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АНОТАЦІЯ 

Гривкова О.Я. «Професійна підготовка учителів на засадах гендерної 

педагогіки в університетах Німеччини» - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук 

України. – Київ, 2019. 

 

У дисертації «Професійна підготовка учителів на засадах гендерної 

педагогіки в університетах Німеччини» виявлено особливості організації 

професійної підготовки вчителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу  в 

університетах Німеччини й обгрунтовано можливості творчого використання 

конструктивних ідей німецького досвіду у системі вищої педагогічної освіти 

України. 

Проаналізовано стан дослідження проблеми професійної підготовки 

вчителів на засадах гендерної педагогіки у філософській, психолого-

педагогічній та науково-методичній літературі. Схарактеризовано основні 

витоки гендерної теорії (соціал-конструктивізм, драматургічний інтеракціонізм, 

етнометодологія) та виокремлено основні напрями концептуалізації ґендерно-

орієнтованої освіти (диференціальний, соціал-конструктивістський, 

радикально-плюралістичний).  

У науковій роботі висвітлено положення гендерно-орієнтованого підходу 

як наукової методології; виявлено концептуальні засади  гендерної педагогіки у 

підготовці майбутніх учителів  в університетах Німеччини. 

Доведено, що гендерна компетентність учителя – це ключова професійна 

якість, яка охоплює фаховий (знання особливостей соціального конструювання 

гендерних відносин і існуючої в них ієрархії), дидактично-методичний 

(навички гендерно-сенситивної організації процесів викладання і навчання), 

інтерактивний (здатність вирішувати гендерно специфічні проблеми та 

працювати в напрямі забезпечення гендерної рівності), особистісний 
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(рефлексивне, критично-емансиповане відношення до себе та інших) 

компоненти та є важливим компонентом професіоналізації вчителів задля 

демократизації відносин у суспільстві. Визначено ряд чинників, які 

забезпечують формування гендерної компетентності майбутніх учителів.  

Виокремлено напрями імплементації гендерно- орієнтованого підходу в 

педагогічну сферу Німеччини. Виявлено умови інтеграції результатів 

гендерних досліджень у багаторівневу систему підготовки майбутніх учителів в 

університетах  Німеччини. 

Схарактеризовано особливості відбору і структурування змісту 

професійної підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки в 

університетах Німеччини, що відбувається на основі інтегративного, 

міждисциплінарного та партикулярно-експліцитного підходів та згідно з 

вимогами нормативно-правових документів закладів вищої педагогічної освіти. 

Встановлено, що ефективність професійної підготовки на засадах 

гендерної педагогіки у німецьких університетах забезпечується використання 

інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання. 

Особливостями форм та методів навчання майбутніх учителів на засадах 

гендерної педагогіки в університетах Німеччини є їх диверсифікація, практична 

спрямованість, інноваційність, інтерактивність, рефлексивність. 

У дисертаційній роботі на основі компаративного аналізу виявлено 

спільні (законодавче забезпечення принципів гендерної рівності та 

недискримінації на державному рівні; інтеграція результатів гендерних 

досліджень у зміст соціально-гуманітарних дисциплін професійної підготовки 

вчителів; впровадження гендерної складової у виховну та позанавчальну роботу 

ЗВО; наявність ініціатив щодо створення гендерно-сенситивного середовища у 

ЗВО; потреба в заходах з підвищення рівня гендерної компетентності 

професорсько-викладацького складу ЗВО) та відмінні (розробленість 

нормативно-правової бази педагогічної освіти з урахуванням гендерного 

компонента; включення гендерної компетентності до стандартів підготовки 

вчителів; впровадження гендерної проблематики в процес професійної 

підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін; рівень 
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впровадження заходів з виховання/підвищення рівня гендерної компетентності 

викладачів педагогічних закладів; законодавче закріплення статусу інституту 

радництва з гендерної проблематики при ЗВО) риси професійної підготовки 

вчителів на засадах гендерної педагогіки в ФРН та Україні. 

Обґрунтовано можливості творчого використання прогресивних ідей 

німецького досвіду професійної підготовки учителів на засадах гендерно-

орієнтованого підходу для оновлення української системи професійної 

педагогічної освіти на стратегічному, теоретичному та змістово-

організаційному рівнях. 

Визначено перспективні напрями подальших педагогічних розвідок. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 

професійної підготовки учителів в університетах Німеччини на засадах 

гендерної педагогіки; виявлено особливості організації професійної підготовки 

майбутніх учителів відповідно до напрямів імплементації гендерного 

мейнстримінгу (гнучкість, неперервність, соціальна детермінованість, гуманізм, 

рівність, демократизація, інноватизація, модульність); визначено особливості 

змісту професійної підготовки, що характеризується етичною спрямованістю, 

компетентнісною орієнтованістю, практикоорієнтованістю, 

міждисциплінарністю, постійним оновленням відповідно до потреб 

суспільства), форм і методів навчання (варіативність, інноваційність, 

інтерактивність, контекстність); з’ясовано можливість творчого використання 

конструктивних ідей німецького досвіду в системі педагогічної освіти України 

на стратегічному, змістовому та організаційному рівнях; уточнено зміст 

ключових понять дослідження: «професійна підготовка вчителів», «гендерно-

орієнтована професійна підготовка», «гендерно-сенситивне середовище» тощо; 

подальшого розвитку набули положення про впровадження компетентнісного 

та діяльнісного підходів у процес навчання учителів на засадах гендерної 

педагогіки; до наукового обігу введено  маловідомі й дотепер невідомі в Україні 

праці німецьких дослідників, фактологічні матеріали з питань особливостей 
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професійної підготовки вчителів у закладах вищої освіти Німеччини на 

засадах гендерної педагогіки.  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні науково-

методичних рекомендацій «Професійна підготовка вчителів на засадах 

гендерно-орієнтованого підходу у Федеративній Республіці Німеччина», в яких 

окреслено можливості творчого використання конструктивних ідей німецького 

досвіду для модернізації професійної підготовки майбутніх учителів на засадах 

гендерної педагогіки у закладах вищої освіти України у контексті 

демократичних змін у суспільстві та інтеграції національної системи освіти у 

європейський освітній простір. Основні положення, теоретичні висновки, 

джерельна база дослідження можуть бути корисними для викладачів 

навчальних курсів з педагогіки, педагогіки вищої школи, історії педагогіки та 

порівняльної педагогіки, у процесі розроблення спецкурсів і спецсемінарів для 

студентів закладів вищої освіти педагогічного профілю, слухачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. Результати наукового пошуку стануть у 

нагоді науковцям, викладачам та студентам, які здійснюють історико-

педагогічні, психолого-педагогічні та порівняльно-педагогічні дослідження.  

Ключові слова: гендер, гендерно-орієнтований підхід, гендерна 

педагогіка, професійна підготовка учителів, гендерний мейнстримінг, гендерна 

компетентність, університети Німеччини. 
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ABSTRACT  

Hryvkova O. Ya. Teachers’ professional training on the basis of gender 

pedagogy in German universities. – Manuscript. 

The thesis for a Candidate`s degree (PhD) in Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.04 – Theory and methodology of professional education – Ivan Ziaziun 

Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the NAES of Ukraine, 

Kyiv, 2019. 

 

The thesis provides a holistic analysis of teachers’ professional training on the 

basis of gender pedagogy in German universities. The terminological apparatus of the 

research has been characterized. The key concepts of the research «gender», «gender-

based approach», «gender pedagogy», «teachers’ professional training», «gender 

mainstreaming», «gender competence», «gender sensitivity» have been defined. The 

concept of «gender competence» in our study has been analyzed as: a professional 

key qualification that covers the following dimensions: subject competence 

(dimension of gender knowledge), didactic-methodical competence (dimension of the 

organization of the educational process), interactive competence (dimension of the 

realization of the educational process on the basis of gender equality), personal 

competence (dimension of self-reflexivity). The genesis of the formation of gender 

pedagogy in Germany has been traced and the main directions of the implementation 

of gender-oriented approach in the sphere of pedagogical education in Germany (the 
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emphasis on gender issues in the guidelines of federal states (Länder); advanced 

training of administrative and teaching staff of secondary and higher schools; 

application of special professional networks in the process of popularization of 

gender theory; teachers’ professional training; development of school education) have 

been characterized. 

The legislative and regulatory framework (national, regional (at the federal 

level) and local (at university level) guidelines for the provision of educational 

activities) has been analyzed; the conditions for the implementation of the results of 

gender studies in the multi-level system of training future teachers (reorganization of 

the content of educational disciplines in order to prevent the emergence of gender 

coding; organization of the process of mastering professionally important knowledge, 

abilities and skills considering individual characteristics of students; creating 

mechanisms to stimulate personal and professional self-improvement throughout life) 

have been revealed. Factors that ensure the formation of gender competence of future 

teachers (the integration of the results of gender studies into the content of all cycles 

of teacher training: psycho-pedagogical, subject-didactic, special-subject and 

professional-pedagogical practice), approaches (integrative (integration of gender 

topics into the content of courses on an interdisciplinary basis with the involvement 

of the maximum number of students who could familiarize with them), 

interdisciplinary (introduction of cross- gender modules in many courses) and 

particular-explicit (introduction of independent courses on gender education) have 

been identified ; forms of organization (lectures, lectures with integrated exercises, 

seminars, accompanying seminars, practical classes, work on team projects, variation 

of social forms (gender-homogeneous and heterogeneous groups), blended learning) 

and practice-oriented methods (ethnographic, hermeneutical, ideological-critical, 

real-utopian, reflective-oriented, methods of gender analysis, project methods) of 

teachers’ professional training on the basis of gender pedagogy in German 

universities have been identified. The peculiarities of the forms and methods of 

teaching future teachers on the basis of gender pedagogy at the universities of 

Germany are their diversification, practical orientation, innovation, interactivity, 

reflexivity. 
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It has been proved that the main pedagogical conditions for the effective 

implementation of the process of forming the gender competence of prospective 

teachers are as follows: systematic approach to the scientific and methodological 

provision of the educational process in higher education institutions with the 

reflection of the essence of gender competence; organization of the process of 

assimilating professionally important knowledge, skills and abilities, considering the 

individual characteristics of students; creation of mechanisms for stimulating 

personal and professional self-improvement throughout life. 

