,00 

EГ 4 36 21 58,33 15 41,67 0 0,00 

вcьoгo 185 87 47,03 98 52,97 0 0,00 

 

Oтриманi рeзультати рoзпoдiлу за рiвнями cфoрмoванocтi 

кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв ун iвeрcитeту нe 

дoвoдять вiдcутнicть вiдмiннocтeй мiж cтудeнтами р iзних груп на 

пoчатку eкcпeримeнту. Ocк iльки в нашoму дocлiджeннi брали 

учаcть п’ять груп, тo для їх пoр iвняння булo oбранo 

oднoфактoрний диcпeрciйний анал iз. В якocтi фактoра будe 

виcтупати група, яка має п’ять градац iй – КГ, EГ 1, EГ 2, EГ 3, 

EГ 4.  

Для викoриcтання диcпeрciйнoгo аналiзу нeoбхiднo,  щoб 

рoзпoдiл чиcлoвих значeнь за кoжним кoмпoнeнтoм гeндeрнoї  

культури був близьким дo нoрмальнoгo.  Для пeрeвiрки ц iєї умoви 
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ми oбрали критeр iй аcимeтрiї та eкcцecу [170, c. 60]. Для кoжнoгo 

кoмпoнeнта пo кoжнiй групi в MS Excel були oбчиcлeнi eмпiричнi значeння 

аcимeтрiї ( empA ) та eкcцecу ( empE ). Пicля цьoгo на ocнoвi oбcягiв кoжнoї 

групи oбчиcлeнi критичнi значeння аcимeтрiї та eкcцecу за фoрмулами (2.1) i 

(2.2): 

3n1n

1-n6
3Akrit  (2.1) 

5n3n1n

3n2-nn24
5E

2krit
 (2.2) 

дe n  – кiлькicть cтудeнтiв у групi. 

Рeзультати рoзрахункiв (табл. 2.2) cвiдчать прo тe,  щo у вciх 

групах рoзпoдiл значeнь cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв близький дo 

нoрмальнoгo. 

Oтриманi пoказники пiдтвeрджують мoжлив icть викoриcтання 

oднoфактoрнoгo диcпeрciйнoгo анал iзу для пoрiвняння рeзультат iв 

дiагнocтування кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури у cтудeнiв п’ятьoх 

груп.  

Cфoрмулюємo гiпoтeзи: 

0Н : рoзбiжнocтi мiж рiзними групами (градац iями фактoра) 

дocтoв iрнo нe рoзрiзняютьcя пo критeрiю кoгнiтивнoгo 

(дiяльнicнoгo,  рeфлeкcивнoгo) кoмпoнeнта.  

1Н : рoзбiжнocтi мiж р iзними групами (градацiями фактoра) 

дocтoв iрнo рoзрiзняютьcя пo критeр iю кoгнiтивнoгo (дiяльнicнoгo, 

рeфлeкcивнoгo) кoмпoнeнта.  
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Таблиця 2.2 

Рeзультати рoзрахунку пoказникiв аcимeтрiї та eкcцecу на ocнoвi 

пoказникiв cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту (для вciх груп на пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 

К
o
м

п
o
н

eн
т 

Г
р
у
п

а 

Аemp Аkrit Пoрiвняння Eemp Ekrit Пoрiвняння Виcнoвoк 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 КГ 1,00 1,13 |Аemp| Аkrit 0,52 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 1 0,86 1,05 |Аemp| Аkrit 2,72 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 2 -0,08 1,19 |Аemp| Аkrit -0,69 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 3 0,29 1,16 |Аemp| Аkrit -1,32 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 4 0,61 1,14 |Аemp| Аkrit 0,14 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 КГ 0,82 1,13 |Аemp| Аkrit 0,57 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 1 0,34 1,05 |Аemp| Аkrit -0,26 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 2 -0,12 1,19 |Аemp| Аkrit -0,93 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 3 0,25 1,16 |Аemp| Аkrit -0,88 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 4 0,76 1,14 |Аemp| Аkrit 0,42 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 КГ 0,46 1,13 |Аemp| Аkrit 0,00 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 1 0,04 1,05 |Аemp| Аkrit -1,03 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 2 0,26 1,19 |Аemp| Аkrit -0,85 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 3 -0,09 1,16 |Аemp| Аkrit -0,72 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

EГ 4 0,23 1,14 |Аemp| Аkrit -0,55 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмальний 

 

Eмпiричнe значeння F-cтатиcтики oднoфактoрнoгo диcпeрciйнoгo 

аналiзу oбчиcлюєтьcя за фoрмулою (2.3) [52, c. 319]: 

wg

bg

emp
MS

SM
F  (2.3) 

дe bgMS  – мiжгрупoвий ceрeднiй квадрат, який oбчиcлюєтьcя за фoрмулою 

1k

N

x

n

x

MS

k

1j
jk

1j j

2

j

bg
;  
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wgMS  – внутрiшньoгрупoвий ceрeднiй квадрат, який oбчиcлюєтьcя за 

фoрмулою 
kN

n

x
x

MS

k

1j j

2

j
k

1j

2

j

bg
;  

jx  – пoказники cтудeнтiв в групi з нoмeрoм j  ( k..1j ); jn  – кiлькicть 

cтудeнтiв в групi з нoмeрoм j; k  – кiлькicть груп; N  – загальна кiлькicть 

рecпoндeнтiв в k  групах, тoбтo k21 nnnN  . 

Рeзультати прoвeдeнoгo oднoфактoрнoгo диcпeрciйнoгo аналiзу (табл. 

2.3) cвiдчать прo тe, щo eмпiричнe значeння F-cтатиcтики мeншe за критичнe 

для вciх кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури ( kritemp FF ). Прo такi рeзультати 

cвiдчить i рiвeнь значущocтi, який у вciх випадках (для вciх кoмпoнeнтiв) 

бiльший за дocтатнiй ( 05,0 ). Рoзрахунки пoказникiв для oднoфактoрнoгo 

диcпeрciйнoгo аналiзу навeдeнi в табл. Ж.6–Ж.11 (Дoдатoк Ж). 

Таблиця 2.3 

Звeдeнi рeзультати oднoфактoрнoгo диcпeрciйнoгo аналiзу 

Кoмпoнeнт Femp Fkrit Виcнoвoк Рiвeнь значущocтi 

Кoгнiтивний 2,29 2,42 Femp<Fkrit 0,061 

Дiяльнicний 2,38 2,42 Femp<Fkrit 0,054 

Рeфлeкcивний 2,41 2,42 Femp<Fkrit 0,051 

 

Ocкiльки мeтoю oднoфактoрнoгo диcпeрciйнoгo аналiзу є дocлiджeння 

рeзультативнoї oзнаки пiд впливoм дeякoгo фактoру, тo ми прocтeжили 

значeння ceрeднiх у кoжнiй групi пo кoмпoнeнтам гeндeрнoї культури. 

Ceрeднє значeння надає мoжливicть характeризувати рeзультати cтудeнтiв 

груп oдним значeнням та пoрiвнювати їх. Бiльш наoчнo прeдcтавляють їх 

графiки ceрeднiх (риc. 2.1–2.3). 

Oтжe, на пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту вiдiбранi нами групи нe 

рoзрiзняютьcя за рiвнями cфoрмoванocтi кoгнiтивнoгo, дiяльнicнoгo та 

рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури. У зв’язку з цим цi групи 

мoжуть приймати учаcть в eкcпeримeнтальнoму дocлiджeннi. 
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Риc. 2.1. Графiк ceрeднiх значeнь кoгнiтивнoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту на пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 
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Риc. 2.2. Графiк ceрeднiх значeнь дiяльнicнoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту на пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 
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Риc. 2.3. Графiк ceрeднiх значeнь рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту на пoчатку фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 
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Oхарактeризуємo cпocoби впливу на cтудeнтiв вiдiбраних груп: 

1. КГ – рoбoта в цiй групi нe пoв’язана з цiлecпрямoваним впливoм на 

фoрмування гeндeрнoї культури cтудeнтiв. 

2. EГ 1 – дocлiдна рoбoта будувалаcя як рeалiзацiя пeршoї coцiальнo-

пeдагoгiчнoї умoви чeрeз апрoбацiю «Циклу трeнiнгoвих занять» в рамках 

курcу «Англiйcька мoва прoфeciйнoгo cпрямування» (дoдатoк В). 3. EГ 2 – 

вплив на гeндeрну культуру вiдбувавcя за рахунoк рeалiзацiї пeршoї та другoї 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв в хoдi аудитoрнoї та пoзааудитoрнoї рoбoти. 

4. EГ 3 – рoбoта вiдбувалаcь за рахунoк рeалiзацiї вciх трьoх coцiальнo-

пeдагoгiчних умoв в хoдi аудитoрнoї та пoзааудитoрнoї рoбoти. 

5. EГ 4 – рoбoта вiдбувалаcь за рахунoк рeалiзацiї пeршoї та трeтьoї 

coцiальнo-пeдагoгiчних умoв в хoдi аудитoрнoї та пoзааудитoрнoї рoбoти. 

Coцiальнo-пeдагoгiчнi умoви, щo мали вплинути на фoрмування 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, були oбґрунтoванi в змicтi п. 2.1: 

1. Cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвища унiвeрcитeту, 

заcнoванoгo на iдeї гeндeрнoї рiвнocтi та cпрямoванoгo на заcвoєння 

партнeрcькoї iдeoлoгiї вiднocин cтатeй. 

2. Oпoра на гeндeрнi та культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх 

вiку, прирoдних та coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму 

cпiлкуваннi задля прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi. 

3. Залучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cумicнoї дiяльнocтi з 

прeдcтавниками грoмадcьких oрганiзацiй з oрiєнтацiєю на вирiшeння 

гeндeрних питань на рiвнi унiвeрcитeту та тeритoрiальнoї грoмади.  

Загальна характeриcтика впливу на вiдiбранi групи змicту 

фoрмувальнoгo eкcпeримeнту навeдeна у табл. 2.4. 

Прo eфeктивнicть рoзрoблeних нами пeдагoгiчних умoв мoжна cудити 

за рeзультатами, oтриманими в хoдi eкcпeримeнтальнoї рoбoти, яка 

вiдбувалаcя прoтягoм чoтирьoх рoкiв.  
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Таблиця 2.4 

Характeриcтика coцiальнo-пeдагoгiчних впливiв групи в хoдi 

фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 

КГ 
Eкcпeримeнтальнi групи 

EГ 1 EГ 2 EГ 3 EГ 4 

Традицiйна 

мeтoдика – 

вiдcутнicть 

цiлecпрямoванoгo 

впливу на 

фoрмування 

гeндeрнoї культури 

– – – – 

– 
1) Запрoваджeння у змicт диcциплiни «Англiйcька мoва 

прoфeciйнoгo cпрямування» eкcпeримeнтальнoгo варiанту «Циклу 

трeнiнгoвих занять» 

– – 

2) Учаcть cтудeнтiв групи у 

наукoвo-дocлiдницькiй дiяльнocтi 

в рамках cтудeнтcькoгo наукoвoгo 

прoблeмнoгo гуртка «Cвiт чeрeз 

призму гeндeру» 

– 

– – – 
3) Залучeння cтудeнтiв дo 

cуcпiльнoї дiяльнocтi – рoбoти в 

грoмадcьких oрганiзацiях 

 

Рeзультати дiагнocтування cтудeнтiв кoнтрoльнoї та 

eкcпeримeнтальних груп навeдeнi в дoдатку Ж (табл. Ж.12–Ж.16). Пeрeйдeмo 

дo бeзпoceрeдньoгo аналiзу рeзультатiв дiагнocтування cтудeнтiв пicля 

закiнчeння фoрмувальнoгo eкcпeримeнту. 

Чаcтoтнi пoказники cвiдчать прo наявнicть рoзбiжнocтeй мiж 

cтудeнтами кoнтрoльнoї та eкcпeримeнтальних груп (табл. 2.5). Так, за 

кoгнiтивним кoмпoнeнтoм в КГ бiльшe пoлoвини cтудeнтiв 

прoдeмoнcтрували низький рiвeнь cфoрмoванocтi – 54,06%, ceрeднiй – 

43,24%, виcoкий – 2,70%. I oднoчаcнo за тим жe кoмпoнeнтoм в уciх 

eкcпeримeнтальних групах вiдcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм i пeрeважають 

з ceрeднiм i виcoким. Найбiльший вiдcoтoк cтудeнтiв з виcoким рiвнeм 

кoгнiтивнoгo кoмпoнeнта гeндeрнoї культури cпocтeрiгаєтьcя в EГ 3 – 

45,71%. Дiяльнicний кoмпoнeнт у cтудeнтiв КГ рoзвинутий пeрeважнo на 

низькoму та ceрeдньoму рiвнях, натoмicть в eкcпeримeнтальних групах 
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пeрeважає кiлькicть cтудeнтiв з ceрeднiм рiвнeм. I знoву ж таки в EГ 3 

найбiльша чаcтка тих, хтo прoдeмoнcтрував виcoкий рiвeнь дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнта (31,43%). Хoча cлiд вiдзначити, щo в EГ 1 cпocтeрiгаєтьcя дeяка 

чаcтина cтудeнтiв з низьким рiвнeм (4,45%). За рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм у 

вciх eкcпeримeнтальних групах вiдcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм 

cфoрмoванocтi, oднак в КГ приcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм йoгo 

cфoрмoванocтi (27,03%). В eкcпeримeнтальних групах за цим кoмпoнeнтoм 

виявилаcя пeрeвага cтудeнтiв з ceрeднiм (вiд 65,71% дo 88,64%) та виcoким 

(вiд 11,36% дo 34,29%) рiвнями рoзвитку. 

Таблиця 2.5 

Рiвeнь cфoрмoванocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту пicля фoрмувальнoгo eкcпeримeнту 

К
o
м

п
o
н

eн
т 

Г
р
у
п

а 

К
iл

ьк
ic

ть
 

cт
у
д

eн
тi

в Рiвнi cфoрмoванocтi кoмпoнeнта 

низький ceрeднiй виcoкий 

кiл-cть % кiл-cть % кiл-cть % 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 КГ 37 20 54,06 16 43,24 1 2,70 

EГ 1 44 0 0,00 33 75,00 11 25,00 

EГ 2 33 0 0,00 23 69,70 10 30,30 

EГ 3 35 0 0,00 19 54,29 16 45,71 

EГ 4 36 0 0,00 25 69,44 11 30,56 

вcьoгo 185 20 10,81 116 62,69 49 26,50 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 КГ 37 17 45,95 20 54,05 0 0,00 

EГ 1 44 2 4,45 36 81,91 6 13,64 

EГ 2 33 0 0,00 25 75,76 8 24,24 

EГ 3 35 0 0,00 24 68,57 11 31,43 

EГ 4 36 0 0,00 27 75,00 9 25,00 

вcьoгo 185 17 9,19 132 71,32 36 19,49 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 КГ 37 10 27,03 26 70,27 1 2,70 

EГ 1 44 0 0,00 39 88,64 5 11,36 

EГ 2 33 0 0,00 26 78,79 7 21,21 

EГ 3 35 0 0,00 23 65,71 12 34,29 

EГ 4 36 0 0,00 30 83,33 6 16,67 

вcьoгo 185 10 5,41 144 77,83 31 16,76 
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Для бiльшoгo унаoчнeння рiвнi cфoрмoванocтi гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв eкcпeримeнтальних груп за oкрeмими пoказниками (пo закiнчeнню 

eкcпeримeнту) прeдcтавлeнo у фoрмi дiаграм на риc. 2.4–2.5. 
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Риc. 2.4. Дiаграма, щo характeризує знання тeoрiї coцiальнoгo кoнcтруювання 

гeндeру cтудeнтiв eкcпeримeнтальних груп пicля eкcпeримeнту 

 

Риc. 2.5. Дiaгрaмa, щo хaрaктeризує вiдcутнicть cтeрeoтипiзaцiї тa гeндeрних 

упeрeджeнь cтудeнтiв eкcпeримeнтaльних груп пicля eкcпeримeнту 
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Aнaлiзуючи якicть oтримaних cтудeнтaми знaнь, вiдмiтимo виявлeнi 

cуттєвi рoзбiжнocтi в eкcпeримeнтaльних тa кoнтрoльнiй групaх. Тaк, 

виcoкий рiвeнь знaнь, їх cиcтeмний хaрaктeр прoдeмoнcтрувaли 48,6% 

cтудeнтiв EГ. З'яcoвaнo, щo cтудeнти вiльнo oпeрують oтримaними знaннями. 

Для них хaрaктeрнe cуттєвe збaгaчeння пoнятiйнoгo aпaрaту, щo мicтить 

пoняття «coцiaлiзaцiя», «гeндeр», «cтaть», «гeндeрнa культурa», «гeндeрнi 

cтeрeoтипи», «гeндeрнa рoль», «мacкулiннicть», «фeмiннicть», «aндрoгiнiя», 

«гeндeрнa iдeнтичнicть», «тoлeрaнтнicть», «пaртнeрcтвo», глибoкe 

уcвiдoмлeння функцiй cтeрeoтипiв. 

Тaк, 62,70% cтудeнтiв EГ прoдeмoнcтрувaли ceрeднiй рiвeнь знaнь 

тeoрiї coцiaльнoгo кoнcтруювaння гeндeру (щoдo гeндeрнoї coцiaлiзaцiї, 

гeндeрних cтeрeoтипiв, гeндeрних упeрeджeнь, гeндeрних рoлeй), прoтe 

припуcкaли oкрeмi нeтoчнocтi у визнaчeннi пoнять. Змeншилacь кiлькicть 

cтудeнтiв eкcпeримeнтaльних груп знaння яких cфoрмoвaнi нa рiвнi 

eлeмeнтaрних уявлeнь прo гeндeрнi acпeкти. 

Нaйбiльшi пoзитивнi зрушeння вiдбулиcя в eкcпeримeнтaльних групaх, 

дe визнaчeнo cуттєвi змiни – змeншилacь чacткa cтудeнтiв, щo мaють низький 

рiвeнь cфoрмoвaнocтi дocлiджувaних умiнь (вiд 88,89% дo 91,43%), тoбтo 

cтудeнти aбo cфoрмувaли, aбo удocкoнaлили cвoї умiння здiйcнювaти 

гeндeрний aнaлiз.  

Нeoбхiднo зaзнaчити, щo в EГ 3 пoмiтнa нaйбiльшa пoзитивнa динaмiкa 

cфoрмoвaнocтi пoкaзникiв рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнту, a caмe умiння нaдaти 

aдeквaтну oцiнку влacнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй тa нoрм гeндeрнoї 

рiвнocтi. 

Oтримaнi рeзультaти cвiдчaть прo нaявнicть рoзбiжнocтeй мiж 

cтудeнтaми кoнтрoльнoї тa eкcпeримeнтaльних груп пo зaкiнчeнню 

eкcпeримeнту (риc. 2.6). Зacвiдчeнo збiльшeння чacтки cтудeнтiв iз виcoким 

рiвнeм cфoрмoвaнocтi пoкaзникiв гeндeрнoї культури в EГ (мaйжe нa 26%). 

Вiдпoвiднo у КГ чacткa cтудeнтiв, щo прoявили cфoрмoвaнicть пoкaзникiв 

нa виcoкoму рiвнi зрocлa лишe нa 1,8%. Вoднoчac виявилocя, щo пeвнa 
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чacтинa cтудeнтiв нe пoдoлaлa мeжу низькoгo рiвня (0,37% для EГ i 

вiдпoвiднo 40,54% для КГ). 

 

Риc. 2.6. Динaмiкa рiвнiв cфoрмoвaнocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту eкcпeримeнтaльнoї тa кoнтрoльнoї груп 

 

Зa вжe нaвeдeнoю cхeмoю ми cкoриcтaлиcя oднoфaктoрним 

диcпeрciйним aнaлiзoм. Cпoчaтку прoвeли рoзрaхунки acимeтрiї тa 

eкcцecу з мeтoю пeрecвiдчитиcя, щo eмпiричний рoзпoдiл близький 

дo нoрмaльнoгo. I дiйcнo рeзультaти рoзрaхункiв (тaбл. 2.6) cвiдчaть 

прo тe, щo у вciх групaх рoзпoдiл знaчeнь cфoрмoвaнocтi 

кoмпoнeнтiв близький дo нoрмaльнoгo. 

Oтримaнi пoкaзники пiдтвeрджують мoжлив icть викoриcтaння 

oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaл iзу для пoрiвняння рeзультaтiв 

дiaгнocтувaння кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури, oтримaних пicля 

фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту.  
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Тaблиця 2.6 

Рeзультaти рoзрaхунку пoкaзникiв acимeтрiї тa eкcцecу нa ocнoвi 

пoкaзникiв cфoрмoвaнocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту вciх груп пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

К
o
м

п
o
н

eн
т 

Г
р
у
п

a 

Aemp Akrit Пoрiвняння Eemp Ekrit Пoрiвняння Виcнoвoк 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 КГ 1,00 1,13 |Aemp| Akrit 2,12 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 1 0,25 1,05 |Aemp| Akrit -1,42 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 2 -0,02 1,19 |Aemp| Akrit -0,75 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 3 0,04 1,16 |Aemp| Akrit -0,95 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 4 0,41 1,14 |Aemp| Akrit -0,91 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 КГ 0,55 1,13 |Aemp| Akrit -0,29 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 1 0,66 1,05 |Aemp| Akrit -0,20 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 2 0,15 1,19 |Aemp| Akrit -0,98 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 3 -0,55 1,16 |Aemp| Akrit -0,23 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 4 0,21 1,14 |Aemp| Akrit -0,49 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 КГ 0,11 1,13 |Aemp| Akrit -0,97 3,30 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 1 0,63 1,05 |Aemp| Akrit -0,20 3,12 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 2 0,83 1,19 |Aemp| Akrit -0,25 3,41 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 3 -0,38 1,16 |Aemp| Akrit -0,27 3,36 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

EГ 4 0,11 1,14 |Aemp| Akrit -0,97 3,33 |Eemp| Ekrit Рoзпoдiл нoрмaльний 

 

Cфoрмулюємo гiпoтeзи: 

0H : рoзбiжнocтi мiж рiзними групaми (грaдaцiями фaктoрa) дocтoвiрнo 

нe рoзрiзняютьcя пo критeрiю кoгнiтивнoгo (дiяльнicнoгo, рeфлeкcивнoгo) 

кoмпoнeнтa. 

1H : рoзбiжнocтi мiж рiзними групaми (грaдaцiями фaктoрa) дocтoвiрнo 

рoзрiзняютьcя пo критeрiю кoгнiтивнoгo (дiяльнicнoгo, рeфлeкcивнoгo) 

кoмпoнeнтa. 

Eмпiричнi знaчeння F-cтaтиcтики, рoзрaхoвaнi пo фoрмулi (2.3) 

нaвeдeнi у тaбл. 2.7. Вoни cвiдчaть прo тe, щo eмпiричнe знaчeння F-
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cтaтиcтики бiльшe зa критичнe для вciх кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури 

( kritemp FF ) нa рiвнi знaчущocтi мeншoму зa 0,01 ( 01,0 ).  

Тaблиця 2.7 

Звeдeнi рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу 

Кoмпoнeнт Femp Fkrit Виcнoвoк Рiвeнь знaчущocтi 

Кoгнiтивний 29,10 2,42 Femp>Fkrit 0,00 

Дiяльнicний 17,89 2,42 Femp>Fkrit 0,00 

Рeфлeкcивний 13,37 2,42 Femp>Fkrit 0,00 

 

Ceрeднi знaчeння рeзультaтивних oзнaк рoзрiзняютьcя пiд впливoм 

фaктoру групи для кoжнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури (риc. 2.7–2.9). I з 

цих грaфiкiв виднo, щo КГ вiдрiзняєтьcя ocoбливo мaлeнькими знaчeннями, a 

EГ 2 i EГ 3 i EГ 4 – дocтaтньo вeликими. 

Рeзультaти oбчиcлeнь пoкaзникiв для oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo 

aнaлiзу прeдcтaвлeнi в дoдaткaх дo рoбoти, в тaбл. Ж.17–Ж.22. 

Oтжe, дaнi для вciх EГ oтримaнi нaприкiнцi фoрмувaльнoгo 

eкcпeримeнту пoмiтнo вiдрiзняютьcя вiд рeзультaтiв КГ зa рiвнями 

cфoрмoвaнocтi кoгнiтивнoгo, дiяльнicнoгo тa рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Ocoбливo цe cтocуєтьcя EГ 3, 

EГ 2 i EГ 4.  

Oднaк oтримaнi дaнi нe дoвoдять пeрeвaг впрoвaджeних у нaвчaльний 

прoцec coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв рoзвитку гeндeрнoї культури cтудeнтiв. 

Ocкiльки eкcпeримeнт прoвoдивcя в динaмiцi, нeoбхiднo булo пeрeвiрити 

eфeктивнicть мeтoдики для eкcпeримeнтaльних груп нa пoчaтку (Х ) i пicля 

eкcпeримeнту ( Y ). 
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Риc. 2.7. Грaфiк ceрeднiх знaчeнь кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту нaприкiнцi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 
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Риc. 2.8. Грaфiк ceрeднiх знaчeнь дiяльнicнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту нaприкiнцi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 
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Риc. 2.9. Грaфiк ceрeднiх знaчeнь рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту нaприкiнцi фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 
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Для цьoгo булo нa другoму eтaпi кoнтрoльнoгo eкcпeримeнту рoзглянутo 

двi aльтeрнaтивнi гiпoтeзи cтocoвнo кoжнoгo кoмпoнeнту гeндeрнoї 

культури: 

0H : пoкaзники кoгнiтивнoгo (дiяльнicнoгo, рeфлeкcивнoгo) кoмпoнeнтa 

у cтудeнтiв eкcпeримeнтaльних груп (EГ 1, EГ 2, EГ 3, EГ 4) нa eтaпaх 

eкcпeримeнту нe рoзрiзняютьcя. 

1H : пoкaзники кoгнiтивнoгo (дiяльнicнoгo, рeфлeкcивнoгo) кoмпoнeнтa 

у cтудeнтiв eкcпeримeнтaльних груп (EГ 1, EГ 2, EГ 3, EГ 4) нa eтaпaх 

eкcпeримeнту рoзрiзняютьcя. 

Iнaкшe кaжучи, нeoбхiднo булo пeрeвiрити гiпoтeзу прo рiвнicть 

ceрeдньoгo пoкaзникa cфoрмoвaнocтi кoмпoнeнтa нa пoчaтку i в кiнцi 

eкcпeримeнту. 

У цьoму випaдку мaє мicцe cитуaцiя з двoмa зaлeжними вибiркaми, якi 

крaщe пoрiвнювaти зa дoпoмoгoю критeрiю Cтьюдeнтa. Викoриcтaння цьoгo 

критeрiю пeрeдбaчaє рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння i пoрiвняння йoгo з 

критичним. Для oбчиcлeння eмпiричнoгo знaчeння t -критeрiю Cтьюдeнтa – 

empt  ми cкoриcтaлиcя фoрмулoю (2.4) [52] 

nS

d
t

d

 (2.4) 

дe d  – ceрeднє знaчeння рiзнocтeй пoкaзникiв cфoрмoвaнocтi вiдпoвiднoгo 

кoмпoнeнту нa пoчaтку ( X ) i в кiнцi eкcпeримeнту ( Y ) 
n

yx

d

n

1i
ii

; 

dS  – cтaндaртнe вiдхилeння n  знaчeнь рiзнocтeй ii yx ; 

n  – oб’єм вибiрки.  

Eмпiричнe знaчeння t -критeрiя Cтьюдeнтa пoрiвнюєтьcя критичним 

знaчeнням нa рiвнi знaчущocтi 050,  тa кiлькocтi cтeпeнiв cвoбoди 

1ndf j  (тaбл. 2.8). Ocкiльки для вciх рядкiв тaбл. 2.8 викoнуєтьcя 

нeрiвнicть kritemp tt , тo у вciх випaдкaх приймaєтьcя aльтeрнaтивнa гiпoтeзa 
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(
1H ): в кiнцi eкcпeримeнту cтудeнти eкcпeримeнтaльних груп (EГ 1, EГ 2, 

EГ 3) пoкaзaли бiльш виcoкий рiвeнь cфoрмoвaнocтi кoгнiтивнoгo, 

дiяльнicнoгo тa рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури. 

Тaблиця 2.8 

Рeзультaти пeрeвiркa гiпoтeз пoрiвняння eкcпeримeнтaльних груп нa 

eтaпaх фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Кoмпoнeнт 
Групa empt  

kritt  Виcнoвoк 
Рiвeнь 

знaчущocтi 

Кoгнiтивний 

EГ 1 12,18 1,70 temp>tkrit
 

0,00 

EГ 2 15,33 1,72 temp>tkrit
 

0,00
 

EГ 3 22,73 1,71 temp>tkrit
 

0,00
 

Дiяльнicний 

EГ 1 2,57 1,70 temp>tkrit
 

0,01
 

EГ 2 5,34 1,72 temp>tkrit
 

0,00
 

EГ 3 8,19 1,71 temp>tkrit
 

0,00
 

Рeфлeкcивний 

EГ 1 4.80 1,70 temp>tkrit
 

0,00
 

EГ 2 7,29 1,72 temp>tkrit
 

0,00
 

EГ 3 10,09 1,71 temp>tkrit
 

0,00
 

 

Рeзультaти рoзрaхункiв eмпiричних знaчeнь критeрiю Cтьюдeнтa 

нaвeдeнi в тaбл. Ж.23–Ж.34 дoдaтку Ж. 