The peculiarities of the organization of teachers’ professional training on the 

basis of gender pedagogy in accordance with the directions of implementation of 

gender mainstreaming (flexibility, continuity, social determinism, humanism, 

equality, democratization, innovation, modularity) have been revealed; features of the 

content of teachers’ professional training on the basis of gender pedagogy (ethical 

orientation, competence orientation, practical orientation, interdisciplinary, constant 

updating according to the needs of society), forms and methods of learning 

(variability, innovation, interactivity, context)  have been identified. 

The peculiarities of the content, approaches, forms of organization of teachers’ 

professional training on the basis of gender pedagogy in Ukraine have been revealed, 

the comparative analysis of Ukrainian and German experience of teacher training on 

the basis of gender pedagogy is performed. 

Possibilities of creative use of constructive ideas of German experience in the 

system of pedagogical education of Ukraine at the strategic, theoretical, 

organizational and content levels have been substantiated. 

Key words: gender, gender-based approach, gender pedagogy, teachers’ 

professional training, gender mainstreaming, gender competence, German 

universities. 
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ANNOTATION 

Hrywkowa O. Ja. „ Lehrerausbsldung auf der Grundlage der 

Geschlechterpädagogik an Universitäten in Deutschland“ – Wissenschaftliche 

Qualifikationsarbeit als Manuskript gedruckt. 

Promotionsarbeit (PhD) zur Erlangung des akademischen Grades des 

Kandidaten der pedagogischen Wissenschaften im Fachbereich 13.00.04 - Theorie 

und Methodologie der Berufsbildung - Institut für Lehrerbildung und 

Erwachsenenbildung der Nationalen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften 

der Ukraine. - Kiew, 2019. 

 

In der Dissertation "Lehrerausbsldung auf der Grundlage der 

Geschlechterpädagogik an Universitäten in Deutschland " wurden die Besonderheiten 

der Organisation der Lehrerausbildung auf der Grundlage eines 

geschlechterorientierten Ansatzes an deutschen Hochschulen aufgezeigt und die 

Möglichkeiten der kreativen Nutzung konstruktiver Ideen deutscher Erfahrung im 

System der höheren pädagogischen Bildung der Ukraine konkretisiert. 

Der Forschungsstand zum Problem der geschlechterpädagogischen 

Lehrerausbildung in der philosophischen, psychologischen, pädagogischen und 
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wissenschaftlich-methodischen Literatur wird analysiert. Die Hauptquellen der 

Gender-Theorie (Sozialkonstruktivismus, dramaturgischer Interaktionismus, 

Ethnomethodologie) werden charakterisiert und die Hauptrichtungen der 

Konzeptualisierung der geschlechterorientierten Bildung (differenziell, 

sozialkonstruktivistisch, radikal-pluralistisch) werden skizziert. 

In der wissenschaftlichen Arbeit werden die Bestimmungen des 

genderorientierten Ansatzes als wissenschaftliche Methodik diskutiert; Die 

konzeptionellen Grundlagen der Geschlechterpädagogik bei der Vorbereitung 

künftiger Lehrkräfte an deutschen Universitäten aufgezeigt.  

Es ist erwiesen, dass die Genderkompetenz des Lehrers als berufsfeldbezogene 

Schlüsselqualifikation eine wichtige fachliche Eigenschaft ist und die folgende 

Dimensionen: Fachkompetenz (Grundlagen- und Fachwissen aus der 

Geschlechterforschung über die soziokulturellen Konstruktionsmodi von Geschlecht 

und ihre Auswirkungen auf gesellschaftliche Strukturen, Institutionen, individuelles 

Handeln, aber auch auf die Entwicklung wissenschaftlicher Disziplinen und 

vergeschlechtlichter Fachkulturen); Didaktisch-methodische Kompetenz (Fähigkeiten 

im Hinblick auf eine gendersensible Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen); 

Interaktionale Kompetenz (Fähigkeiten in Hinblick auf eine gendersensible 

Gestaltung von Interaktionsprozessen im Unterricht); Selbstkompetenz (Fähigkeit zur 

Reflexion der eigenen Biographie als vergeschlechtlichtes Subjekt und der damit 

verbundenen Geschlechterbilder und Geschlechternormen sowie Fähigkeit zur 

Reflexion geschlechterbezogener Zuschreibungen, Erwartungen und Bewertungen in 

der schulischen Praxis) umfasst. Es wurde eine Reihe von Faktoren identifiziert, die 

die Bildung der Geschlechterkompetenz künftiger Lehrer sicherstellen. 

Die Umsetzungsrichtungen des geschlechterorientierten Ansatzes im 

pädagogischen Bereich Deutschlands werden herausgearbeitet. Die Bedingungen für 

die Einbeziehung der Ergebnisse der Geschlechterforschung in das 

Mehrebenensystem zur Vorbereitung künftiger Lehrkräfte an deutschen Hochschulen 

werden aufgezeigt. 

Die Merkmale der Auswahl und Strukturierung der Inhalte der 

Lehrerausbildung auf der Grundlage der Geschlechterpädagogik an deutschen 
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Hochschulen werden charakterisiert, die auf der Grundlage integrativer, 

interdisziplinärer und besonders expliziter Ansätze und in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen der normativen und rechtlichen Dokumente von Hochschulen der 

Pädagogik erfolgt. 

Es wird festgestellt, dass die Wirksamkeit der geschlechterpädagogischen 

Berufsausbildung an deutschen Hochschulen den Einsatz innovativer pädagogischer 

Technologien, Formen und Methoden der Ausbildung ermöglicht. Die 

Besonderheiten der Lehrformen und -methoden für angehende Lehrkräfte auf der 

Grundlage der Geschlechterpädagogik an den deutschen Hochschulen sind 

Diversifikation, Praxisorientierung, Innovation, Interaktivität und Reflexivität. 

Auf der Grundlage der vergleichenden Analyse wurden der gemeinsamen 

(gesetzlicher Gewährleistung der Gleichstellung der Geschlechter und die 

Nichtdiskriminierung auf nationaler Ebene, die Ergebnisse der Inhalte der 

Geschlechterforschung in Sozial- und Humanwissenschaften der Lehrerausbildung, 

die Einführung von Gender-Komponente in der Bildungs- und Extracurricular Arbeit 

der Hochschulen; Verfügbarkeit von Initiativen geschlechtersensiblen Umfeld in den 

Hochschulen zu schaffen; Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Geschlechterkompetenz des Lehrpersonals von Hochschulen) und verschiedene 

(Entwicklung der rechtlichen Rahmen der Lehrerbildung unter Berücksichtigung der 

Geschlechterkomponente; Einbeziehung von Gender-Expertise zu den Standards der 

Lehrerausbildung, die Einführung einer Geschlechterperspektive in den Prozess der 

Ausbildung von Lehrern der natürlichen und mathematischen Wissenschaften, der 

Grad der Umsetzung der Ausbildung / Verbesserung der Gender-Kompetenz von  der 

Lehrer Lehranstalten; Legislative Bestätigungsstatus Institut für Geschlechterfragen) 

Merkmale der Lehrerausbildung und die Grundsätze der Geschlechterpädagogik in 

Deutschland und der Ukraine identifiziert. 

Die Möglichkeiten der kreativen Nutzung fortschrittlicher Ideen der deutschen 

Berufserfahrung von Lehrern auf der Grundlage eines geschlechterorientierten 

Ansatzes zur Aktualisierung des ukrainischen Berufsbildungssystems auf 

strategischer, theoretischer und inhaltlicher Ebene werden konkretisiert. Die 

Perspektivrichtungen weiterer pädagogischer Untersuchungen werden festgelegt. 
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Die wissenschaftliche Neuheit und die theoretische Bedeutung der 

erzielten Ergebnisse besteht darin, dass zum ersten Mal in der nationalen 

pädagogischen Wissenschaft eine ganzheitliche Analyse der Lehrerausbildung an 

deutschen Universitäten nach den Grundsätzen der Geschlechterpädagogik 

durchgeführt wurde; Merkmale der Organisation der Berufsausbildung künftiger 

Lehrkräfte gemäß den Richtlinien für die Umsetzung des Gender Mainstreaming 

(Flexibilität, Kontinuität, sozialer Determinismus, Humanismus, Gleichheit, 

Demokratisierung, Innovation, Modularität) werden aufgedeckt; bestimmte 

Merkmale des Berufsbildungsinhalts, die durch ethische Orientierung, 

Kompetenzorientierung, praktische Orientierung, interdisziplinäre, ständige 

Aktualisierung gemäß den Bedürfnissen der Gesellschaft gekennzeichnet sind, 

Formen und Methoden des Lernens (Variabilität, Innovation, Interaktivität, Kontext) 

werden definiert; die Möglichkeit der kreativen Nutzung konstruktiver Ideen 

deutscher Erfahrung im System der pädagogischen Ausbildung der Ukraine auf 

strategischer, inhaltlicher und organisatorischer Ebene wird geklärt; die Bedeutung 

der Schlüsselbegriffe der Studie: „Lehrerausbildung“, „geschlechtsorientierte 

Ausbildung“, „gender-sensiblen Umfeld“ und so weiter  werden verdeutlicht; 

Weiterentwicklung der Bestimmungen zur Einführung von Kompetenz- und 

Handlungsansätzen in den Prozess der Lehrerausbildung auf der Grundlage der 

Geschlechterpädagogik; wenig bekannte und noch unbekannte in der Ukraine 

Arbeiten deutscher Forscher, Faktenmaterial zu den Besonderheiten der 

Lehrerausbildung an deutschen Hochschulen auf der Grundlage der 

Geschlechterpädagogik in den wissenschaftlichen Kreislauf werden eingeführt. 