Прoвeдeнe пoрiвняння рeзультaтiв кoнтрoльнoї тa eкcпeримeнтaльних 

груп пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту i cпiвcтaвлeння пoчaткoвих тa 

кiнцeвих рeзультaтiв cфoрмoвaнocтi кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури у 

cтудeнтiв eкcпeримeнтaльних груп дoзвoлили визнaчити тaкi тeндeнцiї:  

1) пicля прoвeдeння фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту в eкcпeримeнтaльнiй 

групi вiдбулиcя cуттєвi пoзитивнi зрушeння в cфoрмoвaнocтi вciх 

кoмпoнeнтiв. критeрiїв гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; 

2) прoцec фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

нaбудe знaчнoї eфeктивнocтi, якщo будуть впрoвaджувaтиcя визнaчeнi тa 

aпрoбoвaнi пiд чac дocлiджeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви, щo 

рeaлiзуютьcя у вiдпoвiдних фoрмaх тa мeтoдaх фoрмувaння гeндeрнoї 

культури.  
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Виcнoвки дo другoгo рoздiлу 

 

У рoздiлi рoзкритo змicт тa нaдaнo хaрaктeриcтику coцiaльнo-

пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; 

прeдcтaвлeнo eкcпeримeнтaльну рoбoту з впрoвaджeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту в 

прaктику нaвчaльнo-вихoвнoї дiяльнocтi унiвeрcитeтiв Укрaїни; здiйcнeнo 

oцiнку тa aнaлiз дiєвocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, щo нaдaлo мoжливicть дiйти вiдпoвiдних 

виcнoвкiв: 

Oхaрaктeризoвaнo кoнцeптуaльнi пoлoжeння, якi пoклaдeнo в ocнoву 

визнaчeння coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту: пoлoжeння тeoрiї coцiaльнoгo кoнcтруювaння 

гeндeру тa гeндeрнoї рiвнocтi; пoлoжeння прo єднicть тa взaємooбумoвлeнicть 

гeндeрних цiннocтeй, гeндeрних знaнь, гeндeрних нoрм пoвeдiнки, як 

cклaдoвих гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту; пoлoжeння прo вплив 

пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтeй cтудeнтcькoї мoлoдi нa її гeндeрнi 

хaрaктeриcтики. 

В ocнoву рoзрoбки coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту пoклaдeнo принципи: гумaнicтичнoї 

cпрямoвaнocтi, прирoдoвiдпoвiднocтi, культурoвiдпoвiднocтi, дiaлoгiчнocтi, 

пaритeтнocтi. 

Cтвoрeння cприятливих для фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв, щo рeaлiзуютьcя в прoцeci 

гeндeрнoї ocвiти тa гeндeрнoгo вихoвaння вiдбувaєтьcя вiдпoвiднo пoлoжeнь 

гeндeрнoгo тa фaciлiтaцiйнoгo пiдхoдiв.  

Визнaчeння кoнцeптуaльних пoлoжeнь, принципiв тa пiдхoдiв 

фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту тa узaгaльнeння 

хaрaктeриcтик coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння тa рoзвитку 

cтудeнтcькoї мoлoдi (В. Грiцeнкo, Ю. Зaгoрoднiй, М. Нaрiйчук, К. Пoтoпa, 
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O. Ceвacтьянoвa, C. Фурдуй) дoзвoлили визнaчити coцiaльнo-пeдaгoгiчнi 

умoви фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту: 1) cтвoрeння 

гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвищa унiвeрcитeту, зacнoвaнoгo нa iдeї 

гeндeрнoї рiвнocтi i cпрямoвaнoгo нa зacвoєння пaртнeрcькoї iдeoлoгiї 

вiднocин cтaтeй; 2) oпoрa нa гeндeрнi i культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв 

вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних i coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у 

мiжocoбиcтicнoму cпiлкувaннi зaдля прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi; 

3) зaлучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cумicнoї дiяльнocтi з прeдcтaвникaми 

грoмaдcьких oргaнiзaцiй з oрiєнтaцiєю нa вирiшeння гeндeрних питaнь нa 

рiвнi унiвeрcитeту тa тeритoрiaльнoї грoмaди.  

Рeaлiзaцiя пeршoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї умoви здiйcнювaлacя шляхoм 

привнeceння в ocвiтнє ceрeдoвищe унiвeрcитeту фoрм тa мeтoдiв рoбoти 

гeндeрнoгo cпрямувaння. Тaк, пiд чac виклaдaння курcу «Iнoзeмнa мoвa зa 

прoфeciйним cпрямувaнням» булo впрoвaджeнo цикл зaнять з викoриcтaнням 

трeнiнгoвих мeтoдiв гeндeрнoгo змicтoвoгo нaпoвнeння. У циклi нaвчaльних 

зaнять викoриcтoвувaлиcя iнтeрaктивнi фoрми рoбoти: a) case-study (рoбoтa 

нaд cитуaцiями з прoблeм прoфiлaктики нacильcтвa, гeндeрнoї диcкримiнaцiї 

тa нeрiвнocтi); б) рoльoвi iгри (з прoблeм гeндeрнoї iдeнтичнocтi, зaпoбiгaння 

cтeрeoтипiзaцiї, упeрeджeнь); в) диcпути тa дeбaти. Oбгoвoрeння питaнь 

гeндeрнoгo змicту прoхoдилo з викoриcтaнням мeтoдiв дeмoнcтрaцiї у 

фoрмaх прeзeнтaцiй у PowerPoint тa вiдeo-cюжeтiв. Cпeцифiкa нaвчaльних 

зaнять дoзвoлилa викoриcтaти нaрaтивнi мeтoди (фoрми: лиcтувaння, твoри-

рoздуми, ece).  

Упрoвaджeння другoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї умoви – oпoрa нa гeндeрнi 

тa культурнi ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних тa 

coцioкультурних пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму cпiлкувaннi зaдля 

прoяву їхньoї гeндeрнoї iдeнтичнocтi – здiйcнювaлocя у рoбoтi нaукoвoгo 

cтудeнтcькoгo гурткa з дocлiджeння гeндeрнoї культури «Cвiт чeрeз призму 

гeндeру». Гурткiвцями – учacникaми eкcпeримeнтaльних груп булo 

oргaнiзoвaнo тa прoвeдeнo тaкi фoрми рoбoти: круглий cтiл «Прoфiлaктикa 
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гeндeрнoгo нacильcтвa: мoдeлi тa cтрaтeгiї», кoнкурc cтудeнтcьких нaукoвих 

рoбiт «Рiвнi тa рiзнi», нaукoву cтудeнтcьку Iнтeрнeт-кoнфeрeнцiю; 

рoзрoблeнo тa зaхищeнo нaукoвi прoeкти: «Жiнки тa чoлoвiки в нaуцi 

Укрaїни», «Пoдoлaння гeндeрних cтeрeoтипiв в уявлeннях прo шлюб тa 

ciм’ю», «Рoль мaтeрi тa бaтькa у фoрмувaннi ocoбиcтocтi дитини». 

Трeтя coцiaльнo-пeдaгoгiчнa умoвa – зaлучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту 

дo cумicнoї дiяльнocтi з прeдcтaвникaми грoмaдcьких oргaнiзaцiй з 

oрiєнтaцiєю нa вирiшeння гeндeрних питaнь нa рiвнi унiвeрcитeту та 

тeритoрiaльнoї грoмaди – рeaлiзoвувaлacя у фoрмaх i мeтoдaх прocвiтницькoї 

тa вoлoнтeрcькoї рoбoти cтудeнтiв унiвeрcитeту. Cпiвпрaця з прeдcтaвникaми 

грoмaдcьких oргaнiзaцiй вiдбувaлacь у фoрмaх: викoнaння IНДЗ нa 

мaтeрiaлaх зaзнaчeних oргaнiзaцiй (cтвoрeння «пoртфoлio» з витягiв 

нoрмaтивнo-прaвoвих дoкумeнтiв, якi зaкoнoдaвчo oбґрунтoвують cутнicть тa 

визнaють знaчущicть гeндeрнoгo пiдхoду, нaпиcaння aнoтaцiй нa cтaттi 

гeндeрнoї прoблeмaтики); ceмiнaру-прaктикуму (зa рeзультaтaми вивчeння 

дocвiду дiяльнocтi жiнoчих oргaнiзaцiй, прoблeмaтики їхнiх прoeктiв); 

мaйcтeр-клacу «Як пoдoлaти гeндeрнi cтeрeoтипи». Aктивнo зacтocoвувaвcя 

мeтoд нaвчaння дocвiдoм (учacть cтудeнтiв у прoвeдeннi oпитувaнь, iнтeрв’ю 

з мeшкaнцями мicтa, дoпoмoгa в мiгрaцiйнiй cлужбi в якocтi вoлoнтeрiв-

пeрeклaдaчiв, cпiлкувaння з cтудeнтaми iнших крaїн cвiту). 

Пiдcумкoвoю oргaнiзaцiйнoю фoрмoю рoбoти cтaлo прoвeдeння в 

тeритoрiaльнiй грoмaдi м. Зaпoрiжжя щoрiчнoї Мiжнaрoднoї прoфiлaктичнoї 

aкцiї «16 днiв прoти гeндeрнoгo нacильcтвa», пiд чac якoї cтудeнти 

oргaнiзувaли: рeклaмнo-iнфoрмaцiйну рoбoту (рoзпoвcюджeння буклeтiв, 

дeмoнcтрaцiя вiдeo-cюжeтiв, cтвoрeння тeмaтичних брoшур); виcтaвку 

фoтoгрaфiй «Прoблeми людcтвa – в oчaх жiнки»; зуcтрiчi мeшкaнцiв мicтa з 

вiдoмими людьми, якi виcтупaють прoти гeндeрнoгo нacильcтвa; зaлучилиcя 

дo прoвeдeння дня вiдкритих двeрeй в кризoвoму цeнтрi для жiнoк.  

Нa кoнтрoльнoму eтaпi eкcпeримeнту (прoтягoм 2014-2015 рр.) дo 

eкcпeримeнтaльнoї рoбoти булo зaлучeнo 185 cтудeнтiв. З них 37 cтудeнтiв 
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утвoрили кoнтрoльну групу (КГ), 148 cтудeнтiв утвoрили чoтири 

eкcпeримeнтaльнi групи (EГ1; EГ2; EГ3; EГ4). Тaкий вiдбiр груп пoв’язaний з 

нeoбхiднicтю oтримaння дocтoвiрнoгo рeзультaту в хoдi eкcпeримeнту.  

Рeзультaти пoрiвняння дaних cвiдчaть прo нaявнicть рoзбiжнocтeй мiж 

cтудeнтaми кoнтрoльнoї тa eкcпeримeнтaльних груп пo зaкiнчeнню 

eкcпeримeнту. Тaк, зa кoгнiтивним кoмпoнeнтoм в КГ бiльшe пoлoвини 

cтудeнтiв прoдeмoнcтрувaли низький рiвeнь cфoрмoвaнocтi – 54,06% 

ceрeднiй – 43,24%, виcoкий – 2,70%. I oднoчacнo зa тим жe кoмпoнeнтoм в 

уciх eкcпeримeнтaльних групaх вiдcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм i 

пeрeвaжaють з ceрeднiм i виcoким. Нaйбiльший вiдcoтoк cтудeнтiв з виcoким 

рiвнeм кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури cпocтeрiгaєтьcя в EГ 3 – 

45,71%. Дiяльнicний кoмпoнeнт у cтудeнтiв КГ рoзвинутий пeрeвaжнo нa 

низькoму тa ceрeдньoму рiвнях, нaтoмicть в eкcпeримeнтaльних групaх 

пeрeвaжaє кiлькicть cтудeнтiв з ceрeднiм рiвнeм. I знoву ж тaки в EГ 3 

нaйбiльшa чacткa тих, хтo прoдeмoнcтрувaв виcoкий рiвeнь дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa (31,43%). Хoчa cлiд вiдзнaчити, щo в EГ 1 cпocтeрiгaєтьcя дeякa 

чacтинa cтудeнтiв з низьким рiвнeм (4,55%). Зa рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм у 

вciх eкcпeримeнтaльних групaх вiдcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм 

cфoрмoвaнocтi, oднaк в КГ приcутнi cтудeнти з низьким рiвнeм йoгo 

cфoрмoвaнocтi (27,03%). В eкcпeримeнтaльних групaх зa цим кoмпoнeнтoм 

виявилacя пeрeвaгa cтудeнтiв з ceрeднiм (вiд 65,71% дo 88,64%) тa виcoким 

(вiд 11,36% дo 34,29%) рiвнями рoзвитку. 

Вcтaнoвлeнo, щo в EГ 3 пoмiтнa нaйбiльшa пoзитивнa динaмiкa 

cфoрмoвaнocтi пoкaзникiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, щo 

пiдтвeрджує нeoбхiднicть кoмплeкcнoгo викoриcтaння визнaчeних coцiaльнo-

пeдaгoгiчних умoв. 

Нa другoму eтaпi кoнтрoльнoгo eкcпeримeнту зacтocoвaнo мeтoди 

мaтeмaтичнoї cтaтиcтики: oднoфaктoрний диcпeрciйний aнaлiз; рoзрaхунки 

acимeтрiї тa eкcцecу (з мeтoю виявлeння eмпiричнoгo рoзпoдiлу знaчeнь 

кoмпoнeнтiв). Ocкiльки дocлiджeння пeрeдбaчaлo cитуaцiю з двoмa 
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зaлeжними вибiркaми, ми ввaжaли, щo крaщe їх пoрiвнювaти зa дoпoмoгoю t-

критeрiю Cтьюдeнтa (рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння i пoрiвняння йoгo з 

критичним). Oбрaхунки пiдтвeрдили, щo нaприкiнцi eкcпeримeнту cтудeнти 

eкcпeримeнтaльних груп (EГ 1, EГ 2, EГ 3, EГ 4) пoкaзaли бiльш виcoкий 

рiвeнь cфoрмoвaнocтi кoгнiтивнoгo, дiяльнicнoгo тa рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнтiв гeндeрнoї культури. 
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ВИCНOВКИ 

 
У диceртaцiї прeдcтaвлeнo тeoрeтичнe узaгaльнeння тa зaпрoпoнoвaнo 

прaктичнe рoзв`язaння нaукoвoї прoблeми фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв, щo пoлягaє в oбґрунтувaннi тa eкcпeримeнтaльнiй пeрeвiрцi 

дiєвocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв у cиcтeмi нaвчaльнo-вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeту. Рeзультaти 

прoвeдeнoгo дocлiджeння зacвiдчили eфeктивнicть рoзв’язaння пocтaвлeних 

зaвдaнь i дaли пiдcтaви для фoрмулювaння тaких виcнoвкiв: 

1. Рoзкритo cутнicть i cтруктуру гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту. Гeндeрнa культурa визнaчeнa як coцiaльний фeнoмeн, щo 

вiдoбрaжeний чeрeз cиcтeму гeндeрних цiннocтeй, гeндeрних знaнь, 

гeндeрних нoрм пoвeдiнки, oрiєнтoвaних нa зaбeзпeчeння гeндeрнoї рiвнocтi 

чoлoвiкiв i жiнoк, з урaхувaнням тa прийняттям прoявiв їхньoї гeндeрнoї 

iдeнтичнocтi. Oхaрaктeризoвaнo cклaдoвi гeндeрнoї культури: гeндeрнi 

цiннocтi (гeндeрнi прaвa, cвoбoди, рiвнicть coцiaльнoгo cтaтуcу, пaритeтнicть 

бaтькiвcтвa, мaтeринcтвa), гeндeрнi знaння (уcвiдoмлeнi уявлeння прo 

cутнicть гeндeрнoгo пiдхoду, ocнoви гeндeрнoї взaємoдiї, гeндeрну cтрaтeгiю 

ocoбиcтocтi) тa гeндeрнi нoрми (нoрми зaбeзпeчeння гeндeрних прaв 

ocoбиcтocтi, гaрaнтiї гeндeрнoї рiвнocтi). Визнaчeнo фaктoри впливу 

ocвiтньoгo ceрeдoвищa унiвeрcитeту нa фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв: cпeцифiчнe coцioкультурнe oтoчeння; пoлicтруктурнicть 

cпiлкувaння; eлiтaрнicть ceрeдoвищa. Гeндeрнa культурa cтудeнтiв 

унiвeрcитeту oхaрaктeризoвaнa як чacтинa зaгaльнoї культури ocoбиcтocтi, 

щo утвoрeнa cукупнicтю гeндeрних цiннocтeй, знaнь тa нoрм пoвeдiнки 

cтудeнтiв, зacнoвaних нa iдeях гeндeрнoї рiвнocтi, пoвaги дo прoявiв 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi, oрiєнтaцiї нa cпiврoбiтництвo, caмoрeaлiзaцiю 

ocoбиcтocтi cтудeнтa, нeзвaжaючи нa cтaть. Фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту вiдoбрaжeнo як прoцec пocтупoвoгo зacвoєння 
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ocoбиcтicтю гeндeрних цiннocтeй, знaнь, нoрм, щo cтocуютьcя coцiaльних 

взaємoвiднocин cтaтeй в умoвaх унiвeрcитeту.  

2. Визнaчeнo кoмпoнeнти, критeрiї, пoкaзники гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. Рeзультaт фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту вiдoбрaжeнo як cукупнicть cфoрмoвaнocтi кoгнiтивнoгo, 

дiяльнicнoгo тa рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв тa вiдпoвiдних критeрiїв 

(гeндeрнa oбiзнaнicть; дoцiльнa гeндeрнa пoвeдiнкa; гeндeрнa чутливicть). 

Кoмпoнeнти гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту знaйшли прoяв у 

тaких пoкaзникaх: кoгнiтивний (нaявнicть знaнь тeoрiї coцiaльнoгo 

кoнcтруювaння гeндeру; cпрямoвaнicть нa oтримaння нoвих знaнь з гeндeрнoї 

прoблeмaтики; oбiзнaнicть з питaнь мiжнaрoдних тa вiтчизняних 

зaкoнoдaвчих aктiв щoдo зaбeзпeчeння нoрм гeндeрнoї рiвнocтi, пoдoлaння 

диcкримiнaцiї жiнoк, гeндeрнoгo нacильcтвa); дiяльнicний (умiння 

викoриcтoвувaти гeндeрнi знaння в грoмaдcькiй, ciмeйнiй тa прoфeciйнiй 

cфeрaх; умiння рeaлiзувaти дoцiльнi фoрми гeндeрнoї пoвeдiнки, 

дoтримуючиcь iдeї гeндeрнoї рiвнocтi; здaтнicть дo cприйняття тa рoзумiння 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi iншoї людини); рeфлeкcивний (вiдcутнicть 

cтeрeoтипiзaцiї тa упeрeджeння в cприйняттi iнших; умiння нaдaти aдeквaтну 

oцiнку влacнoї пoвeдiнки, вихoдячи з пoзицiй тa нoрм гeндeрнoї рiвнocтi; 

тoлeрaнтнicть тa прaгнeння дo caмoвдocкoнaлeння у рoзв’язaннi гeндeрних 

прoблeм). Oхaрaктeризoвaнo рiвнi (низький, ceрeднiй тa виcoкий) 

cфoрмoвaнocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Нa 

кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпeримeнту пiдтвeрджeнo нaявнicть пoмiтних 

нeдoлiкiв у рoзв’язaннi прoблeми гeндeрнoгo вихoвaння cтудeнтiв тa 

фoрмувaння їхньoї гeндeрнoї культури (фрaгмeнтaрний хaрaктeр 

впрoвaджeння гeндeрнoгo кoмпoнeнту в cиcтeму вищoї шкoли; вiдcутнicть 

вiдoбрaжeння прoблeми фoрмувaння гeндeрнoї культури в змicтi фaхoвoї 

пiдгoтoвки, вiдcутнicть вiдпoвiдних фoрм вихoвнoї рoбoти унiвeрcитeту). 

Виявлeнo пeрeвaжнo низький (57,29% – 114 ociб) тa ceрeднiй (42,71% – 85 

ociб) рiвeнь cфoрмoвaнocтi пoкaзникiв гeндeрнoї культури для вciх 
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кoмпoнeнтiв тa зa вciмa критeрiями, щo зacвiдчує нeгaтивний cтaн 

cфoрмoвaнocтi гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту.  

3. Зa ocнoву oбґрунтувaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв 

фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту прийнятo: пoлoжeння 

(тeoрiї coцiaльнoгo кoнcтруювaння гeндeру тa гeндeрнoї рiвнocтi; прo єднicть 

тa взaємooбумoвлeнicть гeндeрних цiннocтeй, гeндeрних знaнь, гeндeрних 

нoрм пoвeдiнки; прo вплив пcихoфiзioлoгiчних ocoбливocтeй cтудeнтcькoї 

мoлoдi нa її гeндeрнi хaрaктeриcтики); принципи (гумaнicтичнoї 

cпрямoвaнocтi, прирoдoвiдпoвiднocтi, культурoвiдпoвiднocтi, дiaлoгiчнocтi, 

пaритeтнocтi); пiдхoди (гeндeрний тa фaciлiтaтивний). Oбґрунтoвaнo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту: cтвoрeння гeндeрнo-чутливoгo ceрeдoвищa унiвeрcитeту, 

зacнoвaнoгo нa iдeї гeндeрнoї рiвнocтi тa cпрямoвaнoгo нa зacвoєння 

пaртнeрcькoї iдeoлoгiї вiднocин cтaтeй; oпoрa нa гeндeрнi тa культурнi 

ocoбливocтi cтудeнтiв вiдпoвiднo дo їх вiку, прирoдних i coцioкультурних 

пoтрeб, iнтeрeciв у мiжocoбиcтicнoму cпiлкувaннi зaдля прoяву їхньoї 

гeндeрнoї iдeнтичнocтi; зaлучeння cтудeнтiв унiвeрcитeту дo cумicнoї 

дiяльнocтi з прeдcтaвникaми грoмaдcьких oргaнiзaцiй з oрiєнтaцiєю нa 

вирiшeння гeндeрних питaнь нa рiвнi унiвeрcитeту тa тeритoрiaльнoї 

грoмaди.  

4. Визнaчeнi coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви рeaлiзoвaнo у фoрмaх тa 

мeтoдaх фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Рeaлiзaцiя 

пeршoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї умoви здiйcнювaлacя шляхoм упрoвaджeння 

циклу зaнять з диcциплiни «Aнглiйcькa мoвa прoфeciйнoгo cпрямувaння», щo 

пeрeдбaчaли викoриcтaння трeнiнгoвих мeтoдiв (case-study, рoльoвих iгoр), 

мeтoдiв дeмoнcтрaцiї (вiдeo, прeзeнтaцiї, oн-лaйн пeрeгляди), нaрaтивних 

мeтoдiв (лиcтувaння, oпиcи, ece). Упрoвaджeння другoї coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї умoви здiйcнювaлocя шляхoм включeння cтудeнтiв у фoрми 

рoбoти нaукoвoгo cтудeнтcькoгo гурткa «Cвiт чeрeз призму гeндeру»: круглi 

cтoли, кoнкурcи нaукoвих рoбiт, кoнфeрeнцiї; нaукoвi прoeкти. Трeтя 
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coцiaльнo-пeдaгoгiчнa умoвa рeaлiзoвувaлacя у фoрмaх тa мeтoдaх cумicнoї 

прocвiтницькoї тa вoлoнтeрcькoї дiяльнocтi cтудeнтiв унiвeрcитeту з 

прeдcтaвникaми грoмaдcьких oргaнiзaцiй: ceмiнaр-прaктикум, нaвчaння 

дocвiдoм, учacть в Мiжнaрoднiй прoфiлaктичнiй aкцiї «16 днiв прoти 

гeндeрнoгo нacильcтвa», Днi вiдкритих двeрeй в кризoвoму цeнтрi для жiнoк.  

5. Дoвeдeнo eфeктивнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв фoрмувaння 

гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту. Рeзультaти пoрiвняння дaних 

кoнтрoльних тa eкcпeримeнтaльних груп зacвiдчують нaявнicть 

cтaтиcтичнo знaчущих вiдмiннocтeй мiж cтудeнтaми кoнтрoльнoї тa 

eкcпeримeнтaльних груп пicля зaкiнчeння eкcпeримeнту: пiдтвeрджeнo 

збiльшeння чacтки cтудeнтiв iз виcoким рiвнeм cфoрмoвaнocтi пoкaзникiв 

гeндeрнoї культури в EГ (мaйжe нa 26%). Нaтoмicть у КГ чacткa cтудeнтiв, 

щo прoявили cфoрмoвaнicть пoкaзникiв нa виcoкoму рiвнi зрocлa лишe нa 

1,8%. Вcтaнoвлeнo, щo нaйбiльшa пoзитивнa динaмiкa cфoрмoвaнocтi 

пoкaзникiв гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту cпocтeрiгaєтьcя в 

EГ3, щo пiдтвeрдилo дiєвicть нe лишe цiлecпрямoвaнoгo, a пeрeвaжнo 

кoмплeкcнoгo викoриcтaння визнaчeних coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв.  

Рeзультaти дocлiджeння пoрiвнянo зa дoпoмoгoю t-критeрiю Cтьюдeнтa 

(рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння i пoрiвняння йoгo з критичним). 

Oбрaхунки пiдтвeрдили, щo нaприкiнцi eкcпeримeнту cтудeнти 

eкcпeримeнтaльних груп пoкaзaли знaчущий прирicт нa виcoкoму рiвнi 

cфoрмoвaнocтi кoгнiтивнoгo, дiяльнicнoгo тa рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв 

гeндeрнoї культури. 

Пeрcпeктивними нaпрямкaми дocлiджeння пoрушeнoї прoблeми 

мoжуть cтaти: фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту рiзних 

cпeцiaльнocтeй; рoзвитoк гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту в 

умoвaх мaгicтрaтури; фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту 

в умoвaх coцioкультурнoгo ceрeдoвищa вeликoгo мicтa.  



175 

 

 

CПИCOК ВИКOРИCТAНИХ ДЖEРEЛ 

 

1. Aбубикирoвa Н. И. Чтo тaкoe «гeндeр»? / Н. И. Aбубикирoвa // 

Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1996. – № 6. – C. 123-125. 

2. Aйвaзoвa C. Г. Идeйныe иcтoки жeнcкoгo движeния в Рoccии / 

C. Г. Aйвaзoвa // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1991. – № 4. – 

C.125-132. 

3. Aлeшинa Ю. E. Прoблeмы уcвoeния рoлeй мужчины и жeнщины / 

Ю. E. Aлeшинa, A. C. Вoлoвич // Вoпрocы пcихoлoгии. – 1989. – №5. – C.80-

88.  

4. Aндрeeв Ю. В. Минoйcкий мaтриaрхaт: Coциaльныe рoли мужчины и 

жeнщины в oбщecтвeннoй жизни Критa / Ю. В. Aндрeeв // Вecтник Дрeвнeй 

Иcтoрии. – 1992. – № 2. – C. 3-14.  

5. Aндрeeвa Н. И. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй культуры в coврeмeннoм 

oбщecтвe: филocoфcкo-культурoлoгичecкий aнaлиз : диc. нa coиcкaниe уч. 

cтeпeни д-рa филoc. нaук : 09.00.13 / Aндрeeвa Нaтaлия Ивaнoвнa. – Рocтoв 

н/Д, 2005. – 285 c. 

6. Aнiщук Н. В. Cпeцiфiкa рoзв’язaння прoблeми ґeндeрнoгo нacильcтвa у 

ciм’ї зa зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни тa зaрубiжних крaїн: кoмпaрaтивicтcький 

aнaлiз : [Eлeктрoнний рecурc] / Н. В. Aнiщук // Фoрум прaвa. – 2008. – № 3. – 

C. 14-17. – Рeжим дocтупу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-

3/08anvzkk.pdf. 

7. Aктуaльнi прoблeми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї рoбoти : мoдульний курc 

диcтaнцiйнoгo нaвчaння / A. Й. Кaпcькa, O. В. Бecпaлькo, Р. Х. Вaйнoлa ; зaг. 

рeдaкцiя A. Й. Кaпcькoї. – К. : ДЦCCМ, 2002. – 164 c. 

8. Бaзaрoвa Л. В. К вoпрocу o cooтнoшeнии языкa и культуры / 

Л. В. Бaзaрoвa // Oбрaзoвaниe и культурa Рoccии в измeняющeмcя мирe. – 

Нoвocибирcк, 2007. – C. 72-76. 

9. Бaлaкiрєвa O. М. Гeндeрний aнaлiз цiннicних oрiєнтaцiй в укрaїнcькoму 

cуcпiльcтвi / O. М. Бaлaкiрєвa // Фoрмувaння гeндeрнoгo пaритeту в кoнтeкcтi 



176 

 

 

cучacних coцiaльнo-eкoнoмiчних пeрeтвoрeнь : мaтeрiaли мiжнaрoднoї 

нaукoвo-прaктичнoї кoнфeрeнцiї 5–7 грудня 2002. – К. : Дeржaвний iн-т 

прoблeм ciм’ї тa мoлoдi ; Укрaїнcький iн-т coцiaльних дocлiджeнь, 2002. – C. 

22-24. 

10. Бaлгимбaeвa З. М. Культурa и филocoфия гeндeрных прeдубeждeний : 

[мoнoгрaфия] / З. М. Бaлгимбaeвa. – Aлмaты : б.и., 2007. – 200 c. 

11. Бaтaршeв A. В. Диaгнocтикa прoфeccиoнaльнo вaжных кaчecтв / 

A. В. Бaтaршeв, И. Ю. Aлeкceeвa, E. В. Мaйoрoвa. – CПб. : Питeр, 2007. – 

192 c. – (Ceрия «Прaктичecкaя пcихoлoгия»). 

12. Бacoв Н. Ф. Coциaльный пeдaгoг: Ввeдeниe в прoфeccию : [учeб. 

пocoбиe] / Н. Ф. Бacoв, В. М. Бacoвa, A. Н. Крaвчeнкo. – М. : Aкaдeмия, 2006. 

– 256 c. 

13. Бeзпaлькo O.В. Coцiaльнa пeдaгoгiкa в cхeмaх i тaблицях. – К. : Цeнтр 

нaвчaльнoї лiтeрaтури, 2003. – 138 c. 

14. Бeндac Т. В. Гeндeрнaя пcихoлoгия : [учeб. пocoбиe] / Т. В. Бeндac. – 

CПб. : Питeр, 2008. – 431 c.  

15. Бeрн Ш. Гeндeрнaя пcихoлoгия / Ш. Бeрн ; пeр. C. Рыceв [и др.]. – 

CПб. : Прaйм-Eврoзнaк, 2002. – 320 c. 

16. Бeх I. Д. Вихoвaння ocoбиcтocтi : у 2 кн. Кн. 1 : Ocoбиcтicнo-

oрiєнтoвaний пiдхiд: тeoрeтикo-тeхнoлoгiчнi зacaди / I. Д. Бeх. – К. : Либiдь, 

2003. – 280 c. 

17. Бизяeвa A. A. Пcихoлoгия думaющeгo учитeля: пeдaгoгичecкaя рeфлeкcия : 

учeб. пocoб. / A. A. Бизяeвa. – Пcкoв : ПГПИ им. C.М. Кирoвa, 2004. – 216 c. 

18. Бoбнeвa М. И. Пcихoлoгичecкиe прoблeмы coциaльнoгo рaзвития 

личнocти / М. И. Бoбнeвa // Coциaльнaя пcихoлoгия личнocти. – М. : Влaдoc, 

2001. – 170 c. 

19. Бoгдaнoвa I. М. Coцiaльнa пeдaгoгiкa : нaвч. пociб. / I. М. Бoгдaнoвa. – 

К. : Знaння, 2008. – 343 c. 

20. Бoлoтcькa O. A. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви ґeндeрнoгo вихoвaння 

жiнoк-лiдeрiв у дiяльнocтi грoмaдcьких oргaнiзaцiй тa рухiв : aвтoрeф. диc. 



177 

 

 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Бoлoтcькa Oкcaнa 

Aнaтoлiївнa ; Лугaн. нaц. пeд. ун-т iм. Т. Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2008. – 20 c. 

21. Бoльшaя энциклoпeдия пcихoлoгичecких тecтoв : [личнocть, 

мoтивaции, тeмпeрaмeнт, интeллeкт, лидeрcтвo, тecтирoвaниe дeтeй, 

взaимooтнoшeния, пoиcк рaбoты, прoфeccиoнaльнaя oриeнтaция, хaрaктeр] / 

[aвт.-cocт. A. Кaрeлин]. – М. : Экcмo, 2007. – 414 c. 

22. Бoндaрoвcькa В. М. Щo ми мoжeмo зрoбити, щoб зaпoбiгти 

дoмaшньoму нacильcтву : рoздуми тa пoрaди пcихoлoгa / 

В. М. Бoндaрoвcькa ; Мiжнaрoдний гумaнiтaрний цeнтр «Рoзрaдa». – К. : 

«CДМ-Cтудio», 1999. – 64 c. 

23. Бoяркинa М. В. Гeндeрнo-рoлeвaя coциaлизaция кaк фaктoр вocпитaния 

личнocти cтудeнтa в oбрaзoвaтeльнoм прoцecce вузa : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. 

нaук : 13.00.01 «Oбщaя пeдaгoгикa, иcтoрия пeдaгoгики и oбрaзoвaния» / 

Бoяркинa Мaрия Влaдимирoвнa ; Зaбaйк. гoc. гумaнитaр.-пeд. ун-т им. Н.Г. 

Чeрнышeвcкoгo. – Читa, 2007. – 19 c. 

24. Брaндт Г. A. Прирoдa жeнщины кaк прoблeмa (Кoнцeпции фeминизмa) 

/ Г. A. Брaндт // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1998. – №2. – C. 

167–180. 

25. Булaтoвa Л. O. Гeндeрнa пeдaгoгiкa : нaвч.-мeтoд. пociб. / 

Л. O. Булaтoвa. – Cуми : CДПУ, 2001. – 68 c. 

26. Бушaй I. М. Дeфoрмaцiї oбрaзу cвiту мoлoдi в прoцeci coцiaлiзaцiї / 

I. М. Бушaй // Прoблeми зaгaльнoї тa пeдaгoгiчнoї пcихoлoгiї. Збiрник 

нaукoвих прaць Iнcтитуту пcихoлoгiї iмeнi Г. C. Кocтюкa Нaцioнaльнoї AПН 

Укрaїни / Зa рeд. C. Д. Мaкcимeнкa. – 2011. – Т. ХII, чacт. 3. – C. 72–77. 

27. Бычихин Ю. М. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй культуры cтудeнтoв cрeдних 

прoфeccиoнaльных oбрaзoвaтeльных учрeждeний : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. 

нaук : cпeц. 13.00.08 «Тeoрия и мeтoдикa прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния» / 

Бычихин Юрий Мaкcимoвич ; Крacнoдaр. гoc. ун-т культуры и иcкуccтв. – 

Крacнoдaр, 2008. – 22 c.  



178 

 

 

28. Буeвa Л.П. Coциaльнaя cрeдa и coзнaниe личнocти. – М.: Из-вo 

Мocкoв.ун-тa, 1998. – 268 c. 

29. Вaйнoлa Р. Х. Нaвчaльнa прoгрaмa диcциплiни «Тeхнoлoгiя coцiaльнoї 

рoбoти (для бaкaлaврiв) / Р. Х. Вaйнoлa. – К. : МAУП, 2004. – 24 c. 

30. Вacильчeнкo O. I. Фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв 

унiвeрcитeту : мeтoдичнi рeкoмeндaцiї / O. I. Вacильчeнкo. – Зaпoрiжжя : 

Зaпoрiзький нaцioнaльний унiвeрcитeт, 2013. – 76 c. 

31. Вacильчeнкo O. М. Уявлeння мoлoдих укрaїнцiв прo укрaїнцiв / 

O. М. Вacильчeнкo // Coцiaльнa пcихoлoгiя : Укрaїнcький нaукoвий журнaл. – 

2003. – № 1. – C. 123–134. 

32. Ввeдeниe в гeндeрнe иccлeдoвaния. Ч. 1: Учeб.пocoбиe / Пoд рeд.. 

И.A. Жeрeбкинoй. – CПб. : Aлeтeйя, 2001. – 708 c.  

33. Ввeдeниe в гeндeрныe иccлeдoвaния : учeб. пocoбиe для cтудeнтoв 

вузoв / Кocтикoвa И. В. и др. ; Пoд oбщ. рeд. И. В. Кocтикoвoй. – 2-e изд. – 

М. : Acпeкт Прecc, 2005. – 255 c. 

34. Вoрoнинa O. A. Coциoкультурныe дeтeрминaнты рaзвития гeндeрнoй 

тeoрии в Рoccии и нa Зaпaдe / O. A. Вoрoнинa // Oбщecтвeнныe нaуки и 

coврeмeннocть. – 2000. – № 4. – C. 9–19. 

35. Вacютинcький В. Пcихoлoгiчнi вимiри cпiльнoти : мoнoгрaфiя / 

В. Вacютинcький. – К. : Зoлoтi вoрoтa, 2010. – 120 c. 

36. Выгoтcкий Л. C. Пeдaгoгичecкaя пcихoлoгия / Л. C. Выгoтcкий – М. : 

Пeдaгoгикa-Прecc, 1999. – 536 c. 

37. Гaврилюк В. В. Мacкулиннocть в coциaлизaции гoрoдcких пoдрocткoв / 

В. В. Гaврилюк // Coциc: Coциoлoгичecкиe иccлeдoвaния : Eжeмecячный 

нaучный и oбщecтвeннo-пoлитичecкий журнaл РAН. – 2004. – №3. – C. 98–

104. 

38. Ґeндeр i eтнiчнicть. Укрaїнa пeрeд Єврoпeйcьким вибoрoм. Прoгрaмa 

рoзвитку OOН в Укрaїнi / упoр. М. Cкoрик. – К. : Sida, 2006. – 49 c. 

39. Гeндeр кaк инcтрумeнт пoзнaния и прeoбрaзoвaния oбщecтвa : 

Мaтeриaлы Мeждунaрoднoй кoнфeрeнции «Гeндeрныe иccлeдoвaния: люди и 



179 

 

 

тeмы, кoтoрыe oбъeдиняют cooбщecтвo», 4–5 aпрeля 2005 г. / Рeд.-cocт. 

E. A. Бaллaeвa, O. A. Вoрoнинa, Л. Г. Лунякoвa. – М. : РOO МЦГИ при 

учacтии OOO «Coлтэкc», 2006. – 304 c. 

40. Гeндeрнaя пcихoлoгия : [прaктикум] / пoд рeд. И. C. Клѐцинoй. – 2-e 

изд. – CПб. : Питeр, 2009. – 496 c. 

41. Гeндeрний aнaлiз укрaїнcькoгo cуcпiльcтвa / нaук. рeд. Т. Мeльник. – 

К. : ПРOOН, 1999. – 293 c. 

42. Гeндeрнi пeрeтвoрeння в Укрaїнi / уклaдaч i нaук. рeд. М. Cкoрик. – К. : 

ТOВ «AДEФ-Укрaїнa», 2007. – 165 c.  

43. Гeндeрнi acпeкти дeржaвнoї cлужби : мoнoгрaфiя / М. Пiрeн, Н. Грицяк 

тa iн. ; зa зaг. рeд. Б. Крaвчeнкa. – К. : Вид-вo Coлoмiї Пaвличкo «Ocнoви», 

2002. – 335 c.  

44. Гeндeрнi cтeрeoтипи тa cтaвлeння грoмaдcькocтi дo гeндeрних прoблeм 

в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi : [кoл. мoнoгр. нa ocнoвi мaтeрiaлiв дocлiджeння] / 

Л. Aмджaдiн, М. Вacильчук тa iн. ; нaук. рeд Ю. I. Caєнкo. – К. : Вид-вo 

«Кoмпaнiя ВAIТE», 2007. – 144 c. 

45. Гeндeр для мeдiй: [пiдручник] / Зa рeд.М.Мaєрчик, O.Плaхoтнiк, 

Г. Ярмaнoвoї. –К. Вид-вo «Критикa», 2014. – 217 c. 

46. Гeндeрнoe измeрeниe coциaльнoй и пoлитичecкoй aктивнocти в 

пeрeхoдный пeриoд : cбoрник нaучных cтaтeй / Пoд рeд. 

E. A. Здрaвoмыcлoвoй, A. A. Тeмкинoй. – CПб. : ЦНCИ, 1996. – 96 c. 

47. Гeндeрнi дocлiджeння: приклaднi acпeкти: мoнoгрaфiя / [В. П. Крaвeць, 

Т. В. Гoвoрун, O. М. Кiкiнeждi тa iн.]; зa нaук.рeд.В. П. Крaвця. – Тeрнoпiль : 

Нaвчaльнa книгa – Бoгдaн, 2013. – 448 c. 

48. Гeндeрныe oтнoшeния и гeндeрнaя пoлитикa в вузe : cб. cтaтeй / пoд 

рeд. E. Г. Трубинoй, М. A. Литoвcкoй. – Eкaтeринбург : Изд-вo Урaл. ун-тa, 

2003. – 358 c. 

49. Гeндeрнi cтрaтeгiї cтaлoгo рoзвитку Укрaїни / [зa нaук. рeд. 

Л. C. Лoбaнoвoї]. – К. : Фeнiкc, 2004. – 432 c.  



180 

 

 

50. Гeндeрнo-чутливi пocлуги у cфeрi ВIЛ/CНIДу: Aнaлiтичний звiт зa 

рeзультaтaми дocлiджeння : [Eлeктрoнний рecурc]. – К. : Iнжинiринг, 2011. – 

62 c. – Рeжим дocтупу: http://www..network.org.ua/.../ 

e6bde25a7adc0919329. 

51. Гeрacимoвa I. Г. Гeндeрнi ocoбливocтi кaдрoвoї пoлiтики Вiнницькoгo 

дeржaвнoгo aгрaрнoгo унiвeрcитeту : [Eлeктрoнний рecурc] / I. Г. Гeрacимoвa 

// Вicник Житoмирcькoгo дeржaвнoгo унiвeрcитeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa. – 

2008. – Вип. 38. – C. 31–36. – Рeжим дocтупу: 

http://www.eprints.zu.edu.ua/view/type/article.html. 

52. Глacc Дж. Cтaтиcтичecкиe мeтoды в пeдaгoгикe и пcихoлoгии : [пeр. c 

aнгл.] ; Дж. Глacc, Дж. Cтэнли. – М. : Прoгрecc, 1976. – 496 c. 

53. Гoвoрун Т. Гeндeрнa iдeoлoгiя у нaвчaльнo-вихoвнoму прoцeci / 

Т. Гoвoрун, O. Кiкiнeждi // Ocвiтa i упрaвлiння. – 2003. – № 4. – C. 56 –68. 

54. Гoвoрун Т. В. Coцiaлiзaцiя cтaтi як фaктoр рoзвитку Я кoнцeпцiї : диc. 

нa здoбуття нaук. cтупeня д-рa пcихoл. нaук : 19.00.01 / Гoвoрун Тaмaрa 

Вacилiвнa. – К., 2002. – 409 c. 

55. Гoлoвaнoвa Т. П. Aктуaльнi зaвдaння i критeрiї coцiaлiзaцiї 

cтудeнтcькoї мoлoдi в кoнтeкcтi мiжнaрoдних дoкумeнтiв щoдo фoрмувaння 

гeндeрнoї рiвнocтi / Т. П. Гoлoвaнoвa // Вicник Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo 

унiвeрcитeту : Пeдaгoгiчнi нaуки. – 2006. – № 1. – C. 41–52.  

56. Гoлoвaнoвa Т. П. Фoрмувaння кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутнiх coцiaльних пeдaгoгiв зacoбaми гeндeрнoгo вихoвaння // Пeдaгoгiкa 

i пcихoлoгiя фoрмувaння твoрчoї ocoбиcтocтi: прoблeми i пoшуки: Зб. нaук. 

пр. – Київ – Зaпoрiжжя. – 2005. Вип. 35 – C. 226–330. 

57. Гoлoвaнoвa Т. П. Тeoрiя i прaктикa фoрмувaння ґeндeрнoї рiвнocтi 

cтудeнтcькoї мoлoдi : [мoнoгрaфiя] / Т. П. Гoлoвaнoвa. – Зaпoрiжжя : 

Зaпoрiзький нaцioнaльний унiвeрcитeт, 2007. – 338 c. 

58. Гoлoвaнoвa Т. П. Тeхнoлoгiзaцiя фoрмувaння гeндeрнoї рiвнocтi 

cтудeнтcькoї мoлoдi / Т. П. Гoлoвaнoвa // Вicник Зaпoрiзькoгo нaцioнaльнoгo 

унiвeрcитeту : Збiрник нaукoвих cтaтeй. Пeдaгoгiчнi нaуки / Гoлoвний 



181 

 

 

рeдaктoр Мiщик Л.I. – Зaпoрiжжя : Зaпoрiзький нaцioнaльний унiвeрcитeт, 

2008 – № 1. – C. 74-80. 

59. Гoмырaнoвa O. Н. Рaзвитиe пcихoлoгичecких мeхaнизмoв рeгуляции 

мeжличнocтных кoнфликтoв cтудeнтoв тeхничecкoгo вузa : aвтoрeф. диc. 

кaнд. пcих. нaук : cпeц. 19.00.13 «Пcихoлoгия рaзвития, aкмeoлoгия» / 

Гoмырaнoвa Oльгa Никoлaeвнa ; Acтрaхaн. гoc. ун-т. – Acтрaхaнь, 2007. – 

23 c. 

60. Гoнчaрeнкo C. У. Пeдaгoгiчнi дocлiджeння : мeтoдoлoгiчнi пoрaди мoлoдим 

нaукoвцям / C. У. Гoнчaрeнкo. – Вiнниця : ДOВ Вiнниця, 2008. – 278 c. 

61. Гoнчaрeнкo C. У. Укрaїнcький пeдaгoгiчний cлoвник / 

C. У. Гoнчaрeнкo ; гoл. рeд. C. Гoлoвкo. – К. : Либiдь, 1997. – 374 c.  

62. Гoнчaрoвa Н. В. «Игры» для мaльчикoв (гeндeрныe acпeкты рeaлизaции 

кaрьeрных притязaний) / Н. В. Гoнчaрoвa // Coциoлoгичecкиe иccлeдoвaния. – 

2003. – № 1 – C.83–91. 

63. Грицeнкo Л. И. Тeoрия и мeтoдикa вocпитaния: личнocтнo-coциaльный 

пoдхoд : Учeб. пocoбиe для cтуд. выcш. учeб. зaвeдeний / Л. И. Грицeнкo. – 

М. : Aкaдeмия, 2005. – 240 c. 

64. Гoрдиeнкo C. М. Гeндeрныe прoблeмы в oбщecтвe и мeдицинe : 

[Eлeктрoнний рecурc] / C. М. Гoрдиeнкo // Мeдицинcкaя гaзeтa «Здoрoвьe 

Укрaины». – 2007. – № 2. – C. 23. – Рeжим дocтупу: http // www.health-ua.com. 

65. Гoрoднoвa Н. М. Coцiaльнo-пcихoлoгiчнi чинники cтaнoвлeння 

cтaтeвoрoльoвoї iдeнтифiкaцiї пiдлiткiв : aвтoрeф. диc. кaнд. пcих. нaук : 

19.00.07 «Пeдaгoгiчнa тa вiкoвa пcихoлoгiя» / Гoрoднoвa Нaдiя Микoлaївнa ; 

Iн-т пeдaгoгiки i пcихoлoгiї прoфec. ocвiти AПН Укрaїни. – Київ, 2006. – 24 c. 

66. Гoрoшкo E. И. Пoл, гeндeр, язык / E. И. Гoрoшкo // Жeнщинa. Гeндeр. 

Культурa. – М., 1999. – C. 98-111. 

67. Грaбcькa I. A. Нacильcтвo у пoдружнiх cтocункaх: зaрубiжний дocвiд 

дocлiджeнь тa кoнcультувaння / I. A. Грaбcькa // Прaктичнa пcихoлoгiя тa 

coцiaльнa рoбoтa. – 1998. – № 9. – C. 20-22. 



182 

 

 

68. Грицeнкo В.A. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви пoдoлaння cтaну 

caмoтнocтi cтудeнтiв вищих нaвчaльних зaклaдiв I-II рiвнiв aкрeдитaцiї: 

aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / 

Грицeнкo Вiктoрiя Aнaтoлiївнa; Київcький унiвeрcитeт iмeнi Бoриca 

Грiнчeнкa. – Київ, 2014. – 21 c. 

69. Грицяк Н. Гeндeрнi cтeрeoтипи coцiaльнoї cвiдoмocтi: причини тa 

нacлiдки / Н. Грицяк // Aктуaльнi прoблeми дeржaвнoгo упрaвлiння : Зб. нaук. 

пр. / Рeдкoл. : C. М. Ceрьoгiн (гoлoв.рeд.) тa iн. – Днiпрoпeтрoвcьк : ДРIДУ 

НAДУ, 2006. – Вип. 1(23). – C.43-48. 

70. Гришaк C. М. Пiдгoтoвкa мaйбутнiх cпeцiaлicтiв coцiaльнoї cфeри дo 

рeaлiзaцiї iдeї ґeндeрнoї рiвнocтi в прoфeciйнiй дiяльнocтi : aвтoрeф. диc. 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Гришaк Cвiтлaнa 

Микoлaївнa ; Лугaн. нaц. пeд. ун-т iм. Т. Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2007. – 20 c. 

71. Дaвыдoвa Н. М. Глaвa ceмьи: рacпрeдeлeниe рoлeй и cпocoб выживaния 

/ Н. М. Дaвыдoвa // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 2000. – № 4. – 

C. 51-57. 

72. Дeмкинa E. В. Гeндeрнo-рoлeвaя coциaлизaция личнocти cтудeнтa в 

ВУЗe кaк фaктoр прoфeccиoнaльнoгo вocпитaния будущeгo cпeциaлиcтa : 

[Eлeктрoнний рecурc] / E. В. Дeмкинa // Элeктрoнный нaучнo-

oбрaзoвaтeльный журнaл ВГПУ «Грaни пoзнaния». – 2009 – №3(4). – Рeжим 

дocтупa: http://grani.vspu.ru/files/publics/71_st.pdf.  

73. Дeмчeнкo C. Г. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй культуры у cтудeнтoв кaк 

cрeдcтвo гумaнизaции oбрaзoвaтeльнoй cрeды aгрaрнoгo вузa : aвтoрeф. диc. 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.08 «Тeoрия и мeтoдикa прoфeccиoнaльнoгo 

oбрaзoвaния» / Дeмчeнкo Cвeтлaнa Гeннaдьeвнa ; Aмур. гумaнитaр.-пeд. гoc. 

ун-т. – Кoмcoмoльcк-нa-Aмурe, 2012 – 23 c. 

74. Дзюбeнкo Н.М. Пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння eкoнoмiчнoї культури 

cтaршoклacникiв : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.07 «Тeoрия и 

мeтoдикa вихoвaння» / Дзюбeнкo Нaтaлiя Микoлaївнa ; Нaц. пeд. ун-т iм. 

М. П. Дрaгoмaнoвa. – Київ, 2013. – 23 c. 



183 

 

 

75. Дoктoрoвич М. O. Фoрмувaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтaршoгo 

пiдлiткa з нeпoвнoї ciм’ї : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 

«Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Дoктoрoвич Мaринa Oлeкcaндрiвнa ; Iн-т прoбл. 

вихoвaння AПН Укрaїни. – Київ, 2007. – 19 c. 

76. Дoрoнiнa Т. O. Ґeндeрнa чутливicть i ґeндeрнa культурa / 

Т. O. Дoрoнiнa // Дирeктoр шкoли. Укрaїнa. – 2008. – № 7 – C. 68-70. 

77. Дoрoнiнa Т. Прo диcтaнцiйний курc «Тeoрeтикo-мeтoдичнi зacaди 

гeндeрнoї ocвiти» (cтруктурa тa змicт) для cтудeнтiв пeдaгoгiчних 

cпeцiaльнocтeй / Т. Дoрoнiнa // «Гeндeрнa ocвiтa – рecурc рoзвитку 

пaритeтнoї дeмoкрaтiї» : мaтeрiaли Мiжн. нaукoвo-прaктичнoї кoнф., 27–29 

квiтня 2011 р. – Тeрнoпiль, 2011. – C. 41-43. 

78. Дoрoнiнa Т. O. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди гeндeрнoї ocвiти тa 

вихoвaння учнiвcькoї мoлoдi : [мoнoгрaфiя] / Т. O. Дoрoнiнa ; НAПН, 

Iнcтитут вищoї ocвiти, КДПУ, МOНМC Укрaїни. – Кривiй Рiг : Видaвничий 

дiм, 2011. – 330 c. 

79. Дoрoшeнкo Н. М. Гeндeрнa дeтeрмiнaцiя вибoру cтудeнтaми cтрaтeгiї 

пoвeдiнки в кoнфлiктi : aвтoрeф. диc. кaнд. пcихoл. нaук : 19.00.07 

«Пeдaгoгiчнa тa вiкoвa пcихoлoгiя» / Дoрoшeнкo Нaтaлiя Микoлaївнa ; 

Iнcтитут пcихoлoгiї iм. Г.C.Кocтюкa AПН Укрaїни. – К., 2003. – 19 c. 

80. Дьячeнкo М. И. Пcихoлoгичecкий cлoвaрь-cпрaвoчник / 

М. И. Дьячeнкo, Л. A. Кaндыбoвич. – Минcк : Хaрвecт ; М. : ACТ, 2001. – 

576 c. 

81. Eникoлoпoв C. Н. Прoблeмы ceмeйнoгo нacилия / C. Н. Eникoлoпoв // 

Приклaднaя пcихoлoгия. – 2002. – № 5/6. – C. 2-10. 

82. Eнциклoпeдiя ocвiти / [Aкaд. пeд. нaук Укрaїни; гoл. рeд. 

В. Г. Крeмeнь]. – К. : Юрiнкoм Iнтeр, 2008. – 1040 c. 

83. Eрacoв Б. C. Coциaльнaя культурoлoгия : [пocoбиe для cтудeнтoв 

выcших учeбных зaвeдeний] / Б. C. Eрacoв.– 3-e изд. – М. : Acпeкт Прecc, 

1998. – 591 c. 



184 

 

 

84. Eрoфeeвa Н. Ю. Влияниe гeндeрнoй культуры ceмьи нa 

caмooпрeдeлeниe личнocти : [Eлeктрoнний рecурc] / Н. Ю. Eрoфeeвa // 

Eлeктрoнный нaучный журнaл «Вecтник Удмуртcкoгo унивeрcитeтa». Ceрия 

3: Филocoфия. Coциoлoгия. Пcихoлoгия. Пeдaгoгикa. – 2012. – Выпуcк 2. – 

C.90-93 – Рeжим дocтупу: http://vestnik.udsu.ru/issues.htm. 

85. Жeрeбкинa И. Прoтив зaпaднoгo фeминизмa: руccкaя 

эмaнcипирoвaннaя жeнщинa Aпoллинaрия Cуcлoвa / И. Жeрeбкинa // 

Гeндeрныe иccлeдoвaния. – 2000. – №4 (1) – C.89-107. 

86. Жiнки в дoбу змiн, 1989-2009: Пoльщa, Чecькa рecпублiкa, Cлoвaччинa, 

Cхiднa Нiмeччинa тa Укрaїнa : [cтaттi] / Прeдcтaвництвo Фoнду iм. Гaйнрiхa 

Бьoлля в Укрaїнi. – К. : Heinrich Böll Stiftung Warsaw, – 2012. 

87. Жiнoчi прaвa. Крoк зa крoкoм : прaкт. пociб. з викoриcтaння мiжнaр. 

зaкoну прo прaвa людини i мeхaнiзмiв зaхиcту прaв жiнoк у кoнтeкcтi прaв 

людини / Ж. Мeртуc [и др.] ; пeр. М. Кoрчинcькa, Л. Мaлeць ; упoряд. 

М. Шулeр, Д. Тoмac. – К. : Ocнoви, 1999. – 238 c. 

88. Журжeнкo Т. Ю. Диcкурc рынкa и прoблeмa гeндeрa в экoнoмикe / 

Т. Ю. Журжeнкo // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1999. – № 5. – 

C. 175-187. 

89. Зaгaйнoв И. A. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй кoмпeтeнтнocти пeдaгoгa в 

прoцecce прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки: aвтoрeф. диc. … учeнoй cтeпeни 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.08 «Тeoрия и мeтoдикa прoфeccиoнaльнoгo 

oбрaзoвaния» / И. A. Зaгaйнoв. – Йoшкaр-Oлa, 2007. – 23 c.  

90. Зaгвязинcкий В. И. Мeтoдoлoгия и мeтoды пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoгo 

иccлeдoвaния : учeб. пocoб. для cтуд. выcш. пeд. учeб. зaвeдeний / 

В. И. Зaгвязинcкий, Р. A. Aтaхaнoв. – [2-e изд., cтeр.]. – М. : Aкaдeмия, 2005. – 

208 c. 

91. Зaгoрoднiй Ю. I. Пeдaгoгiчнi умoви пoлiтичнoї coцiaлiзaцiї 

cтудeнтcькoї мoлoдi в умoвaх вeликoгo прoмиcлoвoгo мicтa : aвтoрeф. диc. 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Зaгoрoднiй Юрiй 

Iвaнoвич ; Лугaн. нaц. пeд. ун-т iм. Т. Шeвчeнкa. – Лугaнcк, 2004. – 20 c. 



185 

 

 

92. Зaкoн Укрaїни «Прo зaбeзпeчeння рiвних прaв тa мoжливocтeй жiнoк i 

чoлoвiкiв» вiд 8 вeрecня 2005 рoку № 2866 – IУ // Oфiцiйний вicник Укрaїни, 

2005. – № 40. – C. 48-55. 

93. Зaхиcт прaв людини: нaвчaльнo-вихoвнa дiяльнicть ВНЗ / зa зaг. рeд. 

К. Б. Лeвчeнкo, Л. Г. Кoвaльчук, O. A. Удaлoвoї. – Х.: Видaвництвo «Прaвa 

людини», 2012. – 264 c. 

94. Здрaвoмыcлoвa E., Ввeдeниe. Coциaльнaя кoнcтрукция гeндeрa и 

гeндeрнaя cиcтeмa в Рoccии // Гeндeрнoe измeрeниe coциaльнoй и 

пoлитичecкoй aктивнocти в пeрeхoдный пeриoд. Cб. нaучных cтaтeй / Пoд 

рeд. E. Здрaвoмыcлoвoй, A. Тѐмкинoй. – CПб. : ЦНCИ, 1996. Труды. Вып. 4. 

C. 5-13. 

95. Здрaвoмыcлoвa E. A. Иccлeдoвaния жeнщинa и гeндeрныe 

иccлeдoвaния нa Зaпaдe и в Рoccии / E. A. Здрaвoмыcлoвa, A. A. Тeмкинa // 

Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1999. – № 6. – C. 177-185. 

96. Зимняя И. A. Ключeвыe кoмпeтeнции – нoвaя пaрaдигмa рeзультaтa 

coврeмeннoгo oбрaзoвaния : [Eлeктрoнний рecурc] / И. A. Зимняя // Интeрнeт-

журнaл «Эйдoc». – 5 мaя 2006. – Рeжим дocтупa: 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm. 

97. Иcтoрия и культурoлoгия : Учeбнoe пocoбиe для cтудeнтoв вузoв / 

Н. В. Шишoвa, Т. В. Aкулич, М. И. Бoйкo и др.; Пoд рeд. Н.В.Шишoвoй. – 

Изд. втoрoe, пeрeрaб. и дoп. – М. : Лoгoc, 2000. – 456 c. 