Die praktische Bedeutung der Studie besteht in der Entwicklung 

wissenschaftlicher und methodischer Empfehlungen zur "Berufsausbildung von 

Lehrkräften auf der Grundlage eines geschlechterorientierten Ansatzes in der 

Bundesrepublik Deutschland", in denen die Möglichkeiten der kreativen Nutzung 

konstruktiver Ideen der deutschen Erfahrung zur Modernisierung der 

Berufsausbildung künftiger Lehrkräfte auf der Grundlage der Geschlechterpädagogik 

in Hochschulen der Ukraine im Kontext demokratischer Veränderungen in der 

Gesellschaft und der Integration des nationalen Bildungssystems in den europäischen 
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Bildungsraum skizziert wurden. Notwendigste theoretischen Schlussfolgerungen, 

Quellen-Basisstudie für Lehrer Schulungen in der Pädagogik, Pädagogik der 

Hochschulbildung, Bildungsgeschichte und vergleichende Pädagogik an der 

Entwicklung von Kursen und spezielle Seminare für Studierende der Hochschulen 

pädagogische, Studierende der postgradualen Bildungseinrichtungen nützlich sein. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung werden für Forscher, Lehrer und 

Schüler nützlich sein, die historische und pädagogische durchführen, psychologische, 

pädagogische und vergleichende Bildungsforschung. 

Schlüsselwörter: Gender, Gender-orientierter Ansatz, Gender-Pädagogik, 

Lehrerausbildung, Gender Mainstreaming, Gender-Kompetenz, Universitäten in 

Deutschland. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Вітчизняний педагогічний соціум виразно 

віддзеркалює гендерну стратифікацію суспільства, демонструючи дисбаланс й 

гендерну асиметрію чоловічих та жіночих практик, дискримінаційне становище 

жінок, зокрема в освітніх сферах лідерства і управління. Інтеграція України у 

європейське співтовариство передбачає гармонізацію суспільних відносин, 

вимагає кардинальних змін для забезпечення рівних можливостей 

представникам обох статей у різних суспільних сферах. 

Важливість мінімізації гендерної асиметрії, обов`язковість сформованості 

гендерної компетентності актуалізують доцільність вивчення відповідного 

зарубіжного досвіду, зокрема професійної підготовки учителів на засадах 

гендерної педагогіки.  

Зазначена проблема набула нормативного врегулювання в документах 

міжнародних організацій (Ради Європи, Організації Об’єднаних Націй тощо), а 

також у законодавчих документах України, зокрема: у Конституції України (ст. 

24), в Законах України: «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків» (2005), «Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017); у 

«Національній доповіді Уряду України Цілі сталого розвитку України 2016 – 

2030» (2017); у постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України: 

«Про затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві на період до 2010 року» (2006), «Про затвердження 

Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2016 року» (2013), «Про затвердження Державної 

соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2021 року» (2018), «Про схвалення стратегії 

впровадження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 

2021» (2018); у наказах МОН України: «Про консультативно-дорадчі органи з 

питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми» (2007), «Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту» (2009).  
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Доцільність осмислення позитивного досвіду Німеччині щодо 

професійної підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки обґрунтовано 

низкою важливих чинників, з-поміж яких: статус ФРН як одного із впливових 

членів Європейського Союзу; дотримання політики гендерного мейнстримінгу 

як системної стратегії створення рівних можливостей для жінок і чоловіків; 

високий рівень соціальної активності всіх членів суспільства; відповідальне 

ставлення суспільства до проблем гендерної рівності, що забезпечує 

формування гендерної культури нового покоління.  

Аналіз джерельної бази показав, що різні аспекти проблеми підготовки 

вчителів завжди були в центрі уваги українських науковців. Так, 

фундаментальні питання їхньої фахової підготовки розглядалися у працях 

В. Володька (1999), Б. Вульфсона (1996), О. Галазюка (2004), О. Дубасенюк 

(2011), О. Джуринського (2004), М. Добрускіна (2005), В. Коновалика (2007), 

В. Кравцова (2015), В. Кременя (2007), О. Кучерявого (2010), О. Лисової (1994), 

З. Малькової (1983), Н. Ничкало (2000), В. Орлова (2003), Л. Одерій (1995), 

Г. Поберезької (2005), В. Радула (2000), О. Савченко (1997), С. Сухорського 

(1995), Г. Товканець (2016), Л. Хомич (1999) та ін. Значний інтерес становлять 

наукові розвідки з теорії і практики професійної підготовки вчителів у 

зарубіжних країнах: Л. Пуховської (1997), О. Матвієнко (2005) (країни Західної 

Європи); Н. Авшенюк (2014), І. Задорожної (2002) (Велика Британія); 

М. Лещенко (2014), Н. Мукан (2005), Л. Нос (2012) (Канада); Н. Абашкіної 

(1998), Л. Дяченко (2016), О. Сулими (2015), Л. Отрощенко (2014) (Німеччина); 

І. Ковчиної (1997) (Польща); К. Котуна (2012), Л. Ляшенко (2003) (Фінляндія), 

Т. Кошманова (1999), Н. Пазюри (2015b) (США) та ін. 

Важливе значення для нашого дослідження становлять праці з німецької 

класичної та сучасної педагогіки (Б. Армбрустер (Armbruster, 1978), М. Байєр 

(Bayer, 2000), Й. Бастіан (Bastian, 2000), Ф. Бухбергер (Buchberger, 1999), 

У. Вишкон (Wyschkon, 1997), Д. Гензель (Hänsel, 2006), Т. Зандер (Sander, 

2002), В. Клафкі (Klafki, 1976), К. Клемм (Klemm, 2010), Ф. Кох (Koch, 1998), 

К. Кюммель (Kümmel, 1980), Г. Мехнерт (Mehnert, 1997), М. Мюрманн 
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(Mürmann, 1999), В. Паллаш (Pallasch, 2001), К. Полльман (Pollmann, 2006), 

Р. Пройс (Preuss, 1995), Г. Флах (Flach, 1995), Л. Фрід (Fried, 1997) та ін.). 

Вивчення наукової літератури свідчить про суттєвий доробок українських 

і зарубіжних учених щодо висвітлення проблеми гендеру в освіті, які 

досліджували: засади гендерної педагогіки (С. Бухен (Buchen, 2004, 2013), 

М. Горсткемпер (Horstkemper, 1995), К. Деріхс-Кунстманн (Derichs-Kunstmann, 

1999), В. Кравець (2003), П. Мільгоффер (Milhoffer, 1990), Л. Штильова (2000, 

2003); гендерні аспекти навчання і виховання учнів (Е. Брайтенбах (Breitenbach, 

2005), Т. Голованова (2007), А. Кайзер (Kaiser, 1996, 2003, 2004), Н. Кутова 

(2000), О. Петренко (2003), Г. Фаульстіх-Віеланд (Faulstich-Wieland, 2000, 2004, 

2005), Г. Шумахер (Schumacher, 1977)); особливості гендерної соціалізації 

молоді (Г. Більден (Bilden, 1991), І. Бремер (Brehmer, 1984), К. Гаґеманн–Віте 

(Hagemann-White, 1984, 2004), К. Ульріх (Ulrich, 1991), С. Харченко (2006), 

Ю. Ціннекер (Zinnecker, 1978)); принципи гендерної рівності у шкільній освіті 

(Т. Говорун (2004), Г. Браун (Braun, 1979), У. Кессельс (Kessels, 2002), Л. Фрід 

(Fried, 1997)); рівні можливості у суспільстві (Ш. Берн (2002), С. Валь (Wahl, 

2007), І. Кон (2008), Л. Міщик (2003), У.–Г. Шпітта (Spitta, 1993)); формування 

гендерної культури молоді (О. Кізь (2004), О. Кікінежді (2004), П. Міддлетон 

(Middleton, 1986), А. Пренгель (Prengel, 2001)); гендерні стереотипи поведінки 

хлопців та дівчат у сучасній школі (С. Вихор (2006), А. Гільгерс (Hilgers, 1994), 

Л. Кобелянська (2002), Н. Хайде (Heide, 1997)); методологію гендерних 

досліджень, визначення їх ролі в системі професійної підготовки (О. Вороніна, 

2001), гендерну соціалізацію особистості з урахуванням вікових особливостей 

(С. Кльоцина, 2004).  

Окрім цього, вітчизняні дослідники активно досліджували питання щодо 

інтегрування гендерного підходу в національну систему освіти (О. Бондарчук 

(2011), Т. Голованова (2007), О. Луценко (2004), І. Мунтян (2004) та ін.); 

упровадження гендерного складника в освітній процес розвинутих країн 

Європи (І. Даценко (2008), М. Зубілевич (2007), Л. Ковальчук (2008), 

В. Кравець (2003) та ін.); засад гендерної соціалізації та ідентичності 

особистості (Т. Говорун (2004), П. Горностай (2004), В. Москаленко (2000) та 
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ін.); формування ґендерного компоненту професійної компетентності 

майбутніх учителів (І. Герасимова (2011), С. Матюшкова (2003), М. Поливянна 

(2008), О. Шнирова (2000)). 

Водночас студіювання наукових, документальних, нормативних та інших 

джерел дає підстави стверджувати, що проблема професійної підготовки 

вчителів на засадах гендерної педагогіки в університетах Німеччині не була 

предметом окремого дослідження. Однак систематизація і узагальнення 

відповідного досвіду цієї країни становить значний інтерес і може стати 

важливим джерелом наукового осмислення й творчого використання 

конструктивних ідей у вітчизняній освітній теорії і практиці.  

Науковий аналіз досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці 

дав змогу виявити низку суперечностей, зокрема між: 

– потребою у реформуванні вітчизняної системи педагогічної освіти з 

урахуванням положень гендерної педагогіки у зв’язку із входженням України 

до європейського освітнього простору і реальним станом вітчизняної освіти, 

якій властиві стійкі ґендерні установки, закладені у «прихованому навчальному 

плані»; 

– зрослими вимогами українського суспільства до критичного та 

незалежного від статево-рольових стереотипів мислення вчителів і 

домінуванням традиційних підходів до їхньої фахової підготовки; 

– наявністю прогресивного європейського досвіду формування гендерної 

компетентності вчителів та неналежним його вивченням, недостатнім 

критичним осмисленням, фрагментарним використанням у педагогічній освіті 

України.  