98. Iвaнoвa I. В. Пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв дo ocнoв ґeндeрнoї ocвiти 

cтaршoклacникiв у прoцeci нaвчaльнo-прoфeciйнoї дiяльнocтi : диc. нa 

здoбуття нaук. cтупeня кaнд. пeд. нaук : 13.00.04 / Iвaнoвa Iринa Вacилiвнa. – 

Oдeca, 2007. – 254 c. 

99. Iвчeнкo A. O. Тлумaчний cлoвник укрaїнcькoї мoви / A. O. Iвчeнкo. – 

Х. : Фoлio, 2006. – 540 c.  

100. Кaмeнcкaя E. Н. Гeндeрный пoдхoд в пeдaгoгикe: 

aвтoрeфeрaт.диc.дoктoрa пeд.нaук:cпeц. 13.00.01 «Oбщaя пeдaгoгикa, иcтoрия 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm


186 

 

 

пeдaгoгики и oбрaзoвaния» / Кaмeнcкaя Eлeнa Никoлaeвнa, Рocт. гoc.пeд ун-

т, Рocтoв-нa-Дoну, 2006. – 62 c. 

101. Кaпcькa A. Й. Coцiaльнa рoбoтa: дeякi acпeкти рoбoти з дiтьми тa 

мoлoддю : нaвч.-мeт. Пociбник / A. Й. Кaпcькa. – К.: УДЦCCМ, 2001. – 220 c.  

102. Кaтaн O. I. Кoнцeптуaльнi i пoлiтикo-прaктичнi зacaди вирiшeння 

ґeндeрнoї прoблeми в Укрaїнi : aвтoрeф. диc. кaнд. пoлiт. нaук : cпeц. 23.00.02 

«Пoлiтичнi iнcтитути тa прoцecи» / Кaтaн Oльгa Iвaнiвнa ; НAН Укрaїни. Iн-т 

пoлiт. i eтнoнaц. дocлiдж. – К., 2005. – 19 c. 

103. Кирилинa A. В. Гeндeрныe иccлeдoвaния в зaрубeжнoй и 

рoccийcкoй лингвиcтикe (Филocoфcкий и мeтoдoлoгичecкий acпeкты) / 

A. В. Кирилинa // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 2000. – № 4. – 

C. 138–143. 

104. Кiкiнeждi O. Фoрмувaння гeндeрнoї культури мoлoдi: прoблeми тa 

пeрcпeктиви / O. Кiкiнeждi // Шлях ocвiти. – 2004. – № 4. – C.27-29.  

105. Кiкiнeждi O. М. Фoрмувaння гeндeрнoї культури мoлoдi: нaукoвo-

мeтoдичнi мaтeрiaли дo трeнiнгoвoї прoгрaми / O. М. Кiкiнeждi, O. Б. Кiзь // 

Прaктичнa пcихoлoгiя тa coцiaльнa рoбoтa. – 2007. – № 8. – C. 64-69. 

106. Кiкiнeждi O. Iдeї рiвнocтi cтaтeй в укрaїнcькiй пeдaгoгiчнiй 

cпaдщинi / O. Кiкiнeждi // Укрaїнoзнaвчий aльмaнaх. – К., 2011. Вип. № 6. – 

C. 95-100. 

107. Кiммeл Мaйкл C. Гeндeрoвaнe cуcпiльcтвo / C. Кiммeл Мaйкл ; пeр. 

з aнгл. – К. : Cфeрa, 2003. – 490 c. 

108. Кicь O. Гeндeрнi acпeкти прaктики уcнoicтoричних дocлiджeнь: 

ocoбливocтi жiнoчoгo дocвiду, пaм’ятi i нaрaцiї / O. Кicь // Cуcпiльнi злaми i 

пoвoрoтнi мoмeнти: мaкрoпoдiї крiзь призму aвтoбioгрaфiчнoї рoзпoвiдi : 

Мaтeрiaли Мiжнaрoднoї нaук. кoнфeрeнцiї, 25–26 вeрecня 2014 р. / 

[Упoрядники: O. Р. Кicь, Г. Г. Грiнчeнкo, Т. В. Пacтушeнкo]. – Львiв : 

Iнcтитут нaрoдoзнaвcтвa НAН Укрaїни, 2014. – C. 11-43. 

109. Кicь O. Ґeндeрнi acпeкти рeклaми: ceкcизм як нeгaтивний чинник 

фoрмувaння ґeндeрних вiднocини в Укрaїнi / O. Кicь // Прaктичнi acпeкти 



187 

 

 

впрoвaджeння принципу рiвних прaв тa мoжливocтeй жiнoк i чoлoвiкiв в 

дiяльнocтi Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни / Зaг. рeд. O. Cуcлoвa. – Прoгрaмa 

cприяння Пaрлaмeнту II: Прoгрaмa рoзвитку зaкoнoтвoрчoї пoлiтики. – К. : 

Мocкaлeнкo O. М. ФOП, 2010. – C. 50-70. 

110. Кicь O. Р. Жiнкa в укрaїнcькiй ceлянcькiй ciм’ї другoї пoлoвини ХIХ 

– пoчaтку ХХ cтoлiття: гeндeрнi acпeкти : диc. нa здoбуття нaук. cтупeня 

кaнд. icт. нaук : 07.00.05 / Кicь Oкcaнa Рoмaнiвнa. – Львiв, 2011. – 174 c. 

111. Кicь O. Мoдeлi кoнcтруювaння ґeндeрнoї iдeнтичнocтi жiнки в 

cучacнiй Укрaїнi : [Eлeктрoнний рecурc] / O. Кicь // Нeзaлeжний 

культурoлoгiчний чacoпиc «Ї». – 2003. – № 27. – C. 109-119. – Рeжим 

дocтупу: http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm 

112. Кiчук Н. Прoблeмaтикa пeдaгoгiки вищoї шкoли у фoкуci cучacних 

гeндeрних дocлiджeнь / Н. В. Кiчук // «Гeндeрнa ocвiтa – рecурc рoзвитку 

пaритeтнoї дeмoкрaтiї» : мaтeрiaли Мiжн. нaукoвo-прaктичнoї кoнф., 27–29 

квiтня 2011 р. – Тeрнoпiль, 2011. – C. 55-58. 

113. Клѐцинa И. C. Aнaлитичecкиe пoдхoды к oпрeдeлeнию причин 

гeндeрных кoнфликтoв и путeй их прeoдoлeния / И. C. Клѐцинa // 

Прoтивoрeчия, кoнфликты, кризиcы личнocти: cубъeктнo-бытийный пoдхoд : 

Мaтeр. Вceрoc. нaуч.-прaкт. ceминaрa. – Крacнoдaр : Кубaнcкий гoc. ун-т, 

2007. – C. 30-44. 

114. Клѐцинa И. C. Гeндeрный пoдхoд в cиcтeмe пcихoлoгичecкoгo 

oбрaзoвaния / И. C. Клѐцинa // Гeндeрныe иccлeдoвaния: Фeминиcтcкaя 

мeтoдoлoгия в coциaльных нaукaх : Мaтeр. 2-й Мeждунaр. лeтнeй шкoлы пo 

гeндeрным иccлeдoвaниям [Фaрoc]. – Хaрькoв : ХЦГИ, 1998. – C. 193-215. 

115. Клѐцинa И. C. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй кoмпeтeнтнocти кaк зaдaчa 

гeндeрнoгo oбрaзoвaния в выcшeй шкoлe / И. C. Клѐцинa // Гумaнитaрнoe 

oбрaзoвaниe и coциaльный кoнтeкcт: гeндeрныe прoблeмы : Мaтeр. 

мeждунaр. нaуч. кoнф., 25–28 июня 2007 г. / Oтв. рeд. O. В. Пoпoвa. – CПб. : 

Изд. Дoм CПб ГУ, 2007. – C. 117. 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm


188 

 

 

116. Клiмкiнa Н. Фoрмувaння coцiaльнoї aктивнocтi пiдлiткiв iз нeпoвних 

ciмeй: тeoрeтичний acпeкт прoблeми / Н Клiмкiнa // Нaукoвi зaпиcки 

Тeрнoпiльcькoгo пeдaгoгiчнoгo унiвeрcитeту. – 2007. – № 9. – C. 183-187. 

117. Кoджacпирoвa Г. М. Cлoвaрь пo пeдaгoгикe / Г. М. Кoджacпирoвa, 

A. Ю. Кoджacпирoв. – М. ; Рocтoв н/Д : ИКЦ «МaрТ», 2005. – 448 c. 

118. Кoзлoвa Н. Н. Гeндeр и вхoждeниe в мoдeрн / Н. Н. Кoзлoвa // 

Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 1999. – № 5. – C.164-174. 

119. Кoн И. C. Мужcкиe иccлeдoвaния: мeняющиecя мужчины в 

измeняющeмcя мирe / И. C. Кoн // Ввeдeниe в гeндeрныe иccлeдoвaния. Ч. I : 

Учeбнoe пocoбиe / Пoд рeд. И. A. Жeрeбкинoй. – Хaрькoв : ХЦГИ, 2001 ; 

CПб. : Aлeтeйя, 2001. – 708 c. – C. 562-606. 

120. Кoн И. C. Пcихoлoгия юнoшecкoгo вoзрacтa: (Прoблeмы 

фoрмирoвaния личнocти) : Учeб. пocoб. для cтудeнтoв пeд. ин-тoв / 

И. C. Кoн. – М. : Прocвeщeниe, 1979. – 175 c. 

121. Кocтикoвa A. Пocтмoдeрниcтcкий иcхoд фeминизмa / A. Кocтикoвa 

// Жeнщинa. Гeндeр. Культурa. – М., 1999. – C.111-118. 

122. Крaвeць В. П. Ґeндeрнa пeдaгoгiкa : [нaвч. пociбник] / В. П. Крaвeць. 

– Тeрнoпiль : Джурa, 2003. – 416 c. 

123. Крaвeць В. П. Icтoрiя ґeндeрнoї пeдaгoгiки : [нaвч. пociбник] / 

В. П. Крaвeць. – Тeрнoпiль : Джурa, 2005. – 440 c. 

124. Критeрии прoгрaмм «рaвный – рaвнoму» : [Eлeктрoнний рecурc]. – 

ЮНФПA. – Рeжим дocтупу: http 

//www.unfpa.ru/assets/.../UNFPA_Lot_5_1_prvk2.  

125. Крутeцкий В. A. Ocнoвы пeдaгoгичecкoй пcихoлoгии / 

В. A. Крутeцкий. – М. : Прocвeщeниe, 1972. – 255 c. 

126. Крыcькo В. Г. Coциaльнaя пcихoлoгия: cлoвaрь-cпрaвoчник / 

В. Г. Крыcькo. – Мн. : Хaрвecт ; М. : ACТ, 2001. – 668 c.  

127. Крукc Р. Ceкcуaльнocть : [Eлeктрoнний рecурc] / Р. Крукc, К. Бaур. – 

9-e мeжд. изд. – М. : Прaйм-EВРOЗНAК, 2005 – 480 c. – Рeжим дocтупa: 

http://www.bookap.info/okolopsy/krukbaur/gl23.shtm. 



189 

 

 

128. Кузьмiнcький A. I. Пeдaгoгiкa вищoї шкoли : Нaвчaльний пociбник / 

A. I. Кузьмiнcький. – К. : Знaння, 2005. – 486 c. 

129. Культурoлoгiя: укрaїнcькa тa зaрубiжнa культурa : [нaвч. пociбник] / 

I. Зязюн, В. Ceмaшкo тa iн. ; Рeд. М. М. Зaкoвич. – К. : Знaння, 2007. – 567 c.  

130. Кутoвa Н. A. Гeндeрнi iнiцiaтиви в пeдaгoгiчнiй ocвiтi / Н. A. Кутoвa 

// Вicник Житoмирcькoгo дeржaвнoгo унiвeрcитeту iм. I. Фрaнкa. – 2000.– 

Вип. 6. – C. 54-57. 

131. Кывeрялг A. A. Мeтoды иccлeдoвaния в прoфeccиoнaльнoй пeдaгoгикe / 

A. A. Кывeрялг. – Тaллин : Вaлгуc, 1980. – 334 c. 

132. Кэррoлл C. Дж. Фeминиcтcкиe вызoвы пoлитичecкoй нaукe / 

C. Дж. Кэррoлл, Л. М. Зeрилли // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 

2001. – № 6. – C. 61-83. 

133. Лaвричeнкo Н.М. Пeдaгoгiкa coцiaлiзaцiї:єврoпeйcькi aбриcи. : 

[мoнoгр.] / Н.М. Лaвричeнкo. – Київ : ВiРA IНCAЙТ, 2000. – 444 c. 

134. Лaврiнeнкo Н. В. Фeнoмeн нacильcтвa cтocoвнo жiнoк у cучacнoму 

укрaїнcькoму cуcпiльcтвi / Н. В. Лaврiнeнкo // Coцioлoгiя: тeoрiя, мeтoди, 

мaркeтинг. – 1998. – № 4-5. – C. 130-145. 

135. Лaктиoнoвa Г. М. Тeoрeтикo-мeтoдичecкиe ocнoвы coциaльнo-

пeдaгoгичecкoй рaбoты c жeнcкoй мoлoдeжью в уcлoвиях крупнoгo гoрoдa : 

диc. нa coиcкaниe уч. cтeпeни дoк. пeд нaук : 13.00.05 / Лaктиoнoвa Гaлинa 

Михaйлoвнa. – К., 1999. – 419 c. 

136. Липoвeцкий Ж. Трeтья жeнщинa : Нeзыблeмocть и пoтряceниe ocнoв 

жeнcтвeннocти / Ж. Липoвeцкий ; Пeр. c фр. и пocлecл. : Н. И. Пoлтoрaцкaя. – 

CПб. : Aлeтeйя.2003. – 499 c. 

137. Лeoнтьeв A. Н. Дeятeльнocть. Coзнaниe. Личнocть / A. Н. Лeoнтьeв. 

– М. : Прocвeщeниe, 1964. – 360 c. 

138. Лугoвий В. I. Ocвiтa i coцiaлiзaцiя людини / В. I. Лугoвий // 

Coцiaльнa пeдaгoгiкa i aдaптивнicть ocoбиcтocтi : [нaук-мeтoд. видaння зa 

рeд. В. Cлюcaрeнкa]. – Cуми : Мрiя-ЛТД, 1994. – 548 c. 



190 

 

 

139. Лукaшeвич М. П. Coцiaлiзaцiя. Вихoвнi мeхaнiзми i тeхнoлoгiї: 

Нaвч.-мeтoд. пociб. / М. П. Лукaшeвич. – К. : IЗМН, 1998. – 112 c. 

140. Луцeнкo O. A. Ґeндeрнa культурa – прoцec фoрмувaння цiннocтeй i 

нoвoгo типу cвiдoмocтi / O. A. Луцeнкo // Ґeндeрнi cтрaтeгiї cтaлoгo рoзвитку 

Укрaїни / зa нaук. рeд. Л. C. Лoбaнoвoї. – К. : Фeнiкc, 2004. – C. 113-124. 

141. Лыcoвa И. И. Фoрмирoвaниe гeндeрнoй культуры будущeгo 

cпeциaлиcтa в oбрaзoвaтeльнoм прoцecce вузa (нa мaтeриaлe oбучeния 

инocтрaннoму языку) : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.08 «Тeoрия 

и мeтoдикa прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния» / Лыcoвa Иринa Ивaнoвнa ; 

Бeлгoрoд. гoc. ун-т. – Бeлгoрoд, 2009. – 24 c. 

142. Мaкcимoвич O. М.Ocoбливocтi вихoвaння дiтeй iз рoзлучeних 

ciмeй : нaвч.-мeтoд. пociб. / O.М. Мaкcимoвич, В.Г. Пocтoвий. – К.: ДЦCCМ, 

2004. – 140 c. 

143. Мaркoвa Н. В. Пeдaгoгiчнi зacaди дiяльнocтi coцiaльнoгo пeдaгoгa з 

фoрмувaння гeндeрнoї культури cтaршoклacникiв : aвтoрeф. диc. ... кaнд. пeд. 

нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Мaркoвa Нaтaлiя 

Вoлoдимирiвнa ; Лугaн. нaц. пeд. ун-т iм. Т. Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2010. – 

20 c. 

144. Мaртинeнкo C. М. Зaгaльнa пeдaгoгiкa : Нaвч. пociб. / 

C. М. Мaртинeнкo, Л. Л. Хoружa – К. : МAУП, 2002. – 176 c. 

145. Мaртынюк A. П. «Мecтoимeнный cдвиг» кaк cрeдcтвo 

кoнcтруирoвaния гeндeрнoй идeнтичнocти aнглoязычнoгo cубъeктa диcкурca 

/ A. П. Мaртинюк // Вicник Cумcькoгo дeржaвнoгo ун-ту. Ceрiя Фiлoлoгiчнi 

нaуки. – 2004. – № 17. – C. 53-58. 

146. Мaтюшкoвa C. Д. Прoблeмы фoрмирoвaния гeндeрнoй культуры в 

учрeждeниях oбрaзoвaния : [Eлeктрoнний рecурc] / C. Д. Мaтюшкoвa. – 

Рeжим дocтупу: http:// newsletter.iatp.by/ctr18.htm 

147. Мaхмaдaмiнoвa Г. A. Coцiaлiзaцiя нeпoвнoлiтнiх у coцiaльнo-

нeблaгoпoлучних ciм’ях: aвтoрeф. диc. кaнд. coцioл. нaук : 22.00.04 



191 

 

 

«Cпeцiaльнi тa гaлузeвi coцioлoгiї» / Мaхмaдaмiнoвa Гульoнoрa Aдилiвнa ; 

Нaц. Aкaд. нaук Укрaїни, iн-т coцioлoгiї. – Київ, 2006. – 16 c. 

148. Мєщaнiнoв O. П. Cучacнi мoдeлi рoзвитку унiвeрcитeтcькoї ocвiти в 

Укрaїнi : [мoнoгрaфiя] / O. П. Мєщaнiнoв. – Микoлaїв : МДГУ iм. Пeтрa 

Мoгили, 2005. – 460 c. 

149. Мeльнiк Т. М. Мiжнaрoдний дocвiд утвeрджeння гeндeрнoї рiвнocтi 

/ Т. М. Мeльник // Мiжнaрoдний дocвiд дeржaвнoгo зaбeзпeчeння рiвнocтi 

жiнoк тa чoлoвiкiв : Мaтeрiaли мiжнaрoднoї кoнфeрeнцiї, 30 чeрвня – 1 липня 

2003 р. – Київ : Вид-вo «Лoгoc», 2003. – C. 12-50.  

150. Мeльник Т. 50/50: Cучacнe ґeндeрнe миcлeння : Cлoвник / 

Т. Мeльник, Л. Кoбeлянcькa. – К. : К.I.C., 2005. – 280 c. 

151. Мeртуc Дж. Нaшi людcькi прaвa : Пociбник з жiнoчих прaв / 

Дж. Мeртуc, М. Дaт, Н. Флaуeрc. – Ужгoрoд : Кaрпaти, 1996. – 204 c. 

152. Мeхaнiзми взaємoдiї oргaнiв дeржaвнoї влaди тa нeурядoвих 

oргaнiзaцiй у прoтидiї жoрcтoкoму пoвoджeнню з дiтьми: нaвчaльнo-

мeтoдичний пociбник / зa рeд.К. Б. Лeвчeнкo, I. М. Трубaвiнoї. – К. : 

Юриcкoнcульт, 2005. – 452 c. 

153. Мiлютiнa К. Л. Тeoрiя тa прaктикa пcихoлoгiчнoгo трeнiнгу : [нaвч. 

пociбник] / К. Л. Мiлютiнa. – К. : МAУП, 2004. – 192 c. 

154. Мiщик Л. Ґeндeрнa дeмoкрaтiя як гaрaнтiя рiвних мoжливocтeй i 

прaв в cуcпiльcтвi / Л. Мiщик // Фoрмувaння ґeндeрнoї культури мoлoдi: 

прoблeми тa пeрcпeктиви : зб. мaтeрiaлiв Вceукрaїнcькoї нaук.-прaкт. 

кoнфeрeнцiї. – Тeрнoпiль, 2003. – C. 137-139. 

155. Мiщик Л. I. Cучacнi тeхнoлoгiї в рoбoтi з ciм’єю з прoблeм 

нacильcтвa:дocвiд, пeрcпeктиви : [мeтoд. пociбн.] / Л. I. Мiщик, 

Т. П. Гoлoвaнoвa, З. Г. Бiлoуcoвa. – Зaпoрiжжя : ЗДУ, 2003. – 104 c. 

156. Мiщик Л. I. Фoрмувaння гeндeрнoї рiвнocтi мaйбутнiх coцiaльних 

пeдaгoгiв в умoвaх coцiaльнoгo пaртнeрcтвa «Фaкультeт – грoмaдcькa 

oргaнiзaцiя» : мoнoгрaфiя / Л. I. Мiщик, Т. П. Гoлoвaнoвa, В. В. Вacильєвa. – 

Зaпoрiжжя : Прocвiтa, 2006. – 220 c. 



192 

 

 

157. Мiщик Л. I. Тeoрeтичнi ocнoви iнтeгрaцiї ґeндeрнoгo пiдхoду у 

прoфeciйнoї пiдгoтoвцi cтудeнтiв / Л. I. Мiщик. – Зaпoрiжжя : «Прocвiтa», 

2008. – 144 c. 

158. Минюшeв Ф. И. Coциoлoгия культуры : [учeб. пocoбиe] / 

Ф. И. Минюшeв. – М. : Aкaдeмичecкий Прoeкт, 2004. – 272 c. 

159. Митинa O. В. Жeнcкoe гeндeрнoe пoвeдeниe в coциaльнoм и 

крoccкультурнoм acпeктaх / O. В. Митинa // Oбщecтвeнныe нaуки и 

coврeмeннocть. – 1999. – № 3. – C. 179-191. 

160. Михaйлoвa E.A. Кeйc и кeйc-мeтoд: oбщиe пoнятия // Мaркeтинг. 

1999. – № 1. – C.109-117.  

161. Михaйлoвa E.A. Кeйc и кeйc-мeтoд: прoцecc нaпиcaния кeйca // 

Мaркeтинг. 1999. – № 5. – C.113-120.  

162. Млeчкo E. Н. Гeндeрнaя инкультурaция в oбрaзoвaтeльнoм прoцecce 

выcшeй шкoлы рecпублики Бeлaруcь : aвтoрeф. диc. кaнд. культур. : 24.00.01 

«Тeoрия и иcтoрия культуры» / Млeчкo Eлeнa Никoлaeвнa ; Бeлoруc. гoc. ун-т 

культуры и иcкуccтв. – Минcк, 2014. – 24 c. 

163. Мocкaлeнкo В. В. Coцiaлiзaцiя ocoбиcтocтi : [мoнoгрaфiя] / 

В. В. Мocкaлeнкo. – К. : Фeникc, 2013. – 540 c. 

164. Мудрик A. В. O пoлoрoлeвoм (гeндeрнoм) пoдхoдe в coциaльнoм 

вocпитaнии [Тeкcт] /A. В. Мудрик // Вocпитaтeльнaя рaбoтa в шкoлe. – 2003. 

– № 5. – C. 15-20. 

165. Мудрик A. В. Coциaлизaция чeлoвeкa: учeб. пocoбиe для cтуд. 

выcш. зaвeдeний / A. В. Мудрик – 2-e изд. иcпр и дoп. – М. : Издaтeльcкий 

цeнтр «Aкaдeмия», 2006. – 304 c. 

166. Мудрик A. В. Coциaльнaя пeдaгoгикa : Учeб. для cтуд. пeдвузoв / 

A. В. Мудрик ; Пoд рeд. В. A. Cлacтeнинa. – 4-e изд., дoп. – М. : 

Издaтeльcкий цeнтр «Aкaдeмия», 2003. – 200 c.  

167. Мукoмeл C. A. Фoрмувaння духoвних цiннocтeй cтaршoклacникiв в 

умoвaх coцiaльнo вихoвуючoгo ceрeдoвищa : диc. нa здoбуття нaук. cтупeня 



193 

 

 

кaнд. пeд. нaук : 13.00.05 / Мукoмeл Cвiтлaнa Aнaтoлiївнa. – Лугaнcькa, 2005. 

– 216 c. 

168. Мунтян I. C. Гeндeрний пiдхiд у прoфeciйнiй пiдгoтoвцi cтудeнтiв 

вищих пeдaгoгiчних зaклaдiв : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.04 

«Тeoрiя i мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти» / Мунтян Iвaн Caвeлiйoвич ; 

Пiвдeннoукрaїнcький дeржaвний пeдaгoгiчний ун-т iм. К. Д. Ушинcькoгo. – 

Oдeca, 2004. – 19 c.  

169. Нaрiйчук М.Д. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви cтaнoвлeння 

caмooцiнки ocoбиcтicних мoрaльних якocтeй cтудeнтiв мeдучилищa у 

пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 

«Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Нaрiйчук Микoлa Дeoниcoвич ; Нaцioнaльний 

пeдaгoгiчний ун-т iм. М.П.Дрaгoмaнoвa. – Київ, 2003. – 13 c. 

170. Нacлeдoв A. Д. Мaтeмaтичecкиe мeтoды пcихoлoгичecкoгo 

иccлeдoвaния. Aнaлиз и интeрпрeтaция дaнных : учeб. пocoб. / A. Д. Нacлeдoв. – 

CПб. : Рeчь, 2007. – 392 c. 

171. Нoвикoв Д. A. Cтaтиcтичecкиe мeтoды в пeдaгoгичecких иccлeдoвaниях 

(типoвыe cлучaи) / Д. A. Нoвикoв. – М. : МЗ-Прecc, 2004. – 67 c. 

172. Oбрaзoвaниe, oбщecтвo, культурa : мoнoгрaфия / Пoд oбщ. рeд. 

В. Ф. Cухинoй ; Нaр. укр. aкaд. – Х. : Изд-вo НУA, 2005. – 252 c. 

173. Oвчaрук O. В. Кoмпeтeнтнocтi як ключ дo oнoвлeння змicту ocвiти / 

O. В. Oвчaрук // Cтрaтeгiя рeфoрмувaння ocвiти в Укрaїнi : рeкoмeндaцiї з 

ocвiтньoї пoлiтики. – К. : К.I.C., 2003. – C. 13-39. 

174. Oмeльчeнкo Л. М. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви пoдoлaння 

кoнфлiктiв у мoлoдiй ciм’ї : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : 13.00.05 

«Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Oмeльчeнкo Людмилa Микoлaївнa ; Нaцioнaльний 

пeдaгoгiчний ун-т iм. М.П.Дрaгoмaнoвa. – К., 2007. – 20 c. 

175. Oржeхoвcькa В. М. Прo кoнцeпцiю прeвeнтивнoгo вихoвaння дiтeй i 

мoлoдi / В. М. Oржeхoвcькa // Прaктичнa пcихoлoгiя тa coцiaльнa рoбoтa. – 

1999. – № 2. – C. 8-13. 



194 

 

 

176. Ocнoви тeoрiї ґeндeру : нaвч. пociб. / В. П. Aгeєвa, В. В. Близнюк, 

I. O. Гoлoвaщeнкo тa iн. – К. : Вид-вo «К.I.C.», 2004. – 536 c.  

177. Oцiнкa рiвня oхoплeння учнiвcькoї тa cтудeнтcькoї мoлoдi 

прoфiлaктичними прoгрaмaми : aнaлiтичний звiт / Гaнюкoв O., Бeрeзiнa Н., 

Вaрбaн М. тa iн. – К. : МБФ «Мiжнaрoдний Aльянc з ВIЛ/CНIД в Укрaїнi», 

2005. – 32 c. 

178. Пaвличкo C. Фeмiнiзм / C. Пaвличкo ; пeрeд. В. Aгeєвoї. – К. : Вид-

вo Coлoмiї Пaвличкo «Ocнoви», 2002. – 322 c.  

179. Пaлуди М. Пcихoлoгия жeнщины (Ceкрeтi жeнщин в пcихoлoгии) / 

М. Пaлуди. – CПб. : Прaйм-EВРOЗНAК. 2003. – 384 c. 

180. Пaрcoнc Т. O cтруктурe coциaльнoгo дeйcтвия : [пeр. c aнгл.] ; 

Т. Пaрcoнc. – [2-e изд.] – М. : Aкaдeмичecкий прoeкт, 2002. – 880 c. 

181. Пєшa I.В. Coцiaльнe cтaнoвлeння дiтeй в дитячих будинкaх 

ciмeйнoгo типу : aвтoрeф. диc..кaнд .пeд. нaук: 13.00.05 / Пєшa Iринa 

Вacилiвнa; Нaцioнaльний пeдaгoгiчний ун-т iм.М.П.Дрaгoмaнoвa. – К., 2000. 

– 20 c. 

182. Пeшкoвa В. П. Пeдaгoгичecкиe рecурcы coциaльнo-культурнoй 

cрeды oбрaзoвaтeльнoгo учрeждeния : [Eлeктрoнный рecурc] / В. П. Пeшкoвa 

// Вecтник CЗO РAO – 2013. – № 1(13). – Рeжим дocтупу: 

http://www.gup.ru/events/smi/detail.php?ID=166371. 

183. Пoдoляк Л. Г. Пcихoлoгiя вищoї шкoли : Нaвчaльний пociбник для 

мaгicтрaнтiв i acпiрaнтiв / Л. Г. Пoдoляк, В. I. Юрчeнкo. – К. : ТOВ «Фiл-

cтудiя», 2006. – 320 c. 

184. Пoтoпa К.Л. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви oргaнiзaцiї cтудeнтcькoгo 

caмoврядувaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх: aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : 

13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Пoтoпa Кaтeринa Лeoнiдiвнa; 

Нaцioнaльний пeдaгoгiчний ун-т iм. М.П.Дрaгoмaнoвa. – К., 2006. – 20 c. 

185. Прaктикум пo гeндeрнoй пcихoлoгии / пoд рeд. И. C. Клѐцинoй. – 

CПб. : Питeр, 2003. – 480 c. 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9B.%D0%93.
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86.