Отже, актуальність цілісного вивчення означеної проблеми, необхідність 

розв’язання зазначених суперечностей та об’єктивна потреба творчого 

використання конструктивного зарубіжного досвіду підготовки вчителів з 

урахуванням суспільних реалій України зумовили вибір теми дисертації – 

«Професійна підготовка учителів на засадах гендерної педагогіки в 

університетах Німеччини». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України за темою «Компетентнісний підхід до підготовки 

педагогічного персоналу в зарубіжних країнах» (РК № 0108U000699). Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України (протокол № 4 від 28 квітня 2011 року) та узгоджено 

рішенням Бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у галузі 

освіти, педагогіки та психології (протокол № 7 від 27 вересня 2011 року). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка вчителів в університетах 

Німеччини. 

Предмет дослідження – зміст, форми організації і методи професійної 

підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки в університетах 

Німеччини. 

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу особливостей змісту, 

форм організації і методів професійної підготовки вчителів на засадах 

гендерної педагогіки в університетах Німеччини виявити конструктивні ідеї 

досвіду цієї країни у підготовці педагогів та розробити рекомендації щодо їх 

використання у системі вітчизняної педагогічної освіти в умовах інтеграції 

України в загальноєвропейський освітній простір.  

У ході дослідження розв’язувались такі завдання: 

1. Вивчити стан розроблення досліджуваної проблеми та розкрити 

теоретичні засади гендерної педагогіки у професійній підготовці учителів в 

університетах Німеччини. 

2. З’ясувати сутність та компоненти гендерної компетентності в німецькій 

педагогічній теорії.  

3. Виявити особливості структурування змісту професійної підготовки 

учителів в університетах Німеччини з урахуванням гендерного мейнстримінгу. 

4. Схарактеризувати форми і методи професійної підготовки учителів в 

університетах Німеччини на засадах гендерної педагогіки. 
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5. Розробити науково-методичні рекомендації щодо творчого 

використання конструктивних ідей німецького досвіду в процесі професійної 

підготовки майбутніх вчителів на засадах гендерної педагогіки у педагогічних 

закладах України. 

Концептуальна ідея дослідження. В основу наукового дослідження 

покладено положення гендерної педагогіки, порівняльної педевтології, 

міждисциплінарності, професійно-орієнтованого, компетентнісного та 

діяльнісного підходів; постмодерністської концепції соціального 

конструювання культури й гендеру, концепції гендерної стратифікації 

суспільства та гендерної рівності, пріоритетності принципів демократичного 

суспільства та подолання дискримінації за гендерною ознакою. Вивчення і 

критичне осмислення конструктивних ідей німецького досвіду професійної 

підготовки майбутніх вчителів на засадах гендерної педагогіки з метою його 

творчого використання стануть корисними українським науковцям і практикам 

у системній модернізації педагогічної освіти в умовах інтеграції України у 

світову та європейську спільноту. 

Методологічну основу дослідження становлять: філософські положення 

теорії наукового пізнання; філософські ідеї гуманізації освіти; концептуальні 

положення педагогічної компаративістики; діалектичні принципи взаємозв’язку 

і взаємозумовленості явищ, історизму, науковості, наступності і 

прогностичності; антропологічний, аксіологічний, культурологічний, гендерно-

орієнований, особистісно-орієнтований, діяльнісний, компетентнісний, 

рефлексивний підходи, що уможливили об’єктивне вивчення процесу 

професійної підготовки учителів в університетах Німеччини на засадах 

гендерної педагогіки.  

Теоретичною основою дослідження є: положення філософії освіти 

(В. Андрущенко (2013), І. Зязюн (2005), В. Кремень (2007) та ін.); теорії 

особистості (І. Бех (2003), Е. Помиткін (2014), В. Рибалка (1996) та ін.); 

концепції неперервної освіти, виховання і навчання (С. Гончаренко (1997), 

Л. Лук’янова (2017), Н. Ничкало (2000) та ін.), концепції інноваційних 

технологій професійної підготовки вчителів (В. Биков (2008), О. Дубасенюк 
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(2011), О. Кучерявий (2010), О. Лавріненко (2013), М. Солдатенко (2012) , 

Г. Сотська (2013), Л. Хомич (1999) й ін.); положення методології порівняльної 

педагогіки (Н. Авшенюк (2014), Н. Бідюк (2011), О. Локшина (2007), 

О. Матвієнко (2005), О. Огієнко (2014), Н. Пазюра (2015), Л. Пуховська (1997), 

А. Сбруєва (2005) й ін.); теорії педагогічної освіти в Німеччині (Г. Белленберг 

(Bellenberg, 1999)), Д. Беннер (Benner, 2006), З. Бльомеке (Blömeke, 2008), 

У. Зандфукс (Sandfuchs, 2010), Е. Терхарт (Terhart, 2000), Й. Абель (Abel, 2010), 

Ф. Бонзак (Bohnsack, 2001), К. Червенка (Czerwenka, 2011) та ін.); концепції 

німецьких учених з проблем гендерної педагогіки С. Бухен (Buchen, 2013), 

М. Горсткемпер (Horstkemper, 1995), К. Деріхс-Кунстманн (Derichs-Kunstmann, 

1999), П. Мільгоффер (Milhoffer, 1990) й ін.); теоретико-методологічні засади 

гендерно-орієнтованого навчання і виховання учнів (Е. Брайтенбах 

(Breitenbach, 2005), А. Кайзер (Kaiser, 1996, 2003, 2004), Г. Фаульстіх-Віеланд 

(Faulstich-Wieland, 2000, 2004, 2005), Г. Шумахер (Schumacher, 1977) та ін.); ідеї 

щодо гендерної соціалізації молоді (Г. Більден (Bilden, 1991), І. Бремер 

(Brehmer, 1984), К. Гаґеманн–Віте (Hagemann-White, 1984, 2004), К. Ульріх 

(Ulrich, 1991), Ю. Ціннекер (Zinnecker, 1978) та ін.); теорії формування 

гендерної культури особистості (О. Кікінежді (2004), П. Міддлетон (Middleton, 

1986), А. Пренгель (Prengel, 2001) та ін.); положення щодо гендерних 

стереотипів поведінки хлопців та дівчат у сучасній школі (С. Вихор (2006), 

А. Гільгерс (Hilgers, 1994), Н. Хайде (Heide, 1997) та ін.). 

Для досягнення мети та виконання визначених завдань використано 

комплекс таких методів: загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, 

порівняння, узагальнення – використовувалися для вивчення праць зарубіжних 

і вітчизняних науковців, законодавчих і нормативно-правових документів 

Німеччини); конкретно-наукові: категоріальний аналіз – для розкриття змісту 

та уточнення дефініцій основоположних понять; структурно-функціональний 

аналіз – для з’ясування структурних, змістових і процесуальних особливостей 

професійної підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки у Німеччині; 

структурно-логічний аналіз – для виокремлення перспективних напрямів 

розвитку педагогічної освіти; емпіричні – спостереження, бесіда, е-листування, 



 31 

дискусії з проблем дослідження з колегами на конференціях, семінарах і 

круглих столах); прогностичний – для обґрунтування можливостей творчого 

використання конструктивних ідей німецького досвіду з метою вдосконалення 

підготовки вчителів в Україні.  

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку 

використано 494 джерела, у тому числі 297 зарубіжних, зокрема:  

- документи і аналітичні матеріали міжнародних організацій з питань 

педагогічної освіти (Комісії Європейського Союзу (European Commission), Ради 

Європи (The European Council), ЮНЕСКО (UNESCO)); 

- законодавчі і нормативно-правові документи Німеччини; 

- нормативні документи Міністерства освіти Німеччини, рішення Конференції 

ректорів і президентів вищої школи (Hochschulrektorenkonferenz), рішення 

Постійної конференції міністрів освіти і культури (Kultusministerkonferenz), 

Федерального міністерства освіти та досліджень (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung), науково-методичні матеріали і програми підготовки вчителів у 

педагогічних університетах;  

- інформаційно-аналітичні матеріали, рекомендації Наукової ради Німеччини 

(Wissenschaftsrat), Федерального інституту професійної освіти (Bundesinstitut 

für Berufsbildung); 

- статистичні дані Німецької служби академічного обміну (Deutsches 

Akademischen Austauschdienst), Федеральної статистичної служби Німеччини 

(Statistisches Bundesamt);  

- наукові праці зарубіжних дослідників, зокрема німецьких (С. Бухен 

(S. Buchen), М. Горсткемпер (M. Horstkemper), К. Деріхс-Кунстманн 

(К. Derichs-Kunstmann), А. Кайзер (A. Kaiser), М. Крюгер-Потрац (M. Krüger-

Portratz), Д. Леммермьолє (D. Lemmermöhle), П. Мільгоффер (P. Milhoffer), 

Е. Розенкранц-Фаллеггер (E. Rosenkranz-Fallegger), Г. Фаульштіх-Віланд, 

(H. Faulstich-Wieland) та ін.); 

- публікації у вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних періодичних 

виданнях, серед яких – «Порівняльно-педагогічні студії», «Педагогика»,   

«Порівняльна професійна педагогіка», «Гендерна парадигма освітнього 
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простору», «Alma Mater», «Bildung für Europa», «GEW», «Higher Education in 

Europe», «Impuls», «Der Karriereberater», «Pädagogik» тощо; 

- офіційні веб-сторінки закладів вищої освіти Німеччини, довідники, 

енциклопедії, словники тощо.  

Організація дослідження. Дисертаційне дослідження проводилось 

упродовж 2011–2019 рр. й охоплювало три етапи наукового пошуку.  

На першому (пошуковому) етапі (2011–2013 рр.) обґрунтовано теоретичні 

засади проблеми дослідження, сформовано понятійно-категоріальний апарат, 

вивчено джерельну базу, здійснено бібліографічний аналіз та первинну обробку 

дослідницьких матеріалів.  

На другому (дослідно-аналітичному) етапі (2014–2016 рр.) проаналізовано 

автентичні навчальні плани і освітньо-професійні програми підготовки 

майбутніх учителів на засадах гендерної педагогіки та виявлено особливості 

організації освітнього процесу у педагогічних закладах Німеччини.  

На третьому (підсумковому) етапі (2017–2019 рр.) узагальнено 

результати дослідження, сформульовано висновки, розроблено науково-

методичні рекомендації щодо впровадження конструктивних ідей німецького 

досвіду у закладах вищої педагогічної освіти України.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що: - вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз 

професійної підготовки учителів в університетах Німеччини на засадах 

гендерної педагогіки; виявлено особливості організації професійної підготовки 

майбутніх учителів відповідно до напрямів імплементації гендерного 

мейнстримінгу (гнучкість, неперервність, соціальна детермінованість, гуманізм, 

рівність, демократизація, інноватизація, модульність); визначено особливості 

змісту професійної підготовки, що характеризується етичною спрямованістю, 

компетентнісною орієнтованістю, практикоорієнтованістю, 

міждисциплінарністю, постійним оновленням відповідно до потреб 

суспільства), форм і методів навчання (варіативність, інноваційність, 

інтерактивність, контекстність); з’ясовано можливість творчого використання 
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конструктивних ідей німецького досвіду в системі педагогічної освіти 

України на стратегічному, змістовому та організаційному рівнях; 

- уточнено зміст ключових понять дослідження: «професійна підготовка 

вчителів», «гендерно-орієнтована професійна підготовка», «гендерно-

сенситивне середовище» тощо; 

- подальшого розвитку набули положення про впровадження компетентнісного 

та діяльнісного підходів у процес навчання учителів на засадах гендерної 

педагогіки;  

- до наукового обігу введено 22 маловідомі й дотепер невідомі в Україні праці 

німецьких дослідників, фактологічні матеріали з питань особливостей 

професійної підготовки вчителів у закладах вищої освіти Німеччини на засадах 

гендерної педагогіки.  

Практичне значення дослідження полягає в розробленні науково-

методичних рекомендацій «Професійна підготовка вчителів на засадах 

гендерно-орієнтованого підходу у Федеративній Республіці Німеччина», в яких 

окреслено можливості творчого використання конструктивних ідей німецького 

досвіду для модернізації професійної підготовки майбутніх учителів на засадах 

гендерної педагогіки у закладах вищої освіти України у контексті 

демократичних змін у суспільстві та інтеграції національної системи освіти у 

європейський освітній простір. Основні положення, теоретичні висновки, 

джерельна база дослідження можуть бути корисними для викладачів 

навчальних курсів з педагогіки, педагогіки вищої школи, історії педагогіки та 

порівняльної педагогіки, у процесі розроблення спецкурсів і спецсемінарів для 

студентів закладів вищої освіти педагогічного профілю, слухачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. Результати наукового пошуку стануть у 

нагоді науковцям, викладачам та студентам, які здійснюють історико-

педагогічні, психолого-педагогічні та порівняльно-педагогічні дослідження.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (довідка 

№ 1497 від 06.06.2018 р.), Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 484 від 08.05.2018 р.), Путивльського 
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педагогічного коледжу імені С.В. Руднєва (довідка № 01-10/109 від 

10.05.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

обговорено і схвалено на науково-практичних конференціях, семінарах, 

педагогічних читаннях, круглих столах різного рівня, серед яких: міжнародні: 

«Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування» 

(Суми, 2011); «Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії» 

(Тернопіль, 2011); «Гендерные аспекты гуманитарних наук» (Новосибирск, 

2012); «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (Київ, 2013); «Вища 

школа: удосконалення якості підготовки фахівців» (Київ, 2017); «Порівняльна 

педагогіка і міжнародна освіта: «Освітні трансформації у контексті 

європейської інтеграції і глобалізації”» (Київ, 2017); всеукраїнські: «Сучасні 

технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (Умань, 

2012); «Міжнародна система тестування з англійської мови» (Хмельницький, 

2013); «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх вчителів» 

(Суми, 2013); науково-практичні, науково-методичні та методологічні 

семінари: «Педагогічна компаративістика – 2013»: трансформації в освіті 

зарубіжжя та український контекст» (Київ, 2013), «Впровадження гендерного 

підходу у викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ м. Сум 

та регіону» (Суми, 2013); «Педагогічна компаративістика – 2016»: освітні 

реформи та інновації у глобалізованому світі» (Київ, 2016); «Розвиток 

порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та 

інтеграційних процесів» (Хмельницький, 2013, 2016, 2017); звітні наукові 

конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України (Київ, 2012–2017).  

Публікації. Основний зміст відображено у 17 одноосібних публікаціях, з 

яких: 1 методичні рекомендації; 6 статей у наукових фахових виданнях 

України; 1 – зарубіжному періодичному науковому виданні країни; 9 – у 

збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій 

українською, англійською й німецькою мовами, вступу, трьох розділів, 
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висновків до кожного з них, загальних висновків, глосарію основних понять, 

списку використаних джерел ( 494 найменувань, з них 297 – іноземними 

мовами) та додатків на 101 сторінці. Загальний обсяг дисертації становить 418 

сторінок, основний зміст викладено на 216 сторінках. Робота містить 

ілюстрований матеріал – 10 рисунків та 2 таблиці.   
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ   

 

У розділі схарактеризовано основні поняття дослідження; проаналізовано 

стан дослідження гендерної проблематики у педагогічній теорії, висвітлено 

положення гендерного підходу як наукової методології; визначено основні 

компоненти гендерної компетентності майбутнього вчителя з урахуванням 

німецького досвіду.  

 

1.1. Базові поняття дослідження  

У сучасному світі, коли формується «вектор людства до планетарної 

цілісності й гармонізації» (А. Бойко, 2009), створюється нова система норм 

культурного співіснування народів і держав, а людина сприймається як «міра 

всіх речей». Відповідно нагальної потреби вимагає розробка способів пізнання 

дійсності, що мають бути суголосними з тенденціями утвердження 

людноцентристської філософії.  

Педагогіка як фундаментальна міждисциплінарна дисципліна, що 

базується на найновіших досягненнях знань про людину, не може стояти 

осторонь трансформаційних зрушень соціуму, не реагувати на його виклики. 

Тому останнім часом все більше зростає інтерес до методології педагогіки, яка, 

за ствердженням української вченої А. Бойко (2009), має бути «не лише 

засобом високого рівня теоретичного пізнання, а й одночасно інструментом 

практичного перетворення педагогічної дійсності на наукових основах» 

(с. 257). 

На сьогодні таким методологічним напрямом теоретичного пізнання й 

інструментом практичного перетворення освітніх процесів є гендерно-

орієнтований підхід. Назва «гендерний» – від поняття «гендер» (англ. gender – 

«стать»; лат. genus – «рід») – соціально-біологічна характеристика, через яку 

визначаються поняття «чоловік» і «жінка» (Берн, 2004), психосоціальні, 

соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, на відміну від статі, яка 

позначає біологічні відмінності (Ильин, 2010). В англійській мові слово 
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«гендер» («gender») вживається для визначення соціокультурної статі, для 

розмежування з терміном «стать» («sex»), що застосовується для визначення 

сугубо біологічної статі. В німецькій мові, як і у багатьох інших, не існує 

окремого слова для позначення соціокультурної статі. В німецькому перекладі 

слово «гендер» тлумачиться як «такий, що усвідомлює стать» 

(«Geschlechtsbewusstsein») і «Geschlecht» (англ. sex) – не біологічна, а саме 

соціальна стать, тобто те, що чоловіки і жінки опанували в процесі соціальної 

практики як « типово жіноче» чи «типово чоловіче» (Ягремцева, 2009с  c. 380). 

Йдеться про соціально «сконструйовану» і соціально  детерміновану гендерну 

ідентичність.  

На наше переконання, гендерну ідентичність необхідно розглядати як 

усвідомлення індивідом себе як представника певної статі, відчуття свого 

жіночого, чоловічого або андрогінного тіла, усвідомлення власної 

приналежності до чоловічої, жіночої або іншої статі у соціальному контексті. 

Ґендерна ідентичність не є автоматичною надбудовою над біологічною статтю: 

вона поетапно формується в особистості у ході виховання та соціалізації. 

Проблема правильного визначення і розуміння самого феномену «гендер» 

є центральною у спектрі гендерних проблем. Як і будь-яке явище, воно має 

значну кількість різних обмежених тлумачень, які характеризують його з 

певного боку і сприяють, за умови їх врахування, більш глибокому і всебічному 

розумінню його природи й сутності. 

Починаючи з другої третини ХХ ст., ґендерні дослідження перебували під 

впливом різних теорій і концепцій, які іноді суперечать одна одній, наприклад, 

емпіризм, марксизм, психоаналіз, постструктуралізм, критичні дослідження 

чоловіків і мужності, критичні расові теорії, постколоніальні теорії, квір-

дослідження, ЛГБТ-дослідження, критичні дослідження сексуальності, 

концепції тілесності, значний спектр феміністичних теорій. Отже, «парасолька» 

ґендеру вміщує великий діапазон різноманітних теорій та концепцій, що 

відповідним чином позначається на методологічному забезпеченні освітньої 

діяльності (Матусевич, 2014). 
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«Гендер» як поняття, яке лише відносно недавно почало 

використовуватися в науковому дискурсі, часто вживається для заміни цілком 

усталеного у науковому обігу терміну «стать». Звичайно, це є не зовсім 

виправданим і спричиняє плутанину в науковій полеміці з означеної проблеми. 

Таке некритичне застосування запозиченої із Заходу наукової категорії далеко 

не безвинне, «оскільки … може призвести до аберацій методологічного базису 

гендерної теорії, що, безумовно, дискредитує її сутність в очах наукового 

загалу» (Лавріненко, 2006, с. 103).  

Термін «гендер» виник для позначення у суспільних науках нових 

стратегій регулювання соціально-статевих відносин, що виникають в сучасному 

світі у зв’язку з інтенсифікацією суспільного життя і повноправною 

присутністю жінки поруч з чоловіком у сфері суспільного виробництва. 