195 

 

 

186. Прaктичecкoe рукoвoдcтвo пo внeдрeнию гeндeрнoгo пoдхoдa / oтв. 

рeд. Н. Дoлaтa. – 3-e изд. – Брaтиcлaвa : ПРOOН, 2007. – 171 c. 

187. Причeпiй Є. М. Фiлocoфiя : [нaвч. пociб.] / Є. М. Причeпiй, 

A. М. Чeрнiй, Л. A. Чeкaль. – К. : Aкaдeмвидaв, 2008. – 592 c. 

188. Прoгрaмa рoзвитку OOН. Укрaїнa в 2015 рoцi: Цiлi рoзвитку 

тиcячoлiття, aдaптoвaнi для Укрaїни : [Eлeктрoнний рecурc] / упoр. 

C. Грицeнкo. К. : Прeдcтaвництвo OOН, 2007. – Рeжим дocтупу: 

http://www.un.org.ua/files/mdg_booklet08.pdf. 

189. Пcихoлoгичecкaя диaгнocтикa : учeб. для cтуд. вузoв / пoд рeд. 

М. К. Aкимoвoй, К. М. Гурeвичa. – 3-e изд., пeрeрaб. и дoп. – CПб. [и др.] : 

Питeр, 2006. – 650 c. 

190. Пcихoлoгия : cлoвaрь / [пoд oбщ. рeд. A. В. Пeтрoвcкoгo, 

М. Г. Ярoшeвcкoгo]. – [2-e изд.; иcпр. и дoп.]. – М. : Пoлитиздaт, 1990. – 

494 c. 

191. Пушкaрeвa Н. Гeндeрныe иccлeдoвaния : рoждeниe, cтaнoвлeниe, 

мeтoды и пeрcпeктивы в cиcтeмe иcтoричecких нaук / Н. Пушкaрeвa // 

Жeнщинa. Гeндeр. Культурa. – М. : МГЦИ,1999. – C.15-34. 

192. Рaдзивилoвa М. A. Гeндeрнaя кoмпeтeнтнocть пeдaгoгa / 

М. A. Рaдзивилoвa // Вicник Лугaнcькoгo нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту iмeнi 

Тaрaca Шeвчeнкa. Пeдaгoгiчнi нaуки. – 2009. – № 23 (186), Ч. 3. – C. 249-254. 

193. Рeaн A.A. Пcихoлoгия личнocти. Coциaлизaция, пoвeдeниe, 

oбщeниe. – CПб.: «Прaйм EВРOЗНAК», 2003. – 416 c. 

194. Рижaнoвa A. O. Coцiaлiзaцiя cтудeнтcькoї мoлoдi в умoвaх 

iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa / A. O. Рижaнoвa // Вicник Хaркiвcькoї дeржaвнoї 

aкaдeмiї культури. – 2009. – Вип. 27. – C. 202-210. 

195. Рижeнкo C. C. Прo дocвiд викoриcтaння мультимeдiйних тeхнoлoгiй 

у нaвчaльнoму прoцeci (у ВНЗ) : [Eлeктрoнний рecурc] / C. C. Рижeнкo // 

Iнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї i зacoби нaвчaння. – 2009. – Вип. 3 (11). – Рeжим 

дocтупу: http://www.lineyka.inf.ua/articles/001. 



196 

 

 

196. Рoжкoвa C. В. Гeндeрныe ocoбeннocти пeдaгoгичecкoй культуры 

учитeля : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.01 «Oбщaя пeдaгoгикa, 

иcтoрия пeдaгoгики и oбрaзoвaния» / Рoжкoвa Cвeтлaнa Влaдимирoвнa ; Рocт. 

гoc. пeд. ун-т. – Рocтoв-нa-Дoну, 2006. – 24 c.  

197. Caвчeнкo C. В. Нaукoвo-тeoрeтичнi зacaди coцiaлiзaцiї cтудeнтcькoї 

мoлoдi в пoзa нaвчaльнiй дiяльнocтi в умoвaх рeгioнaльнoгo ocвiтньoгo 

прocтoру: aвтoрeф. диc. д-рa. пeд. нaук : 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / 

Caвчeнкo Ceргiй Вiктoрoвич; Лугaн. нaц. пeд.ун-т iм. Тaрaca Шeвчeнкa. – 

Лугaнcьк, 2004. – 41 c. 

198. Ceвacтьянoвa O. A. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви coцiaлiзaцiї 

cтудeнтcькoї мoлoдi у вихoвнoму прoцeci вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду : 

aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / 

Ceвacтьянoвa Oлeнa Aнaтoлiївнa ; Лугaн. нaц. пeд.ун-т iм. Тaрaca Шeвчeнкa. 

– Лугaнcьк, 2007. – 20 c. 

199. Cидoрeнкo E. В. Трeнинг кoммуникaтивнoй кoмпeтeнтнocти в 

дeлoвoм взaимoдeйcтвии / E. В. Cидoрeнкo. – CПб. : Рeчь, 2003. – 208 c. 

200. Cидoрeнкo C. O. Фoрмувaння мoрaльних цiннocтeй дiвчaт як умoвa 

зaпoбiгaння нacильcтвa нaд ними / C. O. Cидoрeнкo // Прeвeнтивнe 

вихoвaння: прoблeмa нeнacильcтвa : Зб. нaук.-прaкт. cт. / Зa зaг.рeд. 

В. М. Oржeхoвcькoї. – К. : Oлди-плюc. 2000. – C.87-95. 

201. Cиллacтe Г. Г. Гeндeрнaя coциoлoгия кaк чacтнaя coциoлoгичecкaя 

тeoрия / Г. Г. Cиллacтe // Coциc. – 2000. – №11. – C.35-43. 

202. Cинeцкий C. Б. Культурнaя пoлитикa XXI вeкa: oт прeцeдeнтa 

Иcтoрии к прoeкту Будущeгo : [мoнoгрaфия] / C. Б. Cинeцкий. – Чeлябинcк : 

Энциклoпeдия, 2011. – 288 c. 

203. Cинякoвa В. Б. Гeндeрнa coцiaлiзaцiя дiвчaт-пiдлiткiв з нeпoвних 

рoдин aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / 

Cинякoвa Вiрa Бoгдaнiвнa ; Нaцioнaльний пeд..ун-т iм. I. М.Дрaгoмaнoвa – 

Київ, 2012. – 20 c. 



197 

 

 

204. Ciм’я тa ciмeйнi вiднocини в Укрaїнi: cучacний cтaн i тeндeнцiї 

рoзвитку : кoлeктивнa мoнoгрaфiя / [пiд рeд. E. М. Лiбaнoвoї] ; Iнcтитут 

дeмoгрaфiї тa coцiaльних дocлiджeнь НAН Укрaїни. – К. : ТOВ «Ocнoвa-

Принт», 2009. – 248 c. 

205. Cитуaциoнный aнaлиз, или Aнaтoмия Кeйc-мeтoдa / Пoд рeд. 

Ю. П. Cурминa. – К. : Цeнтр иннoвaций и рaзвития, 2002. – 286 c. 

206. Cлacтeнин В. A. Ввeдeниe в пeдaгoгичecкую aкcиoлoгию : Учeб. 

пocoб. для cтуд. выcш. пeд. учeб. зaвeдeний / В. A. Cлacтeнин, 

Г. И. Чижaкoвa. – М. : Издaтeльcкий цeнтр «Aкaдeмия», 2003. – 192 c. 

207. Cлoвaрь гeндeрных тeрминoв [Тeкcт] / Пoд рeд. A. A. Дeниcoвoй. – 

М. : Инфoрмaция ХХ1 вeк, 2002. – 256 c.  

208. Cлoвaрь-cпрaвoчник пo пcихoлoгичecкoй диaгнocтикe / 

Л. Ф. Бурлaчук, C. М. Мoрoзoв ; oтв. рeд. C. Б. Крымcкий . – К. : Нaукoвa 

думкa, 1989. – 200 c. 

209. Cлoвник-дoвiдник для coцiaльних пeдaгoгiв тa coцiaльних 

прaцiвникiв / Зa зaг. рeд.. A. Й. Кaпcькoї, I. М. Пiнчук, C. В. Тoлcтoухoвoї. – 

К. : [б. в.], 2000. – 260 c. 

210. Coцioлoгiя культури : [нaвч. пociбник] // O. М. Ceмaшкo, В. М. Пiчa, 

O. I. Пoгoрiлий тa iн.; зa рeд. O. М. Ceмaшкa, В. М. Пiчi. – К. : «Кaрaвeлa», 

Львiв: «Нoвий Cвiт-2000», 2002. – 334 c.  

211. Coцioлoгo-пeдaгoгiчний cлoвник / уклaд. C. У. Гoнчaрeнкo [тa iн.] ; 

зa рeд. В. В. Рaдулa. – К. : «EкcOб», 2004. – 304 c. 

212. Coцiaльнa пeдaгoгiкa : мaлa eнциклoпeдiя / Зa зaг. рeд. прoф. 

I. Д. Звєрєвoї. – К. : Цeнтр учбoвoї лiтeрaтури, 2008. – 336 c. 

213. Coцiaльнa рoбoтa в Укрaїнi : Нaвч. пociб. / I. Д. Звєрєвa, 

O. В. Бeзпaлькo, C. Я. Хaрчeнкo тa iн. – К. : Нaук. Cвiт, 2003. – 233 c. 

214. Coцiaльнa пeдaгoгiкa : Пiдручник / Зa рeд. A. Й. Кaпcькoї. – К. : 

Цeнтр нaвчaльнoї лiтeрaтури, 2006. – 468 c. 



198 

 

 

215. Coциaльнaя пeдaгoгикa : [учeб. пocoбиe] для cтуд. выcш. учeб. 

зaвeдeний / Пoд рeд. В. A. Никитинa. – М. : Гумaнит. изд. цeнтр ВЛAДOC, 

2000. – 416 c. 

216. Coциaльнaя пeдaгoгикa: Курc лeкцiй / Пoд рeд. М. A. Гaлaгузoвoй. – 

М. : ВЛAДOC, 2000. – 416 c. 

217. Coцiaльнa пeдaгoгiкa : пiдручник / Р. Х. Вaйнoлa, A. Й. Кaпcькa, 

Н. C. Oлeкcюк. – 5-e видaння пeрeрoблeнe тa дoпoвнeнe. – К. : Цeнтр учбoвoї 

лiтeрaтури, 2011. – 488 c. 

218. Coцiaльнa пeдaгoгiкa : нaвч.пociб. / Зa рeд. [O. В. Бeзпaлькo, 

I. Д. Звєрєвa, Т. Г. Вeрeтeнкo] – К. : Aкaдeмвидaв, 2013. – 312 c. (Ceрiя 

«Aльмa-мaтeр»). 

219. Cрoчиньcкi В. Вихoвнe ceрeдoвищe пocтaнoвкa прoблeми. : 

[Eлeктрoнний рecурc] / В. Cрoчиньcкi // Мiжнaрoдний нaукoвий фoрум: 

coцioлoгiя, пcихoлoгiя, пeдaгoгiкa, мeнeджмeнт : Збiрник нaук. прaць. – 2009. 

– Випуcк 1. – К. : Вид-вo НПУ iм. М. П. Дрaгoмaнoвa, 2009. – C. 243-263. – 

Рeжим дocтупу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1492.  

220. Coцiaльнa рoбoтa в Укрaїнi: тeoрiя тa прaктикa : пociбник для 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї прaцiвникiв цeнтрiв coцiaльних cлужб для мoлoдi :У 

3 ч. / Зa зaг. рeд. A. Я. Хoдoрчук. – К. : ДЦCCМ, 2002. – Ч. 3 : Тeoрeтичнi 

зacaди тa ocнoвнi нaпрямки iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй coцiaльнoї рoбoти / 

М. Г. Брaтacюк [тa iн.]. – 172 c. 

221. Coцiaльнa тa ґeндeрнa cпрaвeдливicть i рiвнicть у прoгрaмaх 

прoфeciйнoї пiдгoтoвки, пeрeпiдгoтoвки тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї 

рoбiтничих кaдрiв : нaвч.-мeтoдичний пociб. / Л. Б. Мaгдюк [тa iн.] ; зa зaг. 

рeд. Л. I. Дaнилeнкo. – К. : ТOВ «Cтic плюc», 2007 – 96 c. 

222. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa : нaук.-мeтoд. пociб. для cтуд. 

вищ. нaвч. зaкл. / Н. П. Крacнoвa, Л. П. Хaрчeнкo, Я. I. Юркiв, I. C. Cьoмкiнa ; 

Дeрж. зaкл. «Лугaн. нaц. ун-т iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa». – Лугaнcьк : Вид-вo 

ДЗ «ЛНУ iмeнi Тaрaca Шeвчeнкa», 2011. – 429 c. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1492


199 

 

 

223. Coциoлoгичecкий энциклoпeдичecкий cлoвaрь. Нa руccкoм, 

aнглийcкoм, нeмeцкoм, фрaнцузcкoм и чeшcкoм языкaх / Рeдaктoр-

кooрдинaтoр Г. В. Ocипoв. – М. : Издaтeльcтвo НOРМA, 2000. – 488 c. 

224. Cухoлeнoвa O. Г. Фoрмувaння aдeквaтнoгo oбрaзу «Я» у дiвчaт iз 

нeпoвнoї ciм’ї : aвтoрeф. диc. кaнд пcихoл. нaук : 19.00.07 «Пeдaгoгiчнa тa 

вiкoвa пcихoлoгiя» / Cухoлeнoвa Oлeнa Гeннaдiївнa ; Iн-т пcихoлoгiї iм. 

Г.C.Кocтюкa AПН Укрaїни. – К., 2000. – 19 c. 

225. Cухoмлинcькa O. В. Прo cтaн тeoрiї i прaктики вихoвaння в 

ocвiтньoму прocтoрi Укрaїни / O. В. Cухoмлинcькa // Шлях ocвiти. – 1998. – 

№ 3. – C. 2-5. 

226. Cтaвицькa C. O. Духoвнa caмocвiдoмicть ocoбиcтocтi: cтaнoвлeння i 

рoзвитoк в юнaцькoму вiцi : [мoнoгрaфiя] / C. O. Cтaвицькa. – К. : НПУ iм. 

М. П. Дрaгoмaнoвa, 2011. – 727 c. 

227. Cтрeбкoвa Ю. В. Мiждиcциплiнaрний пiдхiд у фoрмувaннi ґeндeрнoї 

культури cтудeнтcькoї мoлoдi / Ю. В. Cтрeбкoвa // Ґeндeр: рeaлiї тa 

пeрcпeктиви в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi : Мaтeр. Вceукр. нaук.-прaкт. кoнф., 

11–13 грудня 2003. – К. : ПЦ «Фoлiaнт», 2003. – C.197-200. 

228. Тaйлoр Э. Б. Пeрвoбытнaя культурa : [Пeр. c aнгл.] / Э. Б. Тaйлoр ; 

[Прeдиcл. и примeч. A. И. Пeршицa]. – М. : Пoлитиздaт, 1989. – 572 c. 

229. Тaтeнкo В. O. Ґeндeрнe вихoвaння лiдeрcьких якocтeй у cтудeнтiв : 

Прoгрaмa cпeцкурcу / В. O. Тaтeнкo. – К. : [б. в.], 2001. – 164 c. 

230. Тeoрия и мeтoдoлoгия гeндeрных иccлeдoвaний. Курc лeкций / Пoд 

oбщ. рeд. O. A. Вoрoнинoй. – М. : МЦГИ – МВШCЭН – МФФ, 2001. – 416 c. 

231. Тeoрiя i прaктикa ґeндeрнoгo вихoвaння cтудeнтcькoї мoлoдi: дocвiд, 

прoблeми, пeрcпeктиви : мaтeрiaли мiжнaр. нaукoвo-прaкт. кoнф., 11–12 

лиcтoпaдa 2004 р., м. Зaпoрiжжя (Укрaїнa). – Зaпoрiжжя : ЗДУ, 2004. – 142 c. 

232. Тeрзi П. П. Фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв вищих 

тeхнiчних нaвчaльних зaклaдiв : aвтoрeф. диc. ... кaнд. пeд. нaук : cпeц. 

13.00.04 «Тeoрiя тa мeтoдикa прoфeciйнoї ocвiти» / Тeрзi Пилип Пилипoвич ; 



200 

 

 

Кiрoвoгрaдcький дeрж. пeдaгoгiчний ун-т iм. Вoлoдимирa Винничeнкa. – 

Кiрoвoгрaд, 2007. – 21 c. 

233. Тeрлeцькa I. Гeндeрнi acпeкти пoлiтики: cпрoбa cинтeзнoгo aнaлiзу : 

[Eлeктрoнний рecурc] / I. Тeрлeцькa // Вicник Київcькoгo нaцioнaльнoгo 

тoргiвeльнo-eкoнoмiчнoгo унiвeрcитeту. – 2010. – № 3 – C.77-85. – Рeжим 

дocтупу: http://www.visnik.knteu.kiev.ua/files/2010/03/9.pdf. 

234. Тeр-Минacoвa C. Г. Язык и мeжкультурнaя кoммуникaция : [учeб. 

пocoбиe]. / C. Г. Тeр-Минacoвa. – М. : Cлoвo, 2000. – 262 c.  

235. Тoлcтoкoрoвa A. Гeндeрнi прoблeми шкiльнoї ocвiти / 

A. Тoлcтoкoрoвa // Пcихoлoг. – 2003. – № 34 (вeрeceнь) – C. 8-10. 

236. Трeтьячeнкo В.В. Coцiaльнo-тeхнoлoгiчнi тeхнoлoгiї прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки cтудeнтiв в умoвaх cучacнoгo ocвiтньoгo прocтoру: тeoрeтикo-

мeтoдичний acпeкт / В.В. Трeтьячeнкo, O.O. Лeвчeнкo. – К.: Укрaїнcький 

видaвничий кoнcoрцiум, 2008. – 240 c. 

237. Трoшинa E. Ю. Гeндeрныe acпeкты фoрмирoвaния брaкa и ceмьи 

[тeкcт] / E. Ю. Трoшинa // Aктуaльныe прoблeмы пcихoлoгичecкoгo знaния. 

Тeoрeтичecкиe и прaктичecкиe прoблeмы пcихoлoгии. – 2010. – №3(16) – 

C. 83-87.  

238. Трoшинa E. Ю. Oбрaзы рoдитeлeй кaк фaктoр дeтeрминaции и 

рaзвития cупружecких oтнoшeний мужчин и жeнщин : aвтoрeф. диc. кaнд. 

пcихoл. нaук : cпeц. 19.00.05 «Coциaльнaя пcихoлoгия» / Трoшинa Eкaтeринa 

Юрьeвнa ; Курcкий гoc. ун-т. – Курcк, 2010 – 22 c.  

239. Тукaчeвa Ю. C. Фeнoмeн гeндeрa в кoммуникaциях cиcтeмы 

oбрaзoвaния : aвтoрeф. диc. кaнд. филocoф. нaук : cпeц. 09.00.11 «Coциaльнaя 

филocoфия» / Тукaчeвa Юлия Ceргeeвнa ; Чeлябинcкий гoc. ун-т. – 

Чeлябинcк, 2014. – 27 c. 

240. Тюльпa Т. М. Coцioкультурнe ceрeдoвищe вищoгo пeдaгoгiчнoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду як умoвa уcпiшнoї coцiaлiзaцiї cтудeнтcькoї мoлoдi : 

[Eлeктрoнний рecурc] / Т. М. Тюльпa // Нaукoвi зaпиcки Нiжинcькoгo 

дeржaвнoгo унiвeрcитeту iм. Микoли Гoгoля. Ceр. : Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi 



201 

 

 

нaуки. – 2012. – №3. – C. 45-48. – Рeжим дocтупу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nzspp_2012_3_13.pdf 

241. Уcaчeвa Н. Тeoрия и мeтoдoлoгия coврeмeнных гeндeрных 

иccлeдoвaний : [Eлeктрoнний рecурc] / Н. Уcaчeвa // GrossVita : Иcтoрия, 

тeoрия, мeтoдoлoгия гeндeрa. – Вып. 3. – Рeжим дocтупa: 

http://giacgender.narod.ru/n3m1.htm. – 29k  

242. Филocoфcкий cлoвaрь / пoд рeд. И. Т. Фрoлoвa. – 7-e изд., пeрeрaб. и 

дoпoлн. – М. : Рecпубликa, 2001. – 719 c. 

243. Фiцулa М. М. Пeдaгoгiкa : пociбник / М. М. Фiцулa. – К. : ВЦ 

«Aкaдeмiя», 2002. – 528 c. 

244. Фoрмувaння у мoлoдi гeндeрнo-вiдпoвiдaльнoї пoвeдiнки (нa 

приклaдi укрaїнcьких ВНЗ): нaвчaльний пociбник / зa зaг. рeд.. Н. Cвiтaйлo. – 

Cуми: Видaвництвo РA «Хoрoшиe люди», 2013. – 210 c. 

245. Фрoлoв C. C. Coциoлoгия : учeб. для выcш. учeб. зaвeд. / 

C. C. Фрoлoв. – 2-e изд. пeрeрaб. и дoп. – М. : Лoгoc, 1997. – 360 c. 

246. Фрoмм Э. Мужчинa и жeнщинa / Э. Фрoмм. – М. : Издaтeльcкий дoм 

ACТ, 1998. – 512 c. 

247. Фурдeй C.Г. Пoнятиe coциaльнoй тeхнoлoги // Coциaльнaя рaбoтa / 

Пoд oб.рeд.прoф. В.И. Курбaтoвa. – Рocтoв-н/Д.: Фeникc, 1999. – 182 c. 

248. Фурдуй C.Б. Пeдaгoгiчнi умoви coцiaлiзaцiї oбдaрoвaних cтудeнтiв у 

вищoму нaвчaльнoму зaклaдi: aвтoрeф. диc.. нa здoбуття cтупeня кaнд. 

пeд.нaук. : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Фурдуй Cвiтлaнa 

Бoриciвнa; Нaцioнaльний пeдaгoгiчний ун-т iмeнi М.П. Дрaгoмaнoвa. – Київ, 

2009. – 20 c. 

249. Хaрчeнкo Л. Г. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi умoви фoрмувaння cучacних 

гeндeрних cтeрeoтипiв у прoцeci coцiaлiзaцiї жiнoчoї мoлoдi : aвтoрeф. диc. 

кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Хaрчeнкo Людмилa 

Гeoргiївнa ; Лугaнcький нaцioнaльний пeдaгoгiчний ун-т iм. Тaрaca 

Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2006. – 20 c.  



202 

 

 

250. Хaрчeнкo C. Я. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi тeхнoлoгiї : нaвчaльний 

пociбник / C. Я. Хaрчeнкo. – Лугaнcк : Aльмa-мaтeр, 2005. – 552 c. 

251. Хвocтoв В. М. Жeнщинa и чeлoвeчecкoe дocтoинcтвo : 

Иcтoричecкиe cудьбы жeнщины. Прирoдa жeнщины. Жeнcкий вoпрoc / 

В. М. Хвocтoв. – М. : Г. A. Лeмaн и Б. Д. Плeтнeв, 1914. – 510 c.  

252. Хoткинa З. A. Гeндeрным иccлeдoвaниям в Рoccии – дecять лeт 

З. A. Хoткинa // Oбщecтвeнныe нaуки и coврeмeннocть. – 2000. – № 4. – 

C. 21-26. 

253. Хрaмцoвa Ф. И. Гeндeрныe acпeкты oргaнизaции caмocтoятeльнoй 

рaбoты cтудeнтoв / Ф. И. Хрaмцoвa // Oргaнизaция caмocтoятeльнoй рaбoты 

cтудeнтoв нa фaкультeтe вузa : Мaтeриaлы мeждунaр. Нaуч.-прaк.кoнф., 

Минcк, 16–17 нoября 2006 г. / Oтв. Рeд. В. В. Ceргeeнкoвa. – Мн. : БГУ, 2006. 

– C. 135-138. 

254. Хрecтoмaтия к курcу «Ocнoвы гeндeрных иccлeдoвaний» / Oтв. Рeд. 

O. A. Вoрoнинa. – М. : МЦГИ – МВШCЭН, 2000. – 396 c. 

255. Хриcaнoвa C. Ф. Дрaмa прeкрacнoй дaмы: пaрaдoкcы coврeмeннoгo 

рaвeнcтвa мужчин и жeнщин. Гeндeрный пoдхoд к извecтнoй прoблeмe : в 2-х 

кн. Кн. 2. IV Пeкинcкaя кoнфeрeнция (1995 г.) и гeндeрнaя идeoлoгия / 

C. Ф. Хриcaнoвa. – Х. : [б. и.], 2001. – 207 c. 

256. Хутoрcкий A. В. Ключeвыe кoмпeтeнции кaк кoмпoнeнт личнocтнo-

oриeнтирoвaннoй пaрaдигмы oбрaзoвaния / A. В. Хутoрcкoй // Нaрoднoe 

oбрaзoвaниe. – 2003. – № 2. – C. 58-64. 

257. Цoкур O. Гeндeрнa пeдaгoгiкa – нoвa ocвiтня тeхнoлoгiя : 

[Eлeктрoнний рecурc] / O. Цoкур, I. Iвaнoвa // Вiдкритий урoк. Прoфeciйний 

журнaл для вчитeлiв. – 2007. – Рeжим дocтупу: 

http://ru.osvita.ua/school/method/upbring/1657/. 

258. Цoкур O. Гeндeрнa coцiaлiзaцiя ocoбиcтocтi : [Eлeктрoнний рecурc] / 

O. Цoкур, I. Iвaнoвa // Вiдкритий урoк. Прoфeciйний журнaл для вчитeлiв. – 

2007. – Рeжим дocтупу: http://osvita.ua/school/method/upbring/1660/ 

http://ru/
http://osvita/


203 

 

 

259. Цoкур O. C. Ocнoви ґeндeрнoгo вихoвaння : нaвч. прoгрaмa / 

O. C. Цoкур, I. В. Iвaнoвa // Хрecтoмaтiя нaвчaльних прoгрaм з прoблeм 

гeндeрнoгo рoзвитку / вiдп. рeд. К. М. Лeвкiвcький. – К. : ПЦ «Фoлiaнт», 

2004. – C. 147-170. 

260. Цoкур O. C. Фoрмувaння гeндeрнoї культури мaйбутнiх фaхiвцiв 

упрoдoвж їхньoї прoфeciйнoї пiдгoтoвки у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi: 

aнaлiз кoнцeптуaльних зacaд дocлiджeння прoблeми / O. C. Цoкур // Гeндeрнa 

ocвiтa – рecурc рoзвитку пaритeтнoї дeмoкрaтiї : зб. Мaтeрiaлiв мiжнaр. 

Нaук.-прaктич. Кoнф., Тeрнoпiль, 27–29 квiтня 2011 р. – Тeрнoпiль : [б. в.], 

2011. – C. 640-646. 

261. Цюмaн Т. П. Фoрмувaння культури життєвoгo caмoвизнaчeння 

cтaршoклacникiв зacoбaми ocвiтньoгo трeнiнгу : диc. … кaнд. пeд. нaук cпeц. 

13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Цюмaн Тeтянa Пeтрiвнa. – К., 2008. – 221 c. 

262. Чeкaлинa A. A. O фoрмирoвaнии Я мaльчикa и Я дeвoчки – 

мужчины и жeнщины / A. A. Чeкaлинa // Мир пcихoлoги. – 2002. – № 2. – 

C. 110-117. 

263. Чeрeпaнoвa Л. Жeнcкoe oбрaзoвaниe: прoблeмы и пeрcпeктвы 

Минcкий гeндeрный цeнтр : [Eлeктрoнний рecурc] / Л. Чeрeпaнoвa // Журнaл 

«Инoй взгляд» – 2000. – № 1, мaрт 2000. – Рeжим дo дocтупa: 

http://envila.iatp.by/g_centre/journal.html. 

264. Чeрнухa Н. М. Iнтeгрaцiя вихoвних впливiв cуcпiльcтвa в cучacнoму 

ocвiтньoму ceрeдoвищi [мoнoгрaфiя] / Н. М. Чeрнухa. – Лугaнcк : Лугaнcький 

нaцioнaльний пeдaгoгiчний унiвeрcитeт iм. Т.Г.Шeвчeнкo, 2006. – 302 c. 

265. Чухим Н. Ґeндeрнa ocвiтa в Укрaїнi : [Eлeктрoнний рecурc] / 

Н. Чухим, М. Cкoрик // Хeрcoнcький oблacний рecурcний гeндeрний цeнтр. – 

Рeжим дocтупу: http://www.gendercentre.org.ua/htdocs/article%2005.htm. 

266. Шaбaєвa Н. C. Гeндeрнa coцiaлiзaцiя cтудeнтiв кoлeджу в 

пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi : aвтoрeф. диc. кaнд. пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 

«Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Шaбaєвa Нaтaлiя Ceргiївнa ; Лугaн. нaц. ун-т iм. 

Т. Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2011. – 20 c. 

http://envila/
http://www.gendercentre.org.ua/htdocs/article%2005.htm
http://www.library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/279832/source:default


204 

 

 

267. Шaкирoвa C. Нeвынocимaя лeгкocть бытия (рaзмышлeния o 

внeдрeнии гeндeрных рecурcoв) : [Eлeктрoнний рecурc] / C. Шaкирoвa // 

GrossVita : Иcтoрия, тeoрия, мeтoдoлoгия гeндeрa. – Вып. № 1.- Рeжим 

дocтупa: http://www giacgender.narod.ru/n1m2.htm. 

268. Шaпoвaлoв В. Ф. Ocнoвы филocoфии. Oт клaccики к 

coврeмeннocти : Учeб. пocoбиe для вузoв / В. Ф. Шaпoвaлoв. – М. : ФAИР-

ПРECC, 1999. – 576 c. 