Використання терміну «гендер» для повідомлення про результати дослідження 

є необхідним, коли потрібно проаналізувати відносини між чоловіком і жінкою, 

визначити їхні соціальні характеристики через спільне і відмінне, розкрити ролі 

людей різної статі, конструкти фемінності та маскулінності (Гендерні студії, 

2003, с. 11). Звідси багатозначність терміну і його широке застосування. 

Поняття «гендер» також означає соціальні характеристики статі, на 

відміну від власне біологічних (генетико-морфологічних, анатомічних, 

фізіологічних), характеристики способу життя жінки і чоловіка, поведінки, 

намірів, прагнень тощо. Термін «гендер» вживається також і для 

характеристики відносин поміж соціально-демографічними групами та гендерні 

відносини в цілому – те, як реалізуються соціальні ролі осіб жіночої і чоловічої 

статі (Гендерні студії, 2003, с. 12).  

У визначеннях гендеру вказується, що це є соціально-рольова і культурна 

інтерпретація рис особистості та моделей поведінки чоловіка і жінки на відміну 

від біологічної і інстинктивної. Гендер може розглядатися як деяка сукупність 

усього того, що є набутим і умовно-рефлекторним, тобто таким, що виникає у 

людини певної статі на основі біологічних, інстинктивних форм залежно від 

ступеня виразності у певної особи. З гендером пов’язують певну особливу 

діяльність або її ознаки, в яких проявляються специфічні особливості жінки і 
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чоловіка, що обумовлюють не відповідну якість виконання діяльності, а 

певну своєрідність і цінність її для всіх. 

Поняття «гендер» також використовується для позначення соціально-

культурного поділу праці і змодельованої суспільством системи цінностей, 

норм і характеристик не лише згідно зі стилем життя, а і способом мислення, 

ролей та відносин, набутих ними як особистостями в процесі соціалізації, що 

насамперед визначається соціальним, політичним, економічним і культурним 

контекстами буття й фіксує уявлення про жінку і чоловіка залежно від прояву 

їх статі у стосунках між собою (Гендерні студії, 2006, с. 104). 

В українській «Енциклопедії освіти» (Кремень, 2008) зазначено, що 

ґендерні відмінності – це не біологічна відмінність чоловіків і жінок, а 

соціально-психологічна різниця між жіночими й чоловічими ролями, які 

виконують у соціумі його члени. Термін «гендер» трактується як «поняття, яке 

об’єднує й характеризує соціально-сформовані психологічні риси, ознаки, 

властивості суспільної поведінки суб’єкта, детерміновані його статтю» (с. 127).  

«Введення нового поняття, – зауважила українська дослідниця Н. Чухим, 

(2003), – було спричинене необхідністю подолання концепцій, які розглядали 

різні статеві риси і ролі як виявлення «природних» властивостей. Культурна 

антропологія переконливо довела, що те, що в одному суспільстві оцінюється 

як жіноча характеристика, в іншому може вважатися ознакою чоловіків. Таким 

чином, статева роль перестає розглядатись як виявлення наперед заданої 

природи, а береться як система очікувань адекватної поведінки, при цьому 

гендер розглядається не як природна стать, а як «соціально-культурний 

конструкт». Інша українська дослідниця Т. Мельник (2004) розглядає гендер як 

систему, що містить три позиції: систему знань; ґендерну систему суспільства; 

ґендерні практики (с. 20-22).  

На нашу думку, заслуговує на увагу систематизація багатоаспектності 

поняття, запропонована російським ученим Т. Бендас (2008), який стверджує, 

що гендер – досить складне поняття, оскільки розкриває багатоаспектний зміст 

явища. У науковій літературі воно вживається в кількох значеннях:  
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- гендер як соціально-рольова й культурна інтерпретація рис 

особистості і моделей поведінки чоловіка та жінки, на відміну від біологічної; 

- гендер як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних 

категоріях жіночої або чоловічої статей; 

- гендер як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а 

також діяльність зі створення механізмів щодо її реалізації. 

У всіх цих значеннях гендер вивчається в системі наукових «гендерних 

досліджень» (с. 68).  

Цікавою є думка Л. Пушкарьової (1999), яка виокремила два підходи до 

визначення поняття «гендер»: 1) гендер як розумова конструкція, нова наукова 

дефініція, яка визначає соціальні та культурні функції представника тієї чи 

іншої статі; 2) гендер як споконвічно притаманна людині якість, в якій статеві 

(жіночі або чоловічі) властивості й особливості найтіснішим чином не тільки 

пов'язані, а сплавлені воєдино з запропонованими суспільством нормами, 

стереотипами, поглядами, судженнями і т.д.  

Як відзначає Л. Попова (1996), гендер – це фундаментальний вимір 

соціальних відносин, укорінений у культурі, в якому є елементи усталеності та 

мінливості. Саме тому поняття «гендер» має, очевидно, описовий, а не 

пояснювальний характер, воно непостійне, історично і культурно змінюється. 

Аналогічно до того уявлення, що вкладається у зміст висловлювання «бути 

чоловіком» або «бути жінкою», змінюється від покоління до покоління, з 

урахуванням різних етнічних, расових, релігійних груп, так само як і для різних 

соціальних верств (с. 13). 

У німецькій науковій літературі термін «гендер» визначається як 

реляційне поняття, яке стосується соціально-сконструйованої ідентичності, 

ролей і відносин між жінками і чоловіками, на відміну від поняття «стать», що 

характеризує біологічні характеристики жінок і чоловіків (витлумачені 

здебільшого як бінарні) – фізіологічні, імунологічні, генетичні і гормональні 

відмінності. Хоча терміни «стать» і «гендер» нерідко використовуються як 

взаємозамінні, насправді, це два відмінних один від одного поняття. Водночас 

стать визначається біологією і не впливає на те, як людину сприймають у 
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суспільстві, а гендер є багатовимірним, тобто йдеться про стать в певному 

(соціальному) контексті, гендерні ролі і гендерну ідентичність, а також 

залежить від того, як ці ролі та ідентичність визначають, сприймають і 

переживають (Что такое гендерно-ориентированный подход?, 2013).  

На наше переконання, термін «гендерні ролі» трактується як соціальні 

очікування суспільства від жінок і чоловіків на основі сформованих гендерних 

стереотипів, а також поведінки через посередництво мови, манер, жестів тощо. 

Під гендерним стереотипом розуміють культурно і соціально зумовлений набір 

уявлень (переконань, думок, суджень) про якості, ознаки, норми поведінки, які 

властиві «справжнім» чоловікам і жінкам.  

Під «гендерною ідентичністю» розуміємо усвідомлення індивідом себе як 

представника певної статі, відчуття власного жіночого, чоловічого або 

андрогінного тіла, усвідомлення своєї приналежності до чоловічої, жіночої або 

якоїсь іншої статі у соціальному контексті. Ґендерна ідентичність не є 

автоматичною надбудовою над біологічною статтю, вона поетапно формується 

в особистості у ході виховання та соціалізації. 

Залежно від контексту з жінками і чоловіками пов'язують різні уявлення 

про соціальну та економічну поведінку, очікування і сфери відповідальності. 

Такі упередження формують владні відносини, моделі розподілу повноважень 

для прийняття рішень, соціальну ексклюзію й інклюзію, а також норми, які 

створюють фундамент соціальної, економічної і політичної нерівності. 

Важливо відзначити, що поняття «гендер» не зосереджене виключно на 

статусі жінок. Оскільки гендерні ролі і гендерна ідентичність визначається 

ієрархіями і владними відносинами між жінками і чоловіками, «гендер» 

представляє собою концепцію, відповідно до якої має враховуватися чоловічий 

аспект як рівноцінний (Reeves& Baden, 2000). Якщо у 80-ті роки минулого 

століття поняття «гендер» охоплювало проблеми всебічного дослідження 

жіночності і мужності, то у 90-ті роки виник напрям, який досліджував лише 

мужність і тоді прийшло усвідомлення того, що мужність має різноманітні 

прояви у будь-якому суспільстві. Головний із таких напрямів отримав назву 

домінуючої мужності (hegemonic masculinity) (Кирилина, 1999).  
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Гендерні відносини породжують соціальні моделі, в яких жінки і 

чоловіки можуть потрапити в підпорядковані або навіть антагоністичні щодо 

один до одного позиції. Крім того, термін «гендер» виходить за межі строгих 

класифікацій типу «жінка – чоловік» і очікувань, які суспільство пов'язує з 

цими ролями. Це поняття стосується маргіналізованих груп: лесбійок, геїв,  

бісексуалів, транссексуалів і інтерсексів (ЛГБТІ), і всіх тих, хто не ідентифікує 

себе з жодною зі згаданих вище категорій. 

Поняття «гендер» охоплює психологічний, соціальний та культурний 

виміри людської ідентичності, тобто враховує рівнозначність статей при 

одночасному усвідомленні відмінностей. 

За визначенням німецького наукового видання «Wissensnetz», «гендер» є 

результатом освіти, виховання, рольових атрибуцій, самоідентифікації, 

життєвих можливостей, портретів, моделей, норм та стандартів тощо, що 

відтворюються через культурну та соціальну практику (Wissensnetz Gender 

Mainstreaming für die Bundesverwaltung, 2003).  

Німецькі науковці А. Бредов (A. Bredow, 2004) та Х. Фаульштіх-Віланд 

(H. Faulstich-Wieland, 2004) розглядають «гендер» як складний соціокультурний 

конструкт, який відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних та 

емоційних характеристиках між чоловіком та жінкою. Як зауважує німецька 

дослідниця Р. Гільдемайстер (R. Gildemeister, 2004), гендер розуміється як 

соціальна диференціація, яка виробляється та відтворюється та має вражаючі 

наслідки (Gildemeister, 2004, с. 132). 

Феміністські конструктивісти К. Уест та Д. Ціммерман (С. West & 

D. Zimmerman, 1987) визначають «гендер» як: 

 - систему міжособистісної взаємодії, за допомогою якої створюються, 

затверджуються, підтверджуються і відтворюються уявлення про «чоловіче» і 

«жіноче» як базових категорій соціального порядку; 

- як «можливість керувати власною поведінкою таким чином, щоб 

повсякденна практика була узгоджена з існуючими в суспільстві приписами 

стосовно індивідуумів чоловічої або жіночої статі». Неіндивідуальна поведінка 

визначає, чи є ця людина чоловіком чи жінкою, тобто відбувається взаємодія в 
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соціальному контексті. Саме тому ці дослідники роблять висновок «стосовно 

багатогранності статі» і наголошують на тому, що конструювання гендеру 

(doing gender) є неминучим. 

Німецька дослідниця Х. Фаульштих-Виланд (Faulstich-Wieland, 2004) 

розглядає «гендер» як соціальне конструювання і описує цей феномен як 

соціальну категорію, якій властиві моделі поведінки, що відповідають різним 

очікуванням, досвіду та вимогам до чоловіків і жінок і які водночас «базуються 

на соціальних поглядах на стать». 

Зазначимо, що у вітчизняній науковій літературі деякий час назад 

відбувалися певні суперечки і навіть гострі дискусії щодо доцільності 

запозичення іноземного терміну «гендер» для опису феноменів статево- 

рольових відмінностей в умовах російської та української ментальності. Це 

було викликано тим, – відзначає російський дослідник О. Рябов (2002), – що 

замість англо-американської бінарної опозиції «sex – gender» в російській та 

українській мовах має місце гендерний взаємозв’язок «рід – стать – секс». 

Аналізуючи ці поняття, автор пропонує як найбільш зручне і несуперечливе 

власне трактування. Синонімом терміну «гендер» є поняття соціокультурної 

статі, де підкреслюється саме культурно-символічна складова цього феномена: 

стать складається з біологічної статі й соціокультурної статі, в якій повинні 

бути розрізнені соціальний та культурно-символічний компоненти. При цьому 

«стать» і «гендер» співвідносяться між собою не як рід і вид, а як ціле і частина. 

Отже, про «соціокультурне» і «біологічне» поле можна говорити лише 

метафорично, в рамках наукової моделі» (Рябов, 2002). 

Необхідно зазначити, що у німецькій науковій літературі також часто 

зустрічається аналогічне розуміння статі, де зазначається що стать складається 

з біологічної статі (sex) та соціальної статі (gender). (Geschlecht (стать) =  sex + 

gender) (Schneider, & Tanzberger, 2007). 

Розглядаючи змістовне наповнення терміну «гендер» крізь призму 

методологічних орієнтирів зарубіжної теорії фемінізму, українська дослідниця 

Т. Бучинська (2003) вказує на те, що ним фіксується специфічний набір 

культурних характеристик, які визначають соціальну поведінку чоловіка і 
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жінки, а також взаємодію між ними. «Гендер», на думку автора, – це, з одного 

боку, відображення соціокультурного аспекту статевої приналежності людини 

у зв’язку з об’єктивністю диференціації взаємовідносин між чоловіком і 

жінкою, а з іншого – один із базових вимірів соціальної структури суспільства, 

який поряд з іншими соціально-демографічними та культурними 

характеристиками (раса, клас, вік) організовує соціальну систему. І оскільки 

гендер конструюється через певну систему соціалізації, розподілення праці й 

утвердження в суспільстві культурних норм, ролей і стереотипів, то прийняті в 

суспільстві норми обумовлюють психологічні якості, види діяльності, професії 

людей залежно від біологічної статі. Тому в такому розумінні бути «справжнім 

чоловіком» чи «справжньою жінкою» означає не культивування ними певних 

природних якостей, а виконання певної соціальної ролі залежно від заданих 

конкретним суспільством гендерних норм, правил і уявлень. В силу цього 

чоловіками та жінками не народжуються, а ними стають у процесі гендерної 

соціалізації, агентами якої є сім’я, школа, засоби масової інформації тощо 

(Бучинська, 2003).  

Українська дослідниця Т. Матусевич (2014) визначає, що 

концептуалізація терміну «ґендер» відбувалася в рамках багатьох теорій: 

біологічного детермінізму, біологічного фундаменталізму, структурного 

функціоналізму, соціал-конструктивізму, множинності ґендерів та ін., і тому 

кожну з означених вище теорій або концепцій можна критикувати за надмірну 

соціологізацію/біологізацію/диверсифікацію ґендеру. Але їх беззаперечним 

внеском до загального поступу є розгляд ґендеру як динамічного, 

поліаспектного та багатовимірного феномену, що не може не 

віддзеркалюватися в освітніх імплікаціях гендерно-орієнтованого підходу 

(Матусевич, 2014). 

У визначенні російського дослідника В. Маткіна (2002) «підхід» (у 

педагогіці) є особливою формою пізнавальної і практичної діяльності людини і 

може розумітися як аналіз педагогічних явищ під певним кутом зору, як 

стратегія дослідження освітнього процесу, як базова ціннісна орієнтація, що 

визначає позицію педагога (Маткин, 2002 с. 38). Отже, «підхід» у педагогіці – 
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це і певні теоретичні настанови, й освітня стратегія, і ціннісна орієнтація. 

Відповідно до цього визначення поняття «гендерно-орієнтований підхід» в 

освіті має опиратися на концептуальні положення гендерної теорії, у контексті 

яких мають аналізуватися педагогічні явища як стратегія впровадження цих 

положень в освітню практику вчителями, до ціннісних орієнтацій яких входить 

гендерна складова (Дороніна, 2009).  

Аналізуючи теоретичні засади гендерно-орієнтованого підходу, 

відзначимо, що сучасна гендерна теорія є міждисциплінарною науковою 

проблемою. Тлумачення поняття гендеру, визначення гендерно-орієнтованого 

підходу наявне у різних напрямах педагогічної теорії, аналіз яких сприятиме 

більш обґрунтованому висвітленню проблеми у педагогічному дискурсі.  

У численних працях українських і зарубіжних учених більшою чи 

меншою мірою висвітлено освітню проблематику гендеру, а саме: гендерно-

орієнтований підхід в освіті розвинутих країн Європи на різних етапах розвитку 

(І. Даценко (2008), М. Зубілевич (2007), Л. Ковальчук (2008), В. Кравець (2003), 

А. Ягремцева (2009), А. Бредов (A. Bredow) (2004), А. Кайзер (A. Kaiser) (2005), 

Г. Кіпер (H. Kiper) (2004), М. Крюгер-Портрац (M. Krüger-Portratz) (2005), 

М. Кунерт-Цір (M. Kunert-Zier) (2005), Е. Нюссен (E. Nyssen) (1995); 

становлення гендерно-орієнтованого підходу та гендерної педагогіки (Й. Будде 

(J. Budde) (2014), С. Бухен (S. Buchen) (2013), М. Горсткемпер, К. Дебус 

(K. Debus) (2012), К. Деріхс-Кунстманн (K. Derichs-Kunstmann) (1999), 

Д. Леммермьолє (D. Lemmermöhle, 2001), О. Луценко (2004), П. Мільгоффер, 

(P. Milhoffer, 1990), Х. Фаульштих- Віланд (H. Faulstich-Wieland, 2004), 

О. Цокур (2004), Л. Штильова (2000); базові теоретичні положення гендерної 

психології (С. Бем (2004) , Т. Бендас (2008), Д. Ісаєв (2016), І. Кльоцина (2004), 

І. Кон (1989), М. Ткалич (2011); питання соціальної та гендерної ідентичності 

(Т. Говорун (2004), О. Кікінежді (2011), І. Кльоцина (2004), Ф. Кротц (F. Krotz, 

2009) В. Москаленко (2000), Е. Соколова (2013), С. Трепте (S. Trepte, 2004). 

Українські дослідники (О. Аніщенко (2007), С. Вихор (2005), Т. Говорун 

(2004) , І. Іванова (2007), О. Кікінежді (2004), В. Кравець (2003), Г. Лактіонова 

(2008), О. Луценко (2004), Л. Міщик, Л. Смоляр (2004), П. Терзі (2007), 
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О. Цокур (2004)) вважають, що впровадження гендерно-орієнтованого 

підходу в сучасній освіті є важливою складовою приведення української 

системи освіти у відповідність до європейських вимог (Ягремцева, 2009а). 

І. Мунтян (Мунтян, 2004) наголошує на тому, що інтеграція гендерно-

орієнтованого підходу в національну систему освіти на сучасному етапі є 

необхідною, оскільки гендерна збалансованість в Україні є одним з індикаторів 

її визнання як розвиненої держави, що стоїть перед європейським вибором 

(с. 1). Зауважимо, що у працях цього дослідника вперше в Україні 

запропоновано інтегрувати гендерно-орієнтований підхід у професійну 

підготовку студентів закладів вищої педагогічної освіти. Науковець відзначив, 

що впровадження гендерного підходу потребує використання ґендерного 

компонента у змісту освіти, відповідних навчально-методичних засобів та 

комунікативних механізмів у поєднанні з професіоналізмом та майстерністю 

викладачів. 

О. Цокур, І. Іванова (Цокур, 2004) наголошують, що «впровадження 

ґендерних підходів у процес підготовки майбутніх педагогів – основа для 

вдосконалення їхнього професіоналізму та всебічного особистісного розвитку 

як активних суб’єктів соціального життя» (с. 194). Суттєвим є той факт, що, 

намагаючись визначити ступінь взаємодії педагогіки та гендеру як складних 

соціальних і наукових категорії, автори вводять у науковий обіг нові поняття: 

«гендерно-орієнтований підхід в освіті», «гендерний вимір в освіті», «гендерне 

виховання», «гендерна компетентність», «гендерна чутливість». 

Введення означених нових понять у педагогічну теорію зумовлено, на 

переконання авторів, тим, що педагогічний колектив з метою здійснення опору 

традиційним та застарілим стандартам стосовно статі повинен володіти 

гендерною чутливістю та професійною компетентністю щодо проблем 

гендерної соціалізації дівчат і хлопців, методикою гендерно-орієнтованого 

підходу до їх освіти й виховання (Ягремцева, 2009а). 