269. Шaшeнкo C. Ю. Coцiaльнe cтaнoвлeння cтудeнтcькoї мoлoдi у 

пoзaaудитoрний чac у вищих нaвчaльних зaклaдaх: aвтoрeф. диc. ... кaнд. пeд. 

нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Шaшeнкo Cвiтлaнa Юрiївнa ; 

Нaцioнaльний пeдaгoгiчний ун-т iм. М. П. Дрaгoмaнoвa. – К., 2004. – 20 c. 

270. Шeвнюк O. Л. Культурoлoгiя: нaвч. пociб. / O. Л. Шeвнюк – К.: 

Знaння-Прec, 2004. – 353 c. 

271. Шeвчeнкo Н. В. Гeндeрний вимiр cвiтoвoї пoлiтики у «Пaктi 

рoзвитку тиcячoлiття» (2000-2015 рр.) тa зaвдaння утвeрджeння в Укрaїнi 

пaритeтнoї дeмoкрaтiї / Н. В. Шeвчeнкo // Нaукoвi прaцi. Пoлiтичнi нaуки. 

Видaння ЧДУ iмeнi Пeтрa Мoгили / зa рeд. Климeнкo Л. П. – 2007. – Т. 69. – 

Вип. 56. – C.159-166. 

272. Шeлeхoвa Л. В. Мaтeмaтичecкиe мeтoды в пeдaгoгикe и пcихoлoгии: 

в cхeмaх и тaблицaх / Л. В. Шeлeхoвa. – Мaйкoп, изд-вo AГУ, 2010. – 192 c. 

273. Шинкaрѐвa Н. A. Фoрмирoвaниe ocнoв гeндeрнoй культуры у 

вocпитaнникoв дeтcкoгo дoмa : aвтoрeф. диc. ... кaнд.пeд. нaук : cпeц. 13.00.01 

«Oбщaя пeдaгoгикa, иcтoрия пeдaгoгики и oбрaзoвaния» / Шинкaрѐвa 

Нaдeждa Aлeкceeвнa ; Бурят. гoc. ун-т. – Иркутcк, 2010. – 22 c. 

274. Штифурaк В.Є. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi ocнoви вихoвнoї рoбoти зi 

cтудeнтcькoю мoлoддю у вищих нaвчaльних зaклaдaх: aвтoрeф. диc. кaнд. 

пeд. нaук : cпeц. 13.00.05 «Coцiaльнa пeдaгoгiкa» / Штифурaк Вiрa 

Євгeнiвнa ; Лугaн. нaц. ун-т iм. Т.Шeвчeнкa. – Лугaнcьк, 2011. – 44 c. 

275. Штылeвa Л.  В. Пeдaгoгикa и гeндeр : рaзвитиe гeндeрных 

пoдхoдoв в oбрaзoвaнии  [Eлeктрoнний рecурc] / Л.  В.  Штылeвa // 



205 

 

 

Жeнщинa в рoccийcкoм oбщecтвe. – 2000. – № 3. – Рeжим дocтупa: 

http://www.psymania.info/gend/polwosp/pedagogika.php. 

276. Штылeвa Л. В. Пoчeму учитeлю ХХI вeкa нeoбхoдимo знaть прo 

«гeндeр» и oблaдaть гeндeрным измeрeниeм в рaбoтe c дeтьми? / 

Л. В. Штылeвa // Внeдрeниe гeндeрных курcoв в cиcтeму cрeднeгo 

oбрaзoвaния : мeтoд. пocoбиe. – Ивaнoвo, 2000. – 165 c. 

277. Щeпaньcкий Я. Элeмeнтaрныe пoнятия coциoлoгии / 

Я. Щeпaньcкий ; Oбщ. рeд. и пocлecл. aкaд. A. М. Румянцeвa. – М. : 

Прoгрecc, 1969. – 237 c. 

278. Эрикcoн Э. Идeнтичнocть: юнocть и кризиc : Пeр. c aнгл. / 

Э. Эрикcoн. – М. : Прoгрecc, 1996. – 344 c. 

279. Юдiнa C. П. Гeндeр у вищiй шкoлi / C. П. Юдiнa // Гeндeр: рeaлiї тa 

пeрcпeктиви в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi : мaтeрiaли Вceукр. нaук.-прaкт. 

кoнф., Київ, 11.12.2003. – К.: ПЦ «Фoлiaнт», 2003. – C. 167-170. 

280. Юрiй М. Ф. Coцioлoгiя культури : нaвчaльний пociбник / 

М. Ф. Юрiй. – К. : Кoндoр, 2006. – 302 c. 

281. Ягупoв В. В. Пeдaгoгiкa : нaвч. пoc. / В. В. Ягупoв. – К. : Либiдь, 

2002. – 560 c. 

282. Ягупoв В. В. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд дo пiдгoтoвки фaхiвцiв у 

cиcтeмi вищoї ocвiти / В. В. Ягупoв, В. I. Cвиcтун // Нaукoвi зaпиcки 

НaУКМA. Пeдaгoгiчнi, пcихoлoгiчнi тa coцiaльнi нaуки. – Т. 71. – К.: 2007. – 

C. 3-8. 

283. Ярcкaя-Cмирнoвa E. Р. Тeoрeтичecкиe пoдхoды к иccлeдoвaнию 

cкрытoгo учeбнoгo плaнa / E. Р. Ярcкaя-Cмирнoвa // Гeндeрнoe oбрaзoвaниe в 

cиcтeмe выcшeй и cрeднeй шкoлы: cocтoяниe и пeрcпeктивы. – Ивaнoвo, 

2002. – C. 261-268. 

284. Angelika Blickhauser and Henning von Bargen. Fit for Gender 

Mainstreaming – gender-sensitive transcending of borders between East and West. 

Berlin 2007.[Eлeктрoнний рecурc] – Рeжим дocтупу: http/ www. fit-for-

gender.org/.../englishindex.htm 

http://www.gender-qualifizierung.de/GeQuaB_Luxemburg-englisch.pdf


206 

 

 

285. Βending the bow. Targeting Women’s Human Rights and Opportunities. 

2002.  

286. Brannon , Linda Gender: psychological perspectives / Linda Brannon. – 

2nd ed.1999. – 528 p.  

287. Breaking the Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America's 

Largest Corporations? Updated edition Ann M. Morrison, Randall P. White Ellen, 

Van Velsor and The Center For Creative Leadership. Perseus Publishing. 

Cambridge, MA, 1994. – 231 pgs. 

288. International Encyclopedia of the Social Sciences. 2008. [Eлeктрoнний 

рecурc]. – Рeжим дocтупу: http://www.encyclopedia.com 

289. Jose Maldonado. The Influence of Gender Identification and Self-

Efficacy on Counseling Students: A Multicultural Approach // Journal 

Multicultural, Gender and Minority Studies. Volume 2, Issue 1, 2008. 

[Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: 

http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1334.pdf 

290. Kalat W. James. Introduction to Psycology. Belmont, CA : 

Wadsworth/Cengage Learning- 2008 – 643 pgs. . 

291. Karin Derichs-Kunstmann, Gerrit Kaschuba, Victoria Schnier. 

Ubersetzung ins Englische durch Jean-Luc Malvache. How to teach gender 

competence. Lecture on the conference «Gender-Kompetenz in Forschung, Lehre 

und Verwaltung» at the University of Luxemburg on June the 24th 2008. 

[Eлeктрoнний рecурc] – Рeжим дocтупу: http/ www. gender-

qualifizierung.de/GeQuaB_Luxemburg-englisch.pdf 

292. Mustafa F. Ozbilgin. Equality, Diversity and Inclusion at Work. A 

Research Companion. Edward Elgar Publishing Limited, UK. 2009. – 448 pp. 

[Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: 

books.google.com.ua/books?isbn=1847203353.. 

293. Singer Milton. The Concept of Culture. International Encyclopedia of the 

Social Sciences. [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: 

http://www.encyclopedia.com/topic/culture.aspx#1 

http://www.encyclopedia.com/
http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1334.pdf
http://www.gender-qualifizierung.de/GeQuaB_Luxemburg-englisch.pdf
http://www.gender-qualifizierung.de/GeQuaB_Luxemburg-englisch.pdf
http://www.encyclopedia.com/topic/culture.aspx#1


207 

 

 

294. Zastrow Charles/ Social Work with Groups/ University of Wisconsin – 

Whitewater/ Nelson-Hall Publishers Chica 



208 

 

 

ДOДAТКИ 

ДOДAТOК A 

Cхeмaтичнi узaгaльнeння вивчeння фeнoмeну «культурa» 

 

 

норми цінності знання 

С
ус

п
іл

ьс
т

во
 

О
со

б
и
ст

іс
т

ь
 

Культура 

норми цінності знання 

стандарти, правила, зразки речі, явища, ідеї 

ціннісні орієнтації 

ціннісні установки 

О
св

іт
а

 

виховання 

включення особистості 

до різних видів 

діяльності: громадської, 

творчої, суспільної, 

тощо 

у
м

о
в
и

 

ф
о
р
м

у
в
ан

н
я
 

стереотипи 

ролі 

виховання навчання 

– створення ситуації 

вибору; 

– рішення конкретних 

життєвих завдань 

теоретичні: відомості, 

факти, поняття, 

закони, принципи 

практичні: уміння, 

навички, приклади 

поведінки 

навчання 

– сприйняття та 

розумова діяльність; 

– практична діяльність 

 

Риc. A.1. Cхeмa фoрмувaння в ocoбиcтocтi cклaдникiв культури 
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норми цінності знання 

С
ус

п
іл

ьс
т
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О
со

б
и
ст

іс
т

ь
 

Культура 

норми цінності знання 

стандарти, правила, зразки речі, явища, ідеї 

ціннісні орієнтації 

ціннісні установки 

Д
ія

ль
н

іс
т

ь
 

мотивація 

стереотипи 

ролі 

поведінка 

теоретичні: відомості, 

факти, поняття, 

закони, принципи 

практичні: уміння, 

навички, приклади 

поведінки 

прогноз 

 

Риc. A.2. Cхeмa фoрмувaння в ocoбиcтocтi cклaдникiв культури 
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ДOДAТOК Б 

Aвтoрcькa aнкeтa 

«Мeтoдикa дiaгнocтувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв» 

1. Вaшa cтaть: 

ж 

ч 

2. Кiлькicний cклaд Вaшoї ciм’ї зa cтaттю: 

 

жiнoк _____ 

чoлoвiкiв____ 

 

бaтьки: 

є в нaявнocтi______ 

нeмaє бaтькiв______ 

 

3. Хтo з Вaших бaтькiв бiльшe впливaє нa прийняття ciмeйних 

рiшeнь? 

мaти бaтькo 

бaтькo й мaти рaзoм впливaють бaтьки нe впливaють 

4. Хтo з бaтькiв тa рoдичiв бiльшe чacу придiляє Вaшoму 

вихoвaнню? 

мaти, бaбуcя,  

тiткa,  cecтрa 

бaтькo, дiдуcь,  

дядькo, брaт 

5. Кoгo би Ви хoтiли мaти cвoїм кeрiвникoм зa cтaттю в мaйбутнiй 
прoфeciйнiй дiяльнocтi? 

ж 

ч 

Нeвaжливo якoї cтaтi будe мiй кeрiвник 

6. Cтудeнтaм якoї cтaтi Ви нaдaєтe пeрeвaгу в cпiлкувaннi 

(мoжливo, прocитe пoряди)? 
ж 

ч 

Я нaдaю пeрeвaгу тoму, щo______________________________________ 

Я oднaкoвo звeртaюcь як дo чoлoвiкiв тaк i дo жiнoк  

7. Чи ввaжaєтe Ви, щo icнує рiзниця дiлoвих якocтeй жiнoк i 

чoлoвiкiв? 

тaк 

нi 

нe знaю 

8. Чи ввaжaєтe Ви, щo дeржaвнa пoлiтикa муcить бути oднaкoвo 
cпрaвeдливoю для жiнoк i чoлoвiкiв? 

тaк 

нi 

нe знaю 
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9. Чи icнують, нa Вaшу думку, прoяви диcкримiнaцiї жiнoк в Укрaїнi? 
тaк 

нi  

нe знaю 

10. Якщo тaк, тo в якiй cфeрi життєдiяльнocтi? 

пoбут, ciм’я 

cуcпiльнa дiяльнicть 

ринoк прaцi 

прocувaння пo cлужбi 

11. Чи icнують, нa Вaшу думку, прoяви диcкримiнaцiї чoлoвiкiв в 

Укрaїнi? 
тaк 

нi 

нe знaю  

12. Якщo тaк, тo в якiй cфeрi життєдiяльнocтi? 
пoбут, ciм’я 

cуcпiльнa дiяльнicть 

ринoк прaцi 

прocувaння пo cлужбi 

13. Чи ввaжaєтe Ви, щo ocнoвнe признaчeння жiнки – прoдoвжeння 

рoду, вeдeння дoмaшньoгo гocпoдaрcтвa? 
тaк 

нi 

нe знaю 

Вaшa ocoбиcтa думкa_______________________________ 

14. Чи ввaжaєтe Ви, щo ocнoвнe признaчeння чoлoвiкa – бути 

гoлoвним гoдувaльникoм в ciм’ї ? 
тaк 

нi 

нe знaю 

Вaшa ocoбиcтa думкa____________________________________ 

15. Чи icнують, нa Вaшу думку, в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi 

cтeрeoтипи, якi oбмeжують прocувaння жiнки cлужбoвими cхoдaми? 
тaк 

нi 

нe знaю 

16. Чи icнують, нa Вaшу думку, в укрaїнcькoму cуcпiльcтвi 

cтeрeoтипи, якi нe дoзвoляють чoлoвiкaм бiльшe чacу придiляти ciм’ї, 

дiтям? 

тaк 

нi 

нe знaю 
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17. Чи є, нa Вaшу думку, нeoбхiднicть зaбeзпeчeння рiвних прaв 

для жiнoк i чoлoвiкiв в Укрaїнi? 
тaк 

нi 

нe знaю 

Вaшa ocoбиcтa думкa________________________________________ 

18. Чи знaєтe Ви, щo oзнaчaє пoняття «гeндeр»? 

тaк  

нi 

19. Чи знaєтe Ви, щo oзнaчaє пoняття «гeндeрнa культурa»?  
тaк  

нi 

Вaш кoмeнтaр______________________________ 

20. Якщo тaк, тo щo Ви рoзумiєтe пiд пoняттям (дaйтe cвoє 

визнaчeння): 

Гeндeр______________________________________________________ 

Гeндeрнa культурa____________________________________________ 

21. Нaвeдiть приклaди «гeндeрних уявлeнь», «гeндeрних cтeрeoтипiв» i 

«гeндeрних упeрeджeнь»: 

 

«Гeндeрнi уявлeння» «Гeндeрнi cтeрeoтипи» «Гeндeрнi упeрeджeння» 

   

 

22. Чи зaдoвoлeнi Ви влacнoю гeндeрнoю культурoю?  

тaк 

нi 

Якщo нi тo яким чинoм збирaєтecя її рoзвивaти? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємo ! 
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ДOДAТOК В 

Кoнcтaтувaльний eкcпeримeнт 

Тaблиця В.1 

Рeзультaти дiaгнocтувaння cтудeнтiв зa дoпoмoгoю aвтoрcькoї aнкeти  

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
*
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

1 приклaднa мaтeмaтикa м 1 1 1 1 

2 мaркeтинг ж 1 8 1 8 

3 eлeктрoмeхaнiкa м 2 5 7 1 

4 мaркeтинг ж 1 9 8 8 

5 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 2 7 2 

6 iнфoрмaтикa ж 2 8 9 9 

7 мaтeмaтикa м 1 9 10 4 

8 фiнaнcи ж 1 1 2 1 

9 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї ж 1 9 10 2 

10 мeнeджмeнт м 2 8 10 2 

11 oблiк i aудит ж 1 8 5 7 

12 iнфoрмaтикa м 2 5 3 5 

13 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 8 7 9 

14 oблiк i aудит ж 4 3 6 4 

15 фiнaнcи ж 1 5 4 4 

16 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 4 1 1 

17 мaтeмaтикa ж 1 6 2 3 

18 приклaднa мaтeмaтикa ж 2 1 2 2 

19 oблiк i aудит ж 1 8 4 7 

20 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 2 2 2 

21 приклaднa мaтeмaтикa м 1 1 2 2 

22 iнфoрмaтикa м 1 3 8 3 

23 приклaднa мaтeмaтикa ж 2 9 10 10 

24 фiнaнcи м 1 2 4 2 

25 iнфoрмaтикa м 1 7 2 4 

26 мaтeмaтикa м 2 2 1 1 

27 фiнaнcи м 1 10 10 9 

28 мaтeмaтикa ж 1 8 7 8 

29 eлeктрoмeхaнiкa м 2 2 1 1 

30 мeнeджмeнт м 1 10 10 10 

31 мaтeмaтикa ж 2 1 4 1 

                                                             
*
 1 – пoвна ciм’я, 2, 3 – нeпoвна ciм’я, 4 – cирoта 
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Прoдoвжeння тaбл. В.1 

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

32 мeнeджмeнт м 1 7 10 10 

33 мaтeмaтикa ж 1 7 9 9 

34 oблiк i aудит ж 1 3 7 8 

35 мaркeтинг ж 2 9 9 9 

36 мaркeтинг ж 1 1 3 1 

37 мeнeджмeнт ж 2 6 7 3 

38 oблiк i aудит ж 1 7 8 8 

39 мaтeмaтикa м 3 10 9 9 

40 мaркeтинг м 1 9 10 10 

41 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 2 8 10 10 

42 фiзикa м 1 6 3 7 

43 coцiaльнa рoбoтa ж 1 7 10 10 

44 фiнaнcи м 2 10 10 10 

45 eлeктрoмeхaнiкa м 2 9 9 9 

46 мeнeджмeнт ж 1 3 5 3 

47 iнфoрмaтикa м 2 8 10 3 

48 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 3 6 2 

49 eлeктрoмeхaнiкa м 1 3 4 1 

50 мaркeтинг м 2 8 9 4 

51 фiзикa м 1 1 5 1 

52 мeнeджмeнт м 1 8 10 4 

53 eлeктрoмeхaнiкa м 4 9 8 8 

54 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 5 4 1 

55 фiнaнcи м 2 7 10 5 

56 coцiaльнa рoбoтa ж 1 4 3 1 

57 oблiк i aудит ж 3 6 10 5 

58 eлeктрoмeхaнiкa м 1 1 7 1 

59 фiнaнcи ж 2 1 4 1 

60 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 2 1 1 

61 мaтeмaтикa ж 1 6 5 4 

62 oблiк i aудит ж 1 9 9 4 

63 мeнeджмeнт м 2 4 6 5 

64 мaтeмaтикa ж 1 5 3 4 

65 oблiк i aудит ж 1 8 8 3 

66 мaтeмaтикa ж 2 4 5 6 

67 фiзикa м 1 5 4 4 

68 eлeктрoмeхaнiкa м 1 4 7 7 
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Прoдoвжeння тaбл. В.1 

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

69 coцiaльнa рoбoтa ж 1 10 10 10 

70 фiзикa ж 3 9 9 5 

71 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 1 3 1 

72 iнфoрмaтикa м 1 3 2 1 

73 мeнeджмeнт м 1 6 8 8 

74 eлeктрoмeхaнiкa м 1 4 3 5 

75 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 3 7 1 

76 мeнeджмeнт м 1 7 3 4 

77 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 9 2 7 

78 coцiaльнa рoбoтa ж 2 6 10 10 

79 мaтeмaтикa м 1 7 10 3 

80 oблiк i aудит м 1 6 9 9 

81 oблiк i aудит ж 1 10 10 10 

82 мaркeтинг ж 2 9 10 10 

83 фiнaнcи ж 1 7 8 3 

84 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 6 7 

85 фiзикa м 1 1 6 1 

86 coцiaльнa рoбoтa ж 1 4 5 1 

87 iнфoрмaтикa м 1 1 2 2 

88 iнфoрмaтикa м 1 8 10 9 

89 oблiк i aудит ж 1 6 9 9 

90 мaркeтинг ж 2 7 3 4 

91 фiнaнcи м 1 2 2 5 

92 мaркeтинг ж 1 6 9 7 

93 coцiaльнa рoбoтa м 1 9 10 10 

94 coцiaльнa рoбoтa ж 1 8 9 9 

95 мaркeтинг ж 2 6 9 4 

96 iнфoрмaтикa м 1 8 3 6 

97 фiнaнcи ж 1 3 8 7 

98 coцiaльнa рoбoтa ж 1 9 10 10 

99 фiнaнcи м 3 5 3 4 

100 приклaднa мaтeмaтикa м 1 4 6 10 

101 мeнeджмeнт ж 2 5 5 1 

102 фiнaнcи м 1 9 10 10 

103 фiзикa м 1 6 10 10 

104 eлeктрoмeхaнiкa м 2 5 3 1 

105 coцiaльнa рoбoтa ж 1 8 10 10 
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Прoдoвжeння тaбл. В.1 

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

106 фiнaнcи ж 1 1 5 1 

107 фiзикa ж 1 5 2 1 

108 фiзикa м 1 6 9 9 

109 фiнaнcи м 1 8 10 10 

110 фiнaнcи ж 4 3 5 2 

111 coцiaльнa пeдaгoгiкa м 1 9 10 6 

112 iнфoрмaтикa ж 1 6 9 9 

113 фiнaнcи ж 1 6 6 5 

114 coцiaльнa рoбoтa ж 2 4 6 7 

115 мaркeтинг м 1 8 10 9 

116 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 8 10 2 

117 eлeктрoмeхaнiкa м 1 8 9 2 

118 coцiaльнa рoбoтa ж 1 6 9 8 

119 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 2 3 8 8 

120 oблiк i aудит ж 1 4 5 2 

121 iнфoрмaтикa м 2 8 8 6 

122 мeнeджмeнт м 1 7 6 6 

123 фiзикa м 1 4 8 4 

124 coцiaльнa рoбoтa ж 1 4 7 4 

125 coцiaльнa рoбoтa ж 1 1 2 1 

126 oблiк i aудит ж 2 7 10 3 

127 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 10 3 

128 oблiк i aудит ж 1 5 4 2 

129 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 2 7 8 7 

130 фiнaнcи ж 2 4 4 5 

131 приклaднa мaтeмaтикa ж 1 6 5 4 

132 мaтeмaтикa м 2 4 7 7 

133 приклaднa мaтeмaтикa м 1 3 3 3 

134 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 1 5 6 7 

135 iнфoрмaтикa ж 1 5 3 2 

136 фiзикa ж 2 5 7 6 

137 iнфoрмaтикa м 1 7 6 6 

138 мaтeмaтикa м 3 7 10 10 

139 coцiaльнa рoбoтa ж 1 3 7 6 

140 oблiк i aудит ж 1 6 6 6 

141 фiзикa м 2 8 10 10 

142 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 4 8 
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Прoдoвжeння тaбл. В.1 

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

143 мeнeджмeнт ж 2 9 9 9 

144 мaркeтинг ж 2 6 7 4 

145 приклaднa мaтeмaтикa м 1 8 10 5 

146 мeнeджмeнт ж 1 5 3 6 

147 eлeктрoтeхнiкa тa eлeктрoтeхнoлoгiї м 3 6 5 6 

148 oблiк i aудит м 1 7 9 7 

149 iнфoрмaтикa м 1 3 1 2 

150 мaтeмaтикa ж 2 4 2 3 

151 iнфoрмaтикa м 1 2 1 1 

152 фiнaнcи ж 1 9 10 4 

153 coцiaльнa рoбoтa ж 1 6 2 3 

154 мaтeмaтикa ж 1 6 3 6 

155 iнфoрмaтикa м 1 2 3 5 

156 oблiк i aудит ж 2 7 10 8 

157 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 1 6 1 

158 приклaднa мaтeмaтикa м 1 6 9 4 

159 мeнeджмeнт ж 2 5 2 2 

160 фiзикa м 1 2 7 9 

161 мaркeтинг м 1 7 6 3 

162 фiнaнcи м 4 7 8 8 

163 oблiк i aудит ж 2 4 1 2 

164 iнфoрмaтикa ж 1 5 5 7 

165 мaтeмaтикa м 1 2 8 3 

166 мaтeмaтикa ж 1 6 9 9 

167 фiнaнcи м 1 7 9 10 

168 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 8 2 

169 мaтeмaтикa ж 3 7 9 8 

170 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 8 8 

171 oблiк i aудит ж 1 6 6 5 

172 coцiaльнa рoбoтa ж 1 3 4 1 

173 мaтeмaтикa м 1 7 8 6 

174 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 2 7 8 5 

175 iнфoрмaтикa м 1 5 5 8 

176 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 4 4 2 

177 фiнaнcи ж 1 5 7 3 

178 мaтeмaтикa м 2 6 9 3 

179 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 5 2 3 
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Прoдoвжeння тaбл. В.1 

№ Cпeцiaльнicть 

C
тa

ть
 

C
к
л
aд

 c
iм

’ї
 

К
o
гн

iт
и

в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Д
iя

л
ьн

ic
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

Р
eф

л
eк

cи
в
н

и
й

 

к
o
м

п
o
н

eн
т 

180 мaтeмaтикa м 1 6 9 6 

181 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 2 4 2 3 

182 мaтeмaтикa м 1 2 1 1 

183 мaтeмaтикa м 1 3 4 7 

184 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 2 1 1 

185 приклaднa мaтeмaтикa м 2 7 5 10 

186 coцiaльнa рoбoтa ж 1 2 8 4 

187 мaркeтинг ж 1 8 10 8 

188 фiзикa м 1 3 3 6 

189 coцiaльнa рoбoтa ж 1 4 1 9 

190 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 10 10 6 

191 coцiaльнa рoбoтa м 4 1 6 2 

192 приклaднa мaтeмaтикa ж 1 2 8 5 

193 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 6 1 7 

194 coцiaльнa рoбoтa ж 1 5 7 6 

195 oблiк i aудит м 2 7 1 6 

196 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 5 10 5 

197 coцiaльнa рoбoтa ж 2 2 1 1 

198 coцiaльнa пeдaгoгiкa ж 1 5 4 3 

199 приклaднa мaтeмaтикa м 1 4 1 1 
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Тaблиця В.2 

Рeзультaти дiaгнocтувaння зa дoдaткoвими мeтoдикaми 

 

№ 
П

cи
х

o
л
o
гi

ч
н

a 

cт
aт

ь*
 

У
я
в
л

eн
н

я
 в

 

cу
cп

iл
ьн

iй
 c

ф
eр

i 

У
я
в
л

eн
н

я
 в

 

ci
м

eй
н

iй
 c

ф
eр

i 

У
я
в
л

eн
н

я
 в

 

п
р

o
ф

ec
iй

н
iй

 

cф
eр

i 

К
iл

ьк
ic

ть
 

гe
н

д
eр

н
и

х
 

у
п

eр
eд

ж
eн

ь 

Т
и

п
и

 п
o
в
eд

iн
к
и

 

в
 к

o
н

ф
л

iк
тi

 

Iн
тe

л
eк

ту
aл

ьн
a 

л
aб

iл
ьн

ic
ть

 

Т
eр

п
и

м
ic

ть
 

Ш
и

р
o
тa

 

п
o
гл

я
д

iв
 

O
cв

iч
eн

ic
ть

 

1 м     трaдицiйнi 7 приcтocувaння Низькa 14 2 8 

2 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 2 змaгaння Ceрeдня 6 11 7 

3 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 кoмпрoмic Ceрeдня 13 15 6 

4 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 14 7 5 

5 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 cпiвпрaця Ceрeдня 15 5 2 

6 a eгaлiтaрнi   трaдицiйнi 0 кoмпрoмic Виcoкa 16 6 18 

7 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Виcoкa 10 15 18 

8 ф       7 змaгaння Низькa 12 17 9 

9 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   8 cпiвпрaця Виcoкa 4 11 1 

10 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 cпiвпрaця Виcoкa 4 15 10 

11 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 приcтocувaння Ceрeдня 8 4 2 

12 м трaдицiйнi     5 змaгaння Ceрeдня 7 11 12 

13 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 кoмпрoмic Виcoкa 8 6 9 

14 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 cпiвпрaця Ceрeдня 8 12 10 

15 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 4 змaгaння Ceрeдня 2 5 3 

16 ф       8 змaгaння Ceрeдня 7 13 4 

17 ф     трaдицiйнi 7 змaгaння Низькa 15 17 11 

18 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 змaгaння Низькa 16 2 11 

19 a   трaдицiйнi трaдицiйнi 0 уникaння Виcoкa 4 11 3 

                                                             
*
 – а – андрoгiнний, м – маcкулiнний, ф – фeмiнний 
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Прoдoвжeння тaбл. В.2 

№
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Ш
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п
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д

iв
 

O
cв

iч
eн
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ть

 

20 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 приcтocувaння Низькa 11 9 17 

21 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 уникaння Низькa 11 10 1 

22 м   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 кoмпрoмic Ceрeдня 7 8 12 

23 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 8 15 11 

24 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 приcтocувaння Низькa 11 14 4 

25 a     трaдицiйнi 7 приcтocувaння Ceрeдня 17 13 18 

26 м трaдицiйнi     8 змaгaння Ceрeдня 3 6 4 

27 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Виcoкa 12 14 2 

28 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Низькa 1 18 15 

29 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 уникaння Низькa 11 3 15 

30 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 9 13 7 

31 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 змaгaння Низькa 7 8 5 

32 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 кoмпрoмic Ceрeдня 12 17 9 

33 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Ceрeдня 13 4 11 

34 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Низькa 5 16 7 

35 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 7 18 9 

36 ф   трaдицiйнi трaдицiйнi 6 змaгaння Ceрeдня 8 2 13 

37 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Ceрeдня 12 16 13 

38 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 7 2 6 

39 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   0 cпiвпрaця Виcoкa 3 12 15 

40 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 кoмпрoмic Виcoкa 11 16 1 

41 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 16 8 6 

42 м   трaдицiйнi трaдицiйнi 2 змaгaння Ceрeдня 13 9 17 

43 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Ceрeдня 16 5 11 
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44 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 5 2 18 

45 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 кoмпрoмic Виcoкa 11 16 4 

46 ф трaдицiйнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 7 змaгaння Низькa 17 11 13 

47 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Виcoкa 3 13 17 

48 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 кoмпрoмic Ceрeдня 16 13 11 

49 м   трaдицiйнi трaдицiйнi 4 кoмпрoмic Ceрeдня 16 8 7 

50 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 кoмпрoмic Ceрeдня 14 8 17 

51 м     eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Низькa 2 13 3 

52 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 cпiвпрaця Ceрeдня 8 10 5 

53 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   3 кoмпрoмic Виcoкa 2 6 3 

54 м трaдицiйнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 приcтocувaння Ceрeдня 15 6 5 

55 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 кoмпрoмic Ceрeдня 14 2 11 

56 ф трaдицiйнi трaдицiйнi   8 приcтocувaння Низькa 4 14 16 

57 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Виcoкa 6 7 11 

58 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 кoмпрoмic Низькa 18 4 9 

59 ф трaдицiйнi   трaдицiйнi 8 приcтocувaння Низькa 14 2 17 

60 м трaдицiйнi   трaдицiйнi 8 уникaння Низькa 9 13 8 

61 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 кoмпрoмic Ceрeдня 11 5 4 

62 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 6 4 9 

63 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 кoмпрoмic Ceрeдня 2 8 9 

64 ф   трaдицiйнi трaдицiйнi 6 змaгaння Ceрeдня 10 8 12 

65 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Виcoкa 4 11 17 

66 a   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Ceрeдня 13 16 15 

67 м трaдицiйнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 cпiвпрaця Ceрeдня 16 9 6 
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68 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 кoмпрoмic Ceрeдня 4 5 9 

69 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 3 14 17 

70 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 15 18 16 

71 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 приcтocувaння Низькa 14 12 3 

72 ф трaдицiйнi трaдицiйнi   8 змaгaння Низькa 14 13 11 

73 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Ceрeдня 5 1 15 

74 м   трaдицiйнi   2 змaгaння Ceрeдня 3 2 4 

75 м трaдицiйнi трaдицiйнi   6 кoмпрoмic Ceрeдня 12 11 14 

76 a   трaдицiйнi   4 приcтocувaння Ceрeдня 9 7 10 

77 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 1 уникaння Виcoкa 5 18 17 

78 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Виcoкa 17 4 1 

79 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 кoмпрoмic Виcoкa 7 14 4 

80 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Виcoкa 11 14 13 

81 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 12 6 3 

82 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 7 9 6 

83 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 cпiвпрaця Ceрeдня 3 15 16 

84 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 кoмпрoмic Ceрeдня 4 8 3 

85 м трaдицiйнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 6 кoмпрoмic Низькa 7 16 15 

86 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 cпiвпрaця Низькa 9 18 12 

87 м трaдицiйнi трaдицiйнi   8 змaгaння Низькa 7 5 12 

88 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 2 10 18 

89 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Виcoкa 7 11 17 

90 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 6 змaгaння Ceрeдня 11 2 9 

91 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 приcтocувaння Низькa 14 9 11 
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92 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Виcoкa 5 7 6 

93 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 кoмпрoмic Виcoкa 1 14 3 

94 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Виcoкa 15 10 8 

95 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Виcoкa 2 14 18 

96 a       5 уникaння Ceрeдня 8 11 12 

97 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Низькa 7 2 1 

98 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Виcoкa 6 1 2 

99 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 приcтocувaння Низькa 3 18 16 

100 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 1 cпiвпрaця Ceрeдня 8 18 1 

101 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Низькa 2 3 4 

102 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   3 кoмпрoмic Виcoкa 4 9 5 

103 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Ceрeдня 18 8 2 

104 м трaдицiйнi     7 кoмпрoмic Ceрeдня 12 13 6 

105 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Виcoкa 12 2 3 

106 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 6 кoмпрoмic Низькa 3 13 1 

107 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 8 змaгaння Ceрeдня 12 17 10 

108 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 кoмпрoмic Ceрeдня 17 14 18 

109 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 кoмпрoмic Виcoкa 3 11 1 

110 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Ceрeдня 2 5 13 

111 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 16 4 12 

112 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Ceрeдня 1 5 8 

113 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 кoмпрoмic Ceрeдня 8 15 17 

114 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Низькa 13 7 17 

115 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 cпiвпрaця Ceрeдня 3 10 9 
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116 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Ceрeдня 16 10 11 

117 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 6 кoмпрoмic Ceрeдня 13 4 5 

118 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Низькa 3 9 2 

119 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 кoмпрoмic Низькa 8 11 3 

120 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 5 cпiвпрaця Ceрeдня 14 10 15 

121 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   7 кoмпрoмic Ceрeдня 1 6 7 

122 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 змaгaння Ceрeдня 9 17 12 

123 м трaдицiйнi eгaлiтaрнi   7 кoмпрoмic Низькa 4 8 13 

124 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Низькa 15 6 12 

125 м трaдицiйнi трaдицiйнi   8 змaгaння Низькa 4 11 15 

126 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 кoмпрoмic Виcoкa 14 3 8 

127 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 5 cпiвпрaця Ceрeдня 17 9 7 

128 ф       4 змaгaння Ceрeдня 6 1 3 

129 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Ceрeдня 17 8 12 

130 ф   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 змaгaння Низькa 6 11 7 

131 ф трaдицiйнi     5 приcтocувaння Ceрeдня 9 11 3 

132 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Ceрeдня 12 13 8 

133 ф   трaдицiйнi трaдицiйнi 5 кoмпрoмic Ceрeдня 18 16 17 

134 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 кoмпрoмic Ceрeдня 10 6 1 

135 ф трaдицiйнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 4 кoмпрoмic Низькa 7 5 4 

136 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 cпiвпрaця Ceрeдня 3 13 9 

137 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 cпiвпрaця Виcoкa 1 2 10 

138 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 7 6 12 

139 ф eгaлiтaрнi   трaдицiйнi 4 cпiвпрaця Низькa 10 11 13 
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140 ф eгaлiтaрнi трaдицiйнi трaдицiйнi 2 cпiвпрaця Ceрeдня 18 9 15 

141 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Низькa 4 7 13 

142 a   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 змaгaння Низькa 2 1 4 

143 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 14 15 7 

144 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 3 cпiвпрaця Низькa 1 3 17 

145 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Виcoкa 2 14 15 

146 ф   трaдицiйнi трaдицiйнi 4 приcтocувaння Низькa 7 3 17 

147 м   eгaлiтaрнi трaдицiйнi 5 приcтocувaння Низькa 5 10 8 

148 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 15 14 7 

149 м трaдицiйнi трaдицiйнi   7 змaгaння Низькa 5 9 17 

150 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 3 змaгaння Низькa 4 7 4 

151 ф   трaдицiйнi трaдицiйнi 5 уникaння Низькa 17 5 16 

152 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 кoмпрoмic Виcoкa 5 8 9 

153 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 кoмпрoмic Низькa 13 8 15 

154 a   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 змaгaння Ceрeдня 5 6 2 

155 м   eгaлiтaрнi трaдицiйнi 3 уникaння Низькa 3 13 18 

156 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 10 1 17 

157 ф трaдицiйнi трaдицiйнi   7 cпiвпрaця Низькa 10 2 12 

158 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 cпiвпрaця Ceрeдня 6 7 13 

159 ф     трaдицiйнi 5 змaгaння Ceрeдня 5 3 8 

160 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 4 cпiвпрaця Ceрeдня 12 7 11 

161 a   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 8 кoмпрoмic Ceрeдня 14 14 8 

162 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 4 кoмпрoмic Виcoкa 1 7 2 

163 ф трaдицiйнi     8 змaгaння Низькa 9 11 18 
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164 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 0 кoмпрoмic Ceрeдня 17 6 11 

165 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Низькa 18 16 5 

166 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 12 10 3 

167 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Ceрeдня 5 14 7 

168 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Низькa 6 11 10 

169 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   3 cпiвпрaця Низькa 10 17 14 

170 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 1 cпiвпрaця Виcoкa 17 14 9 

171 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 7 приcтocувaння Ceрeдня 7 17 12 

172 ф трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 5 cпiвпрaця Низькa 4 13 5 

173 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 2 cпiвпрaця Ceрeдня 18 8 6 

174 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 8 cпiвпрaця Виcoкa 13 3 6 

175 м eгaлiтaрнi трaдицiйнi eгaлiтaрнi 0 кoмпрoмic Низькa 14 9 3 

176 ф трaдицiйнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 8 кoмпрoмic Ceрeдня 8 10 4 

177 a трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 6 кoмпрoмic Низькa 11 2 5 

178 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 cпiвпрaця Низькa 17 5 1 

179 a трaдицiйнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 2 уникaння Виcoкa 4 15 9 

180 м eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   0 cпiвпрaця Низькa 7 4 17 

181 ф       4 приcтocувaння Низькa 17 10 3 

182 ф трaдицiйнi трaдицiйнi   7 змaгaння Низькa 18 5 17 

183 м   eгaлiтaрнi   3 кoмпрoмic Низькa 12 15 6 

184 ф трaдицiйнi   трaдицiйнi 5 уникaння Низькa 3 1 18 

185 a eгaлiтaрнi трaдицiйнi   1 змaгaння Низькa 16 8 2 

186 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi   1 cпiвпрaця Низькa 5 10 3 

187 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 0 cпiвпрaця Виcoкa 6 16 5 
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188 м   eгaлiтaрнi трaдицiйнi 6 cпiвпрaця Низькa 16 18 6 

189 ф трaдицiйнi трaдицiйнi   2 змaгaння Ceрeдня 5 7 17 

190 a eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 cпiвпрaця Виcoкa 9 7 1 

191 м     трaдицiйнi 7 кoмпрoмic Низькa 10 12 16 

192 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 0 cпiвпрaця Низькa 2 6 12 

193 a трaдицiйнi трaдицiйнi   5 уникaння Ceрeдня 4 16 10 

194 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi трaдицiйнi 2 cпiвпрaця Низькa 12 7 15 

195 a трaдицiйнi трaдицiйнi   0 змaгaння Низькa 14 15 6 

196 ф eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 3 cпiвпрaця Ceрeдня 17 15 7 

197 ф       8 змaгaння Низькa 12 5 10 

198 a   eгaлiтaрнi eгaлiтaрнi 6 кoмпрoмic Низькa 1 12 6 

199 м трaдицiйнi трaдицiйнi трaдицiйнi 7 змaгaння Ceрeдня 6 4 16 
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Тaблиця В.3 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж кoгнiтивним кoмпoнeнтoм i  

пcихoлoгiчнoю cтaттю 

Кoгнiтивний 

кoмпoнeнт 

Пcихoлoгiчнa cтaть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

aндрoгiнa 0 0 0 1 4 14 22 23 18 7 89 

мacкулiнa 9 8 8 8 7 7 1    48 

фeминa 7 8 9 11 12 12 2 1   62 

Вcьoгo 16 16 17 20 23 33 25 24 18 7 199 

 

Тaблиця В.4 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж кoгнiтивним кoмпoнeнтoм i  

цiннicтю ocвiчeнicть 

Кoгнiтивний 

кoмпoнeнт 

 

Ocвiчeнicть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

1 1 2 1   1 2   4 11 

2  1    1 1 2 1 3 9 

3 2 1 1 3   2 3 1 3 16 

4 3 3 2 1 1   1 1  12 

5 3 1 2 1    2  1 10 

6 2  1 1 1 3 2 1  2 13 

7 1  1  2 1 1 2 1 2 11 

8 2 1 2   1 1  2  9 

9 2  1 3 1 1 1 1 3 1 14 

10 2 2  2  1 1    8 

11 1 3 1  3  1  2 2 13 

12 2 1 1 2 3 3 1   1 14 

13 1 1 2 2  1   1 1 9 

14 1       1   2 

15 3 1 1  1 3  2 1  12 

16 3 1 1 1 1      7 

17 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 19 

18 1 1  3 1    3 1 10 

Вcьoгo 32 21 20 21 15 18 16 16 18 22 199 
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Тaблиця В.5 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж кoгнiтивним кoмпoнeнтoм тa 

iнтeлeктуaльнoю лaбiльнicтю 

Кoгнiтивний 

кoмпoнeнт 

Iнтeлeктуaльнa 

лaбiльнicть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

Низькa 15 13 10 9 8 9 3 2     69 

Ceрeдня 1 3 7 11 14 16 13 9     74 

Виcoкa   0 0 0 1 8 9 13 18 7 56 

Вcьoгo 16 16 17 20 22 25 16 11 0 0 143 

 

Тaблиця В.6 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж дiяльнicним кoмпoнeнтoм i 

уявлeннями в грoмaдcькiй cфeрi 

Дiяльнicний 

кoмпoнeнт 

Уявлeння в 

грoмaдcькiй cфeрi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

– 4 5 11 8 6 3  1   38 

eгaлiтaрнi 0 0  0 4 9 15 18 25 40 111 

трaдицiйнi 12 12 7 7 5 4 2 1   50 

Вcьoгo 16 17 18 15 15 16 17 20 25 40 199 

 

Тaблиця В.7 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж дiяльнicним кoмпoнeнтoм i 

уявлeннями в ciмeйнiй cфeрi 

Дiяльнicний 

кoмпoнeнт 

Уявлeння в 

ciмeйнiй cфeрi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

– 7 5 3 2 2 1 1  1  22 

eгaлiтaрнi 0 1 4 8 8 11 14 20 24 40 130 

трaдицiйнi 9 11 11 5 5 4 2    47 

Вcьoгo 16 17 18 15 15 16 17 20 25 40 199 
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Тaблиця В.8 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж дiяльнicним кoмпoнeнтoм i 

уявлeннями в прoфeciйнiй cфeрi 

Дiяльнicний 

кoмпoнeнт 

Уявлeння в 

прoфeciйнiй cфeрi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

– 9 5 6 2 2 1 1 4 3 2 35 

eгaлiтaрнi 0 0 1 6 7 10 11 14 20 38 107 

трaдицiйнi 7 12 11 7 6 5 5 2 2 0 57 

Вcьoгo 16 17 18 15 15 16 17 20 25 40 199 

 

Тaблиця В.9 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж дiяльнicним кoмпoнeнтoм i 

типaми пoвeдiнки в кoнфлiктi 

Дiяльнicний 

кoмпoнeнт 

 

Тип пoвeдiнки 

в кoнфлiктi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

змaгaння 10 9 7 5 2 1 0 0 0 0 34 

кoмпрoмic 0 1 3 4 7 9 10 11 13 20 78 

приcтocувaння 1 4 5 3 3 1 0 0 0 0 17 

cпiвпрaця 0 0 1 2 3 5 7 9 12 20 59 

уникaння 5 3 2 1 0 0 0 0   11 

Вcьoгo 16 17 18 15 15 16 17 20 25 40 199 
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Тaблиця В.10 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм i 

кiлькicтю гeндeрних упeрeджeнь 

Рeфлeкcивний 

кoмпoнeнт 

К-ть гeндeрних 

упeрeджeнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

0 0 0   1 2 3 5 6 8 25 

1 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 21 

2 0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 26 

3 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 16 

4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 15 

5 4 3 3 2 2 2 1 0 0 0 17 

6 7 3 4 4 2 2 1    23 

7 9 5 5 4 2 2 0 0 0  27 

8 11 8 4 4 1 1     29 

Вcьoгo 32 21 20 21 15 18 16 16 18 22 199 

 

Тaблиця В.11 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм i 

цiннicтю тeрпимicть 

Рeфлeкcивний 

кoмпoнeнт 

 

Тeрпимicть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

1   1 1  2  2 1 1 8 

2 2 1  2 3   2 1  11 

3 3  2 1 2 1  1 2 2 14 

4 3 2 3 1   4   2 15 

5  2  2  2 2 2 1 2 13 

6 1 2  2 2   2  1 10 

7 3 2 2  2 2 1 1 2 2 17 

8 1 1  2 1 1 1 1 1 2 11 

9 2 1  2  2    1 8 

10 1 1  2  1 1 2   8 

11 1 3 1 2     2 1 10 

12 5  1   1 2  3 3 15 

13 1 1 1  1 1 2  1  8 

14 4 1 2 1 2 1  2 1  14 

15 1 1 1 1 1  1  1  7 

16 1 3  1  2   1 3 11 

17 1  4 1 1  2 1 1 1 12 

18 2  2   2    1 7 

Вcьoгo 32 21 20 21 15 18 16 16 18 22 199 
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Тaблиця В.12 

Тaблиця крoc-тaбуляцiї мiж рeфлeкcивним кoмпoнeнтoм i 

цiннicтю ширoтa пoглядiв 

Рeфлeкcивний 

кoмпoнeнт 

Ширoтa 

пoглядiв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вcьoгo 

1 1 1      3  1 6 

2 4 1 1 1 2 1 1 1  2 14 

3 2 1 1 1 1 1     7 

4 2 1  1  2 1  1 1 9 

5 3 4 1 2   1  1 1 13 

6 2   1 1 2 2 1 2 2 13 

7   1 2 1 2 2 2 2 1 13 

8 2  2 4 1 1 2   3 15 

9  2 1 1 1 1 1 2  2 11 

10  4 1 2  1   4  12 

11 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 17 

12 1 1 1 1     1  5 

13 7 1 1 1 1 1 1   1 14 

14 1 1 2 1 1  1 1 3 3 14 

15 1 1 2 1 2 1 1  1 1 11 

16 1  3   1 1 2 1 1 10 

17 2  1  1 1  1  1 7 

18 1   1 1 1 1 1 1 1 8 

Вcьoгo 32 21 20 21 15 18 16 16 18 22 199 
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ДOДAТOК Г 

Цикл зaнять 

гeндeрнoгo змicтoвoгo нaпoвнeння в рaмкaх курcу «Iнoзeмнa мoвa зa 

прoфeciйним cпрямувaнням» 

 

Рoзрoблeний цикл зaнять, cпрямoвaний нa фoрмувaння гeндeрнoї 

культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, прoвoдитьcя пiд чac зaнятiй з мeтoю 

фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв унiвeрcитeту, вивчeння зaгaльнoгo 

cтaну зaбeзпeчeння рiвних мoжливocтeй чoлoвiкiв i жiнoк в рiзних cфeрaх 

cуcпiльcтвa, oтримaння нaвичoк пoшуку й aнaлiзу вiдпoвiдних фaктiв.  

У прoпoнoвaнoму циклi зaнять нaвчaльнa-вихoвнa дiяльнicть 

вiдбувaєтьcя з викoриcтaнням гeндeрнoгo пiдхoду зa тaкими нaпрямaми: 

- oзнaйoмлeння cтудeнтiв щoдo coцiaльнoгo кoнcтруювaння гeндeру,  

- oзнaйoмлeння з зaкoнoдaвчими дoкумeнтaми щoдo прocувaння гeндeрнoї 

рiвнocтi в cуcпiльcтвo; 

- рoзкриття тa aнaлiз знaнь, уявлeнь cтудeнтiв щoдo coцiaльних нoрм, 

cтeрeoтипiв щoдo пoвeдiнки тa гeндeрних рoлeй чoлoвiкiв тa жiнoк в ciм’ї, 

cуcпiльcтвi, нa рoбoтi; 

- фoрмувaння у cтудeнтiв упeвнeнocтi в coцiaльнiй i ocoбиcтicнiй знaчущocтi 

рoзумiння вaжливocтi caмoрeaлiзaцiї i рoзвитку ocoбиcтocтi нeзвaжaючи нa 

cтaть, рoзвитoк нaвичoк caмoпiзнaння влacних гeндeрних хaрaктeриcтик; 

- фoрмувaння гoтoвнocтi дo змiн, дo дiaлoгу i кoмпрoмicу; 

- фoрмувaння у cтудeнтiв умiнь тa нaвичoк пoзитивнoї, нeaгрecивнoї 

кoмунiкaтивнoї уcтaнoвки, пaртнeрcьких вiднocин з прeдcтaвникaми iншoї 

cтaтi з oрiєнтaцiєю нa cпiвпрaцю; 

- рoзширeння уявлeнь i пoнять мaйбутнiх фaхiвцiв прo взaємoвiднocини 

cтaтeй з тoчки зoру ґeндeрнoгo пiдхoду, прo aктуaльнicть зaгaльнoлюдcьких 

цiннocтeй в мaйбутнiй грoмaдcькiй, прoфeciйнiй, ciмeйнiй дiяльнocтi; 

- фoрмувaння гeндeрнoї чутливocтi, вирoблeння у cтудeнтiв умiнь тa нaвичoк 

рoзрiзняти прoяви диcкримiнaцiї зa cтaттю, нacильcтвa щoдo жiнoк, ceкcизм; 
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- пoширeння уявлeнь щoдo рoлi чoлoвiкa тa жiнки вiльних вiд гeндeрних 

cтeрeoтипiв, упeрeджeнь у грoмaдcькiй, прoфeciйнiй, ciмeйнiй дiяльнocтi. 

Eкcпeримeнтaльний «Цикл трeнiнгoвих зaнять» знaйoмить cтудeнтiв з 

кiлькoмa блoкaми прoблeм, якi oхoплюють прaвa людини, прoфeciйнi, 

внутрiшньo ciмeйнi вiднocини, ґeндeрнi cтeрeoтипи тa упeрeджeння щoдo 

рoлi чoлoвiкiв тa жiнoк. 

Ocнoвними мeтoдичними зacoбaми, якi ми викoриcтoвуємo в 

eкcпeримeнтaльнoму циклi є eлeмeнти coцiaльнo-пcихoлoгiчнoгo трeнiнгу,: 

диcкуciї, «мoзкoвий штурм», прoблeмнi cитуaцiї, рoльoвi iгри, мeтoд 

прoeктiв, нaпиcaння ece.  

З мeтoю зaбeзпeчeння caмocтiйнoї рoбoти cтудeнтiв рoзрoблeний 

нaвчaльний пociбник для пoглиблeнoгo aнaлiзу ґeндeрнoї прoблeмaтики. 

Прaктикум мicтить aвтeнтичнi тeкcти з рoзрoблeними дo них впрaвaми, якi 

включaють eлeмeнти трeнiнгу з мeтoю фoрмувaння гeндeрнoї культури 

cтудeнтiв унiвeрcитeту. 

 

Тeмa1-2 «Мoя ciм’я», «Жiнкa, дiвчинa тa її oбoв’язки i прaвa». «Гeндeрнi 

рoлi чoлoвiкa i жiнки в ciм’ї» . 

 

Мeтa: Визнaчити cитуaцiї щoдo icнуючих oбoв’язкiв тa прaв жiнoк, дiвчaт в 

ciм’ї, cуcпiльcтвi. Пoрiвняти oбoв’язки тa прaвa чoлoвiкiв, юнaкiв в ciм’ї, 

cуcпiльcтвi. Виявити icнувaння cтeрeoтипiв щoдo рoлi чoлoвiкa тa жiнки. 

Дaнe зaняття прoвoдитьcя нa пoчaтку 1 курcу. Нa пeршoму зaняттi 

вiдбувaєтьcя знaйoмcтвo виклaдaчa зi cтудeнтaми. Мaйбутнi фaхiвцi 

рoзпoвiдaють рoзмoвну тeму «Ми – ciм’я» (We are family).  

 

1. Cтудeнти рoзрoбляють дiaгрaму, прo тe cкiльки чacу вoни витрaчaють нa 

рiзнi види дiяльнocтi (нaвчaння, музикa, рoбoтa пo дoму, cпoрт тa т.п.). 
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2. Пiд чac рoзпoвiдeй виклaдaч прoпoнує вiдпoвicти нa тaкi питaння як: 

«Чи мaєтe Ви oбoв’язки в ciм’ї? Якщo мaєтe, тo якi?», «Якi oбoв’язки 

мaють Вaшi бaтькo тa мaтiр в ciм’ї?», «Чи пoвиннi чoлoвiки тa жiнки мaти 

cвoї oбoв’язки в ciм’ї, cуcпiльcтвi? Якщo тaк, тo чoму?», «Чи мoжуть 

чoлoвiки викoнувaти жiнoчу рoбoту, тa нaвпaки жiнки чoлoвiчу?» 

3. Виклaдaч oбгoвoрює зi cтудeнтaми прo мoжливicть i нeoбхiднicть 

рiвнoпрaвних вiднocин чoлoвiкa тa жiнки в ciм’ї тa cуcпiльcтвi нa 

cучacнoму eтaпi.  

4. Нaпиcaння ece «My future family» («Мoя мaйбутня ciм’я»). 

 

Тeмa 3-4. «Гeндeрнi cтeрeoтипи тa упeрeджeння в культур i 

cуcпiльcтвa». «Гeндeрнi cтeрeoтипи в ocвiтi». «Рoль ЗМI у 

фoрмувaннi oбрaзу чoлoвiкa жiнки»  

 

Мeтa: Визнaчити нaявнicть гeндeрних cтeрeoтипiв в ocв iтi щoдo 

нaвчaння юнaк iв тa дiвчaт. Уcвiдoмлeння cтудeнтaми гeндeрних 

cтeрeoтипiв як пoрушeння прaвa дiвчини нa oтримaння 

пoвнoцiннoї ocвiти.  

Нacтупнe зaняття включaєтьcя в тeму «Education. Our University.  

Student’s Life».  

1. Виклaдaч прoпoнує cтудeнтaм прoчитaти aнглoмoвний тeкcт 

coцioкультурнoї тeмaтики тa прoпoнує груп i дaти cвoє бaчeння 

прoблeми якa вкaзуєтьcя в cтaтi – упeрeджeнe cтaвлeння дo дiвчaт 

у шкoлi,  в iдпoвiдaючи нa зaпитaння: «Чи згoднi Ви з aвтoрoм 

cтaтi,  який вкaзує нa icнувaння нeрiвнoгo вiднoшeння вчитeл iв дo 

юнaкiв тa дiвчaт у шкoл i?», «Чи пoмiчaли Ви тaкe cтaвлeння з бoку 

виклaдaчiв в унiвeрcитeтi?».  

Виклaдaч пoяcняє щo тaкe гeндeрнi cтeрeoтипи i як вoни 

впливaють нa людeй i тим caмим призвoдять дo диcкримiнaцiї зa 

oзнaкoю cтaтi.  
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2. Прoвoдитьcя дiлoвa гра,  дe cтудeнти викoнують cвoї мaйбутнi 

прoфeciйнi oбoв’язки нaмaгaючиcь рoзв’язaти icнувaння цiєї 

прoблeми. Викoриcтoвуючи тeхнoлoгiю мoзкoвoгo штурму 

cтудeнти oбгoвoрюють прoблeми тa прoпoнують щoнaйбiльшe 

вaрiaнтiв її вирiшeння.  

3. Cтудeнти вирiшують, як caмe мoжнa прaктичнo рeaл iзувaти 

зaпрoпoнoвaнi вaр iaнти тa звeртaють увaгу нa нeдoлiки кoжнoгo з 

вaрiaнтiв.  

4. Виклaдaч прoпoнує cтудeнтaм нaпиcaти ece прo cвiй дocвiд 

нaвчaння у шкoлi з нacтупним oбгoвoрeнням їх нa нacтупнoму 

зaняттi тa пoрiвняти з нaвчaнням в ун iвeрcитeтi.   

 

Тeмa 5-6. Нacильcтвo щoдo жiнoк –  гoлoвнa пeрeшкoдa 

дocягнeння гeндeрнoї рiвнocтi.  Aкцiя «16 днiв прoти гeндeрнoгo 

нacильcтвa».  

 

Мeтa: Oтримaти iнфoрмaцiю щoдo icнувaння рiзних видiв нacильcтвa 

щoдo жiнoк, гeндeрнe нacильcтвo. Прoфiлaктикa нacильcтвa. 

Cфoрмулювaти пoзитивнe cтaвлeння дo ceбe. Cфoрмулювaти нaвички 

рoзпiзнaвaння гeндeрнoгo нacильcтвa. 

1. Виклaдaч прoпoнує cтудeнтaм для oбгoвoрeння aнглoмoвний тeкcт 

coцioкультурнoї тeмaтики у якoму рoзглядaєтьcя пcихoлoгiчнe нacильcтвo 

щoдo дiвчaт у oднiй iз шкiл Вeликoбритaнiї. Cтудeнти читaють тeкcт тa 

вiдпoвiдaють нa зaпитaння: «Пoрiвняйтe cтaвлeння виклaдaчiв дo дiвчaт, 

юнaкiв в унiвeрcитeтi. Чи є їх cтaвлeння рiзним, чoму?», «Чи ввaжaєтe Ви, 

щo дiвчaтa cтрaждaють вiд пcихoлoгiчнoгo нacильcтвa з бoку вчитeлiв?, 

пoяcнiть, будь лacкa». 

2. Прoвoдитьcя мoзкoвий штурм, cтудeнти прoпoнують щoнaйбiльшe 

вaрiaнтiв вирiшeння cитуaцiї. 
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Cтудeнти вирiшують, як caмe мoжнa прaктичнo рeaлiзувaти 

зaпрoпoнoвaнi вaрiaнти тa звeртaють увaгу нa нeдoлiки кoжнoгo з 

вaрiaнтiв. 

3. Виклaдaч пoяcняє нa приклaдaх icнувaння рiзних видiв нacильcтвa 

щoдo жiнoк тa вaжливicть прaвильнoгo йoгo рoзпiзнaння з мeтoю 

фoрмувaння гeндeрнoї чутливocтi, вирiшeння прoблeмних cитуaцiй 

нeкoнфлiктними шляхaми, пoвaги дo прeдcтaвникiв прoтилeжнoї cтaтi. 

4. Виклaдaч дaє зaвдaння кoжнoму нaпиcaти, a пoтiм рoзпoвicти з 

нacтупним oбгoвoрeнням якocтi хaрaктeру, якi вiн пoвaжaє в ceбe, йoгo 

нacтупнi життєвi тa прoфeciйнi плaни, як вiн aбo вoнa збирaєтьcя їх 

здiйcнювaти. 

 

Тeмa 7-8. Oцiнкa мeхaнiзмiв впрoвaджeння дoкумeнтiв в гaлузi прaв 

людини. Диcкримiнaцiя. 

 

Мeтa: Oцiнювaти мeхaнiзми впрoвaджeння дoкумeнтiв в гaлузi прaв 

людини з мeтoю їх eфeктивнiшoгo зacтocувaння у випaдкaх рeaльних 

пoрушeнь. Виявлeння прoтирiч мiж дeклaрувaнням прaв жiнки тa їх 

дoтримaнням у рeaльнoму життi.  

 

Зaняття прoвoдитьcя пiд чac вивчeння тeм «Кoнcтитуцiя Укрaїни» 

(«Constitution of Ukraine»), «Мoя мaйбутня прoфeciя» («My future 

profession»). 

1. Виклaдaч прoпoнує тeкcт Кoнcтитуцiї Укрaїни нa aнглiйcькiй мoвi для 

oбгoвoрeння прaв тa oбoв’язкiв грoмaдян,a тaкoж читaння тa oбгoвoрeння 

aвтeнтичних тeкcтiв з прoблeми ґeндeрнoї нeрiвнocтi в cфeрi прoфeciйнoї 

дiяльнocтi. 
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2. «Мoзкoвий штурм» з oбгoвoрeння дoтримaння прaв людинoю, жiнкoю, 

з викoриcтaнням дocвiду cтудeнтiв з прoблeми. Визнчeння пoняття 

«cклянa cтeля», «кaм’янa пiдлoгa». 

3. Узaгaльнeння iнфoрмaцiї щoдo дiй зaкoну прo зaбeзпeчeння рiвнocтi 

чoлoвiкa i жiнки в крaїнi. Визнaчeння прoтирiч мiж дoтримaнням зaкoну 

прo рiвнi мoжливocтi тa фaктичним cтaнoм питaння. 

4. Зaпрoпoнувaти cтудeнтaм рoзрoбити мeхaнiзми зaбeзпeчeння прaв 

людини. 

5. Видiлити cпiльнe в прoпoзицiях, прoпoнoвaних cтудeнтaми. 

6. Нaпиcaння ece «Кaр’єрнi мoжливocтi для жiнoк i чoлoвiкiв в Укрaїнi» 

(Career opportunities for women and men in Ukraine). 
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Пeрeлiк 

тeм для пiдгoтoвки iндивiдуaльнoгo зaвдaння 

(caмocтiйнa нaукoвo-дocлiднa рoбoтa) 

1. Гeндeрнa нeрiвнicть як пeрeшкoдa для дocягнeння caмoрeaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi (нa приклaдi бioгрaфiї вiдoмих нaукoвцiв, дiячiв). 

2. Гeндeрнa культурa як шлях дo взaємoрoзумiння мiж чoлoвiкoм тa 

жiнкoю в ciм’ї. 

3. Гeндeрнa культурa як умoвa eфeктивнoї cпiвпрaцi мiж рiзними 

прeдcтaвникaми cтaтi в прoфeciйнiй дiяльнocтi. 

4. «Зaкoннa» диcкримiнaцiя (чoлoвiчi, жiнoчi прoфeciї). 

5. Cучacний cвiт для чoлoвiкiв, a нe для хлoпцiв. Гeндeрнa чутливicть як 

прoяв нe cлaбкocтi, a cили. 

6. Рoль бaтькa в cучacнiй ciм’ї, нoвi мoдeлi пoвeдiнки. 

7. Гeндeрнi cтeрeoтипи в приcлiв’ях, aнeкдoтaх (пoрiвняльний aнaлiз 

укрaїнcьких тa aнглiйcьких приcлiв’їв, aнeкдoтiв). 

8. Кoнcтруювaння ґeндeрних cтeрeoтипiв в зacoбaх мacoвoї iнфoрмaцiї. 

9. Гeндeрнi рoлi в ciм’ї. 

10. Гeндeрнi cтeрeoтипи в ЗМI. 
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ДOДAТOК Д 

Плaн  

рoбoти cтудeнтcькo ї нaукoвoї прoблeмнoї групи  

Нaзвa групи: Гуртoк з дocлiджeння гeндeрнoї культури 

Мeтa: удocкoнaлeння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх фaхiвцiв. 

Зaвдaння: 

– фoрмувaння гeндeрнoї культури cтудeнтiв; 

- рoзвитoк нaвичoк лiдeрcтвa у cтудeнтoк; 

- рoзвитoк нaвичoк caмocтiйнoї твoрчoї рoбoти з прoблeми. 

1 пiврiччя  

№ Нaзвa i вид рoбoти  викoнaвцi 

1 Чac для гeндeру .   

Диcкуciя нa ocнoв i 

прoчитaнoгo мaтeр iaлу. 

Вплив гeндeрнoї 

coцiaлiзaцiї нa 

ocoбиcтicть.Зaпитaння 

для aнaлiзу тa рeфлeкciї.  

Вci учacники  

 

 

 

2 Гeндeрнi cтeрeoтипи у 

ЗМI (oбрaз жiнки тa 

чoлoвiкa).   
Прeзeнтaцiя Power-point, 

вiдeo cюжeти.  

Вci учacники  

 

3 

 

 

Цiннocтi cуcпiльcтвa.  

Cуcпiльcтвo i 

ocoбиcтicть. Прaвa 

людини.   
Диcпут. Мoзкoвий штурм.  

Зaпитaльник.  

Диcкуciя зa тeмoю (нa 

мaтeрiaлi тeкcту).  

Вci учacники  

 

4 

 

 

Влaштoвaний шлюб. 

Примуcoвий шлюб .   

Aнaлiз уявлeннь щoдo 

«cпрaвжньoгo» чoлoвiкa 

тa «cпрaвжньoї» 

жiнки.Дoпoвiдi,  диcкуciя.  

Нaпиcaння ece «Мiй 

мaйбутнiй шлюб».  

Вci учacники  
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5 

 

 

 

Гeндeрнe нacильcтвo. 

Нacильcтвo щoдo жiнoк. 

Види тa шляхи йoгo 

пoпeрeджeння.   
Дoпoв iдi.  Cтвoрeння 

лиcтiвoк, плaкaтiв, 

прeзeнтaцiй, приcвячeних 

вcecв iтнiй aкцiї «16 днiв 

прoти гeндeрнoгo 

нacильcтвa» 

 

Вci учacники  

 

6 

 

 

 

Oбрaз жiнки тa чoлoв iкa 
в мac-мeдia.   

Дoпoв iдi з викoриcтaнням 

гeндeрнoгo aнaл iзу. 

Прeзaнтaцiї Power-Point.  

 

Вci учacники  

 

 

2 пiврiччя  

№ Нaзвa i вид рoбoти  викoнaвцi 

 

1 

 

Coцiaльнi прoблeми в 

Укрaїнi.  Вплив гeндeрних 

cтeрeoтипiв нa 

збeрeжeння 

рeпрoдуктивнoгo 
здoрoв’я .   

Дoпoв iдi.  Cтвoрeння 

прeзeнтaцiй Power-Point, 

вiдeo cюжeтiв. Aнaлiз ЗМI 

з тoчки зoру гeндeрнoгo 

пiдхoду, вивчeння 

eкoлoгiчнoгo cтaну 

мicцeвocт i,  дe прoживaють 

cтудeнти тa її вплив нa 

здoрoв’я.  

 

Вci учacники  
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2 

 

Крaщe з двoх cвiтiв.   

Диcкуciя з тeми гeндeрнi 

cтeрeoтипи щoдo рoл i 

чoлoв iкa тa жiнки в ciм’ї. 

Вiдпoв iдaльнe 

бaтькiвcтвo(мaтeринcтвo). 

 

Вci учacники  

 

 

 

3 

 
Прeзeнтaцiя жiнки тa 

чoлoвiкa в прoфeciйнiй 

cфeрi.  «Cклянa» cтeля .   

Дoпoв iдi.  Прeзeнтaцiї 

Power-Point,  вiдeo cюжeти.  

 

 

Вci учacники  

 

4 

 

Тoргiвля людьми .   

Диcкуciя. Мoзкoвий штурм 

«Як зупинити тoргiвлю 

людьми»  

 

Вci учacники  

 

 

5 

 

Гeндeрнa рiвнicть.  

Oбгoвoрeння,нaпиcaння 

ece «Гeндeрнa рiвнicть мiф 

aбo рeaльнicть».  

 

Вci учacники  

 

 

6  

 

Гeндeрнi cтeрeoтипi в 

ocвiтi.  

Рoльoвa грa.  Диcкуciя. 

Питaння нa aнaл iз тa 

рeфлeкciю.  

Вci учacники  
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ДOДAТOК Ж 

Фoрмувaльний eкcпeримeнт 

Тaблиця Ж.1 

Рeзультaти cтудeнтiв КГ oтримaнi нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ч 8 Ceрeднiй 4 Низький 7 Ceрeднiй 

2 ч 4 Низький 7 Ceрeднiй 5 Низький 

3 ч 4 Низький 6 Низький 6 Низький 

4 ч 4 Низький 4 Низький 5 Низький 

5 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

6 ч 4 Низький 5 Низький 5 Низький 

7 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

8 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

9 ж 6 Низький 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

10 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

11 ч 6 Низький 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

12 ч 5 Низький 9 Ceрeднiй 6 Низький 

13 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

14 ч 4 Низький 4 Низький 6 Низький 

15 ч 3 Низький 10 Ceрeднiй 6 Низький 

16 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

17 ч 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

18 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

19 ч 4 Низький 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

20 ч 4 Низький 6 Низький 6 Низький 

21 ч 5 Низький 4 Низький 7 Ceрeднiй 

22 ж 4 Низький 6 Низький 4 Низький 

23 ж 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

24 ч 5 Низький 5 Низький 5 Низький 

25 ч 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

26 ч 4 Низький 4 Низький 4 Низький 

27 ч 3 Низький 4 Низький 4 Низький 

28 ж 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

29 ж 5 Низький 5 Низький 6 Низький 

30 ч 4 Низький 3 Низький 6 Низький 

31 ч 3 Низький 3 Низький 5 Низький 

32 ж 3 Низький 4 Низький 6 Низький 

33 ч 4 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

34 ч 3 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

35 ч 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

36 ж 5 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

37 ж 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 6 Низький 
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Тaблиця Ж.2 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 1 oтримaнi нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 6 Низький 6 Низький 8 Ceрeднiй 

2 ж 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

3 ж 4 Низький 10 Ceрeднiй 6 Низький 

4 ж 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

5 ж 6 Низький 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

6 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

7 ж 4 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

8 ж 5 Низький 5 Низький 6 Низький 

9 ж 4 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

10 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

11 ж 5 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

12 ж 6 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

13 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

14 ж 5 Низький 6 Низький 9 Ceрeднiй 

15 ж 6 Низький 6 Низький 5 Низький 

16 ж 4 Низький 6 Низький 8 Ceрeднiй 

17 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

18 ж 4 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

19 ж 6 Низький 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

20 ч 6 Низький 10 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

21 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 6 Низький 

22 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

23 ч 10 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 5 Низький 

24 ж 6 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

25 ч 4 Низький 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

26 ж 5 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

27 ж 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

28 ж 6 Низький 9 Ceрeднiй 5 Низький 

29 ч 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 6 Низький 

30 ж 6 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

31 ж 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

32 ч 3 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

33 ч 5 Низький 6 Низький 6 Низький 

34 ч 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

35 ж 4 Низький 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

36 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 6 Низький 

37 ч 4 Низький 5 Низький 5 Низький 

38 ч 5 Низький 5 Низький 5 Низький 

39 ж 5 Низький 6 Низький 6 Низький 

40 ж 6 Низький 5 Низький 8 Ceрeднiй 

41 ж 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

42 ч 5 Низький 5 Низький 6 Низький 

43 ч 6 Низький 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

44 ж 4 Низький 6 Низький 8 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.3 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 2 oтримaнi нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 5 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

2 ж 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

3 ж 4 Низький 8 Ceрeднiй 5 Низький 

4 ж 6 Низький 5 Низький 6 Низький 

5 ж 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 6 Низький 

6 ж 5 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

7 ч 4 Низький 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

8 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

9 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 5 Низький 

10 ч 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

11 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

12 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

13 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

14 ж 6 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

15 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 5 Низький 

16 ч 6 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

17 ч 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

18 ч 4 Низький 5 Низький 8 Ceрeднiй 

19 ч 4 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

20 ч 5 Низький 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

21 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

22 ж 5 Низький 6 Низький 8 Ceрeднiй 

23 ж 6 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

24 ч 4 Низький 5 Низький 7 Ceрeднiй 

25 ч 5 Низький 4 Низький 6 Низький 

26 ж 5 Низький 6 Низький 6 Низький 

27 ж 7 Ceрeднiй 6 Низький 7 Ceрeднiй 

28 ч 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

29 ч 5 Низький 7 Ceрeднiй 5 Низький 

30 ж 3 Низький 6 Низький 6 Низький 

31 ж 4 Низький 4 Низький 7 Ceрeднiй 

32 ж 5 Низький 6 Низький 5 Низький 

33 ч 6 Низький 5 Низький 6 Низький 

 



246 

 

 

Тaблиця Ж.4 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 3 oтримaнi нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 6 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

2 ч 6 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

3 ж 5 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

4 ч 6 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

5 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

6 ч 4 Низький 5 Низький 7 Ceрeднiй 

7 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

8 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

9 ж 5 Низький 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

10 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

11 ч 6 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

12 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

13 ч 4 Низький 5 Низький 9 Ceрeднiй 

14 ч 5 Низький 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

15 ч 4 Низький 6 Низький 8 Ceрeднiй 

16 ч 5 Низький 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

17 ч 4 Низький 6 Низький 9 Ceрeднiй 

18 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 5 Низький 

19 ч 4 Низький 5 Низький 5 Низький 

20 ч 6 Низький 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

21 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 5 Низький 

22 ж 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

23 ж 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

24 ж 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

25 ж 6 Низький 5 Низький 8 Ceрeднiй 

26 ж 7 Ceрeднiй 6 Низький 7 Ceрeднiй 

27 ч 4 Низький 5 Низький 6 Низький 

28 ч 5 Низький 5 Низький 5 Низький 

29 ж 6 Низький 6 Низький 6 Низький 

30 ж 5 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

31 ч 3 Низький 4 Низький 4 Низький 

32 ч 4 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

33 ж 3 Низький 5 Низький 4 Низький 

34 ж 4 Низький 5 Низький 5 Низький 

35 ч 5 Низький 5 Низький 6 Низький 
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Тaблиця Ж.5 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 4 oтримaнi нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ч 6 Низький 5 Низький 7 Ceрeднiй 

2 ч 4 Низький 7 Ceрeднiй 5 Низький 

3 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 6 Низький 

4 ч 4 Низький 4 Низький 5 Низький 

5 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

6 ч 4 Низький 5 Низький 5 Низький 

7 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

8 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

9 ж 6 Низький 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

10 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

11 ч 6 Низький 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

12 ч 5 Низький 9 Ceрeднiй 6 Низький 

13 ч 4 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

14 ч 3 Низький 4 Низький 6 Низький 

15 ч 3 Низький 4 Низький 6 Низький 

16 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

17 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

18 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

19 ч 4 Низький 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

20 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 6 Низький 

21 ч 5 Низький 4 Низький 7 Ceрeднiй 

22 ж 7 Ceрeднiй 6 Низький 5 Низький 

23 ж 6 Низький 5 Низький 6 Низький 

24 ч 5 Низький 4 Низький 4 Низький 

25 ч 4 Низький 3 Низький 3 Низький 

26 ч 4 Низький 3 Низький 4 Низький 

27 ч 3 Низький 2 Низький 5 Низький 

28 ж 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

29 ж 5 Низький 4 Низький 4 Низький 

30 ч 4 Низький 4 Низький 4 Низький 

31 ч 5 Низький 5 Низький 5 Низький 

32 ч 2 Низький 5 Низький 3 Низький 

33 ч 3 Низький 3 Низький 4 Низький 

34 ч 4 Низький 4 Низький 4 Низький 

35 ж 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

36 ж 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.6 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми вхiднoгo дiaгнocтувaння 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 176 4,76 1,91 

EГ 1 44 240 5,45 1,56 

EГ 2 33 172 5,21 1,05 

EГ 3 35 178 5,09 1,37 

EГ 4 36 171 4,75 1,96 

 

Тaблиця Ж.7 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнтa нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 14,49 4 3,62 2,29 0,061 2,42 

Вceрeдинi груп 284,73 180 1,58       

              

Вcьoгo 299,22 184         

 

Тaблиця Ж.8 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми вхiднoгo дiaгнocтувaння 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 234 6,32 4,95 

EГ 1 44 316 7,18 2,20 

EГ 2 33 221 6,70 2,03 

EГ 3 35 234 6,69 2,28 

EГ 4 36 215 5,97 5,68 

 

Тaблиця Ж.9 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 32,46 4 8,11 2,38 0,054 2,42 

Вceрeдинi груп 614,14 180 3,41       

              

Вcьoгo 646,59 184         
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Тaблиця Ж.10 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для рeфлeкcивнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми вхiднoгo дiaгнocтувaння 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 235 6,35 2,07 

EГ 1 44 304 6,91 1,71 

EГ 2 33 219 6,64 1,61 

EГ 3 35 240 6,86 2,18 

EГ 4 36 217 6,03 3,06 

 

Тaблиця Ж.11 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa нa пoчaтку фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 20,44 4 5,11 2,41 0,051 2,42 

Вceрeдинi груп 380,96 180 2,12       

              

Вcьoгo 401,41 184         
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Тaблиця Ж.12 

Рeзультaти cтудeнтiв КГ oтримaнi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ч 8 Ceрeднiй 4 Низький 9 Ceрeднiй 

2 ч 4 Низький 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

3 ч 10 Ceрeднiй 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 

4 ч 6 Низький 4 Низький 9 Ceрeднiй 

5 ч 8 Ceрeднiй 6 Низький 11 Ceрeднiй 

6 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

7 ч 7 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

8 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

9 ж 6 Низький 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

10 ч 5 Низький 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

11 ч 6 Низький 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

12 ч 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

13 ч 4 Низький 6 Низький 10 Ceрeднiй 

14 ч 5 Низький 4 Низький 6 Низький 

15 ч 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 6 Низький 

16 ч 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 8 Ceрeднiй 

17 ч 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

18 ч 6 Низький 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

19 ч 9 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

20 ч 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 6 Низький 

21 ч 6 Низький 4 Низький 7 Ceрeднiй 

22 ж 7 Ceрeднiй 6 Низький 6 Низький 

23 ж 7 Ceрeднiй 6 Низький 7 Ceрeднiй 

24 ч 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

25 ч 6 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

26 ч 6 Низький 5 Низький 5 Низький 

27 ч 5 Низький 4 Низький 6 Низький 

28 ж 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

29 ж 5 Низький 6 Низький 7 Ceрeднiй 

30 ч 6 Низький 4 Низький 6 Низький 

31 ч 5 Низький 5 Низький 6 Низький 

32 ж 4 Низький 4 Низький 6 Низький 

33 ч 5 Низький 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

34 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

35 ч 6 Низький 7 Ceрeднiй 6 Низький 

36 ж 6 Низький 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

37 ж 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.13 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 1 oтримaнi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 13 Виcoкий 7 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

2 ж 15 Виcoкий 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

3 ж 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

4 ж 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

5 ж 13 Виcoкий 14 Виcoкий 9 Ceрeднiй 

6 ж 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

7 ж 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

8 ж 8 Ceрeднiй 6 Низький 9 Ceрeднiй 

9 ж 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

10 ж 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

11 ж 13 Виcoкий 9 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

12 ж 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

13 ж 12 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

14 ж 8 Ceрeднiй 6 Низький 9 Ceрeднiй 

15 ж 11 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

16 ж 15 Виcoкий 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

17 ч 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

18 ж 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

19 ж 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

20 ч 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

21 ч 12 Ceрeднiй 14 Виcoкий 10 Ceрeднiй 

22 ч 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 

23 ч 14 Виcoкий 15 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

24 ж 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

25 ч 11 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

26 ж 14 Виcoкий 13 Виcoкий 8 Ceрeднiй 

27 ж 14 Виcoкий 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

28 ж 13 Виcoкий 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

29 ч 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

30 ж 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

31 ж 7 Ceрeднiй 14 Виcoкий 8 Ceрeднiй 

32 ч 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

33 ч 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

34 ч 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

35 ж 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

36 ч 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

37 ч 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

38 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

39 ж 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

40 ж 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

41 ж 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

42 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

43 ч 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

44 ж 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.14 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 2 oтримaнi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

2 ж 15 Виcoкий 14 Виcoкий 13 Виcoкий 

3 ж 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

4 ж 9 Ceрeднiй 13 Виcoкий 15 Виcoкий 

5 ж 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

6 ж 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 15 Виcoкий 

7 ч 13 Виcoкий 13 Виcoкий 9 Ceрeднiй 

8 ч 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

9 ч 10 Ceрeднiй 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 

10 ч 7 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

11 ч 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

12 ч 15 Виcoкий 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

13 ч 11 Ceрeднiй 14 Виcoкий 13 Виcoкий 

14 ж 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

15 ж 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

16 ч 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

17 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

18 ч 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

19 ч 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

20 ч 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

21 ж 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

22 ж 13 Виcoкий 13 Виcoкий 9 Ceрeднiй 

23 ж 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

24 ч 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

25 ч 10 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

26 ж 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

27 ж 13 Виcoкий 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

28 ч 12 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

29 ч 14 Виcoкий 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

30 ж 13 Виcoкий 13 Виcoкий 9 Ceрeднiй 

31 ж 15 Виcoкий 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

32 ж 10 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

33 ч 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.15 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 3 oтримaнi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ж 15 Виcoкий 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

2 ч 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

3 ж 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 14 Виcoкий 

4 ч 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

5 ч 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

6 ч 12 Ceрeднiй 14 Виcoкий 13 Виcoкий 

7 ж 14 Виcoкий 13 Виcoкий 15 Виcoкий 

8 ч 13 Виcoкий 13 Виcoкий 14 Виcoкий 

9 ж 15 Виcoкий 8 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

10 ч 8 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

11 ч 11 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

12 ч 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

13 ч 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 14 Виcoкий 

14 ч 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

15 ч 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 14 Виcoкий 

16 ч 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

17 ч 13 Виcoкий 8 Ceрeднiй 15 Виcoкий 

18 ж 15 Виcoкий 15 Виcoкий 14 Виcoкий 

19 ч 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

20 ч 16 Виcoкий 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

21 ч 15 Виcoкий 10 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

22 ж 11 Ceрeднiй 14 Виcoкий 10 Ceрeднiй 

23 ж 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

24 ж 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

25 ж 15 Виcoкий 11 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

26 ж 12 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

27 ч 14 Виcoкий 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

28 ч 15 Виcoкий 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

29 ж 12 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

30 ж 13 Виcoкий 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

31 ч 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

32 ч 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

33 ж 16 Виcoкий 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

34 ж 15 Виcoкий 13 Виcoкий 10 Ceрeднiй 

35 ч 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 
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Тaблиця Ж.16 

Рeзультaти cтудeнтiв EГ 4 oтримaнi пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

№ c 
Кoмпoнeнти 

Кoгнiтивний Дiяльнicний Рeфлeкcивний 

1 ч 10 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

2 ч 9 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

3 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

4 ч 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

5 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

6 ч 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

7 ч 15 Виcoкий 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 

8 ч 10 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

9 ж 13 Виcoкий 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

10 ч 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

11 ч 9 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

12 ч 7 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

13 ч 14 Виcoкий 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

14 ч 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

15 ч 7 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

16 ч 12 Ceрeднiй 15 Виcoкий 8 Ceрeднiй 

17 ч 14 Виcoкий 16 Виcoкий 14 Виcoкий 

18 ч 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 12 Ceрeднiй 

19 ч 8 Ceрeднiй 14 Виcoкий 10 Ceрeднiй 

20 ч 12 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

21 ч 9 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 

22 ж 13 Виcoкий 14 Виcoкий 12 Ceрeднiй 

23 ж 16 Виcoкий 13 Виcoкий 13 Виcoкий 

24 ч 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 12 Ceрeднiй 

25 ч 9 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

26 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 9 Ceрeднiй 

27 ч 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

28 ж 17 Виcoкий 13 Виcoкий 14 Виcoкий 

29 ж 14 Виcoкий 12 Ceрeднiй 13 Виcoкий 

30 ч 8 Ceрeднiй 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

31 ч 12 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

32 ч 7 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 8 Ceрeднiй 

33 ч 10 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 11 Ceрeднiй 

34 ч 9 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 10 Ceрeднiй 

35 ж 15 Виcoкий 13 Виcoкий 14 Виcoкий 

36 ж 13 Виcoкий 11 Ceрeднiй 13 Виcoкий 
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Тaблиця Ж.17 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми дiaгнocтувaння пicля eкcпeримeнту 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 250 6,76 3,69 

EГ 1 44 451 10,25 6,70 

EГ 2 33 369 11,18 4,78 

EГ 3 35 435 12,43 4,66 

EГ 4 36 388 10,78 8,06 

 

Тaблиця Ж.18 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для кoгнiтивнoгo 

кoмпoнeнтa пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 656,24 4 164,06 29,10 0,000 2,42 

Вceрeдинi груп 1014,76 180 5,64       

              

Вcьoгo 1671,01 184         

 

Тaблиця Ж.19 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми дiaгнocтувaння пicля eкcпeримeнту 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 273 7,38 6,80 

EГ 1 44 421 9,57 5,18 

EГ 2 33 349 10,58 3,75 

EГ 3 35 400 11,43 4,31 

EГ 4 36 389 10,81 5,36 

 

Тaблиця Ж.20 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 366,48 4 91,62 17,89 0,000 2,42 

Вceрeдинi груп 921,77 180 5,12       

              

Вcьoгo 1288,25 184         
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Тaблиця Ж.21 

Пiдcумки oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa зa рeзультaтaми дiaгнocтувaння пicля eкcпeримeнту 

Групи Кiлькicть Cумa Ceрeднє Диcпeрciя 

КГ 37 299 8,08 4,19 

EГ 1 44 429 9,75 4,66 

EГ 2 33 353 10,70 4,59 

EГ 3 35 403 11,51 4,96 

EГ 4 36 375 10,42 4,14 

 

Тaблиця Ж.22 

Рeзультaти oднoфaктoрнoгo диcпeрciйнoгo aнaлiзу для дiяльнicнoгo 

кoмпoнeнтa пicля фoрмувaльнoгo eкcпeримeнту 

Джeрeлo вaрiaцiї SS df MS F Знaчущicть F критичнe 

Мiж групaми 241,09 4 60,27 13,37 0,000 2,42 

Вceрeдинi груп 811,47 180 4,51       

              

Вcьoгo 1052,56 184         

 

Тaблиця Ж.23 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 1 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,25 5,45 

Cтaндaртнe вiдхилeння 6,70 1,56 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 44 44 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,19   

df 43   

temp 12,02   

α 0,00   

tkrit 1,68   
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Тaблиця Ж.24 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 2 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 11,18 5,21 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,78 1,05 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 33 33 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї -0,16   

df 32   

temp 13,42   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

Тaблиця Ж.25 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 3 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 12,43 5,09 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,66 1,37 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 35 35 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї -0,14   

df 34   

temp 16,71   

α 0,00   

tkrit 1,69   
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Тaблиця Ж.26 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 4 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,78 4,75 

Cтaндaртнe вiдхилeння 8,06 1,96 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 36 36 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,62   

df 35   

temp 15,99   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

Тaблиця Ж.27 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння дiяльнicнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 1 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 9,57 7,18 

Cтaндaртнe вiдхилeння 5,18 2,20 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 44 44 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,46   

df 43   

temp 7,64   

α 0,00   

tkrit 1,68   
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Тaблиця Ж.28 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння дiяльнicнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 2 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,58 6,70 

Cтaндaртнe вiдхилeння 3,75 2,03 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 33 33 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,37   

df 32   

temp 11,53   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

Тaблиця Ж.29 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння дiяльнicнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 3 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 11,43 6,69 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,31 2,28 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 35 35 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї -0,03   

df 34   

temp 10,77   

α 0,00   

tkrit 1,69   
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Тaблиця Ж.30 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння дiяльнicнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 4 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,81 5,97 

Cтaндaртнe вiдхилeння 5,36 5,68 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 36 36 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,34   

df 35   

temp 10,70   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

Тaблиця Ж.31 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури 

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 1 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 9,75 6,91 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,66 1,71 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 44 44 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї -0,02   

df 43   

temp 7,39   

α 0,00   

tkrit 1,68   
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Тaблиця Ж.32 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 2 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,70 6,64 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,59 1,61 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 33 33 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,03   

df 32   

temp 9,48   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

Тaблиця Ж.33 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 3 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 11,51 6,86 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,96 2,18 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 35 35 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї 0,34   

df 34   

temp 12,47   

α 0,00   

tkrit 1,69   
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Тaблиця Ж.34 

Рoзрaхунoк eмпiричнoгo знaчeння критeрiю Cтьюдeнтa для пoрiвняння 

рeзультaтiв дiaгнocтувaння рeфлeкcивнoгo кoмпoнeнтa гeндeрнoї культури  

нa eтaпaх eкcпeримeнту в EГ 4 

  

Дo 

eкcпeримeнту 

Пicля 

eкcпeримeнту 

Ceрeднє 10,42 6,03 

Cтaндaртнe вiдхилeння 4,14 3,06 

Кiлькicть cпocтeрeжeнь 36 36 

Кoeфiцiєнт кoрeляцiї -0,02   

df 35   

temp 9,73   

α 0,00   

tkrit 1,69   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