Відзначимо, що російська дослідниця Л. Штильова (2003), яка одна з 

перших на пострадянському просторі порушила проблему взаємодії педагогіки 
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і гендеру, а також гендерних підходів в освіті, пояснює необхідність введення 

цих понять у науковий обіг педагогіки дією таких факторів: 

- в останнє десятиліття саме гендерний вимір стає все більш 

важливим в оцінці основних детермінант і больових точок процесу суспільного 

й особистісного розвитку; 

- в педагогічній теорії дотепер відсутній напрям, що вивчає 

становлення гендерної ідентичності, незважаючи на його значення для 

повноцінного розвитку особистості, тому що традиційна статево-рольова 

соціалізація хлопчиків і дівчаток у вітчизняній школі продовжує відтворювати 

патріархальні стереотипи взаємодії статей у суспільній і приватній сферах 

життя, які суперечать новим реаліям трансформації гендерних відносин у 

сучасному суспільстві, перешкоджаючи розкриттю індивідуальностей, 

рівноправності статей, усталеному розвитку демократичних відносин; 

- традиційні поняття «статеве виховання» і «статево-рольова 

соціалізація» та їх різні варіації не лише не відбивають нових гендерних реалій, 

але й ускладнюють їх розуміння, оскільки, по-перше, у вітчизняній культурі 

існують численні й неадекватні конотації слова «стать», а по-друге, у структурі 

теорії комуністичного виховання статеве виховання займало периферійне 

положення, асоціюючись у діяльності педагогів насамперед із санітарною 

освітою та медико-гігієнічними аспектами статевого життя, ніж з педагогікою 

соціальних процесів. 

Місія гендерно-орієнтованого підходу в освіті, – продовжує 

Л. Штильова, – це конструювання такої навчально-виховної діяльності, яка 

була б «спрямована на подолання нерівності та гендерних стереотипів в освіті, 

формування егалітарної ідеології відносин статей і досвіду егалітарних 

відносин» (Штылева, 2003, с. 11). Ученою обґрунтовано визначення гендерно-

орієнтованого підходу у вузькому та широкому сенсі. Гендерно-орієнтованого 

підхід у широкому сенсі вона розглядає як перехід від статево-рольової 

концепції у вихованні та освіті до гендерної, «синхронізацію явного та 

прихованого навчального плану освіти на основі егалітарних цінностей». У 

вузькому розумінні гендерно-орієнтований підхід – це цілеспрямована робота з 
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гендерного аналізу та реконструкції конкретного розділу програми, 

виховного заходу, навчально-виховного комплексу цілого блоку або освітнього 

рівня (Штылева, 2003 , с. 12). 

Суголосні ідеї висловила українська дослідниця Т. Дороніна (2009), яка 

зазначає, що наявні сьогодні розбіжності в наукових поглядах щодо сутності 

ґендерно-орієнтованої освіти та виховання зумовлені відсутністю 

загальноприйнятої методологічної концепції стосовно цього напряму освіти й 

відображають дві головні тенденції: розуміння ґендерно-орієнтованої освіти як 

процесу (врахування статевих відмінностей та добір відповідних форм і 

методів) організації освіти та виховання та як сукупності певних знань, умінь, 

навичок. 

Російська дослідниця О. Вашетина (2011), проаналізувавши численні 

джерела з проблематики ґендерно-орієнтованого підходу до навчання, зробила 

висновок про існування хибних уявлень про його сутність та імплементацію. 

Так, багато дослідників ототожнюють ґендерно-орієнтований підхід: 

– тільки з роздільним навчанням хлопчиків і дівчаток у школі 

(В. Базарний, А. Хуторський, Е. Бєлова); 

– лише зі статевим вихованням в сексуальному або фізіологічному 

аспекті (В. Каган, А. Мартинова, Л. Орлова); 

– тільки з обліком психофізіологічних відмінностей хлопчиків і дівчаток 

(В. Геодакян, Г. Бреслав, В. Єремєєва, Б. Хасан); 

– зі статево-рольовим підходом (А. Мудрик, Л. Столярчук) (Вашетина, 

2011). 

Слушним є твердження української дослідниці Т. Матусевич, котра 

задається питанням, чи не є такий аналіз концептуалізації ґендерно-

орієнтованої освіти дещо поверхневим, адже він стосується лише «зовнішніх 

проявів» теоретизації ґендерно-орієнтованого підходу в освіті, не беручи до 

уваги філософсько-освітнього підґрунтя цього процесу. Вона вважає, що більш 

продуктивним був би аналіз гендерної теорії і практики за критерієм її 

приналежності до певної концепції гендеру. 
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Досліджуючи будь-яку ґендерно-орієнтовану освітню теорію чи 

практику необхідно з’ясувати, яке розуміння ґендеру вона передбачає. Адже, як 

уже зазначалося вище, це поняття є неоднозначним та багатовимірним з 

урахуванням різних концепцій і теорій.  

«Проведений аналіз теорії і практики ґендерно-орієнтованої освіти, – 

продовжує Т. Матусевич, – засвідчує наявність наступних основних напрямів 

концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти: диференціального, соціал-

конструктивістського та радикально-плюралістичного, які, доповнюючи, 

суперечачи та взаємодіючи один з одним, створюють умови подальшого 

розвитку даної освітньої системи та суспільного поступу» (Матусевич, 2014). 

Для ефективного впровадження гендерно-орієнтованого підходу в освіту, 

на думку Л. Штильової, необхідно вивчити фактори педагогічного середовища, 

що впливають на процес формування гендерної ідентичності вихованців, 

форми шкільної роботи, значущі для гендерної соціалізації, підготувати для 

цього педагогічний персонал (Штылева, 2000). 

Заслуговує на увагу той факт, що останнім часом значно підвищився 

інтерес учених до проблем гендерно-орієнтованого підходу в освіті Західної 

Європи. Систематичному аналізу з питань вивчення гендерно-орієнтованого 

підходу в освіті розвинутих країн Європи на різних етапах розвитку присвячені 

дослідження вітчизняних науковців (І. Даценко (2008), М. Зубілевич (2007) , 

Л. Ковальчук (2008) , В. Кравець (2003) , А. Ягремцева (2009) та ін.). Вивчення 

наукових джерел засвідчило, що українські науковці достатньо недавно почали 

враховувати гендерну концепцію та гендерно-орієнтований підхід в освітньому 

процесі (90-ті рр. ХХ ст.). 

Натомість німецькі дослідники (С. Бухен (S. Buchen), М. Горсткемпер 

(M.Horstkempner), К. Деріхс-Кунстманн (K.Derichs-Kunstmann), А. Кайзер 

(A.Kaiser), П. Мільгоффер (P. Milhoffer), Г. Фаульштіх-Віланд (H.Faulstich-

Wieland)) у цей період вже мали досвід наукових пошуків з означеної 

проблеми, заклавши теоретико-методологічне підґрунтя виникнення й 

інституалізації нового напряму наукових досліджень – гендерної педагогіки як 

теорії формування егалітарних відносин між представниками різних статей. Її 
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мета полягає в деконструюванні традиційних культурних обмежень розвитку 

потенціалу людини залежно від біологічної статі, створенні умов для 

максимальної самореалізації та виявлення здібностей учнів у процесі 

педагогічної взаємодії (Ягремцева, 2009а).  

Розроблення теорії гендерно-орієнтованого підходу, на думку 

Д. Леммермьоле (D. Lemmermöhle, (2001а)), Е. Нюссен (E. Nyssen, (1995)) та 

ін., є суттєвим кроком у розвитку гендерної педагогіки та викликана 

об’єктивними процесами, які домінують у сучасному суспільстві. Г. Фаульштіх-

Віланд (H. Faulstich-Wieland, 2006), А. Кайзер (A. Kaiser (2004) називають такі 

основні передумови виникнення гендерної педагогіки в Німеччині: 

трансформаційні зміни традиційної системи гендерної стратифікації, 

ослаблення поляризації жіночих та чоловічих соціальних ролей; зміна 

культурних стереотипів маскулінності та фемінності; егалітаризм, що став 

одним із пріоритетних напрямів державної політики Німеччини (Ягремцева, 

2009а).   

Х. Фаульштих-Виланд (Faulstich-Wieland, 2006) розглядає соціально-

конструктивістський напрям концептуалізації гендерно-орієнтованого підходу 

як перспективний, тому що процес конструювання гендеру є рефлексивним, 

може бути модифікованим. Вчена наголошує на тому, що гендерно-

орієнтований підхід забезпечує розвиток та розкриття потенційних здібностей 

особистості, створює умови для формування внутрішньої культури, виховання 

«жіночності» та «мужності», допомагає адаптуватися до стрімкого темпу 

розвитку сучасного суспільства.   

У контексті досліджуваної проблеми актуальним є вивчення поглядів 

провідних педагогів-науковців Німеччини на проблеми становлення та 

розвитку гендерно-орієнтованого підходу в педагогіці вищої школи ФРН. 

Зокрема аспект проблеми реалізації гендерно-орієнтованого підходу в 

освітньому процесі висвітлено в наукових працях А. Бредов (Bredow, 2004); 

закономірності щодо гендерних стереотипів у поведінці хлопців та дівчат у 

сучасній школі виявлені М. Біцан (M. Bitzan, 2003,2004); А. Кайзер (A. Kaiser, 

1996, 2003, 2004). розкрила питання гендерного виховання в шкільній освіті та 
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присвятила ретельну увагу проблемі «прихованого навчального плану» 

(heimlicher Lehrplan). Питання гендерної рівності у шкільній освіті розглянуті у 

працях М. Крюгер-Потрац (M. Krüger-Potratz , 2004, 2005). Проблемі гендерно-

орієнтованого підходу в педагогіці присвячені розвідки М.Кунерт-Цір 

(M. Kunert-Zier, 2005); К. Хагеманн-Вайт (C. Hagemann-White, 1984, 2004) та 

Г. Фаульштіх-Віланд (H. Faulstich-Wieland,2000,2004,2005) розкрили питання 

гендерної соціалізації молоді. 

На особливу увагу заслуговують дослідження німецьких учених С. Гренц 

(S. Grenz, 2008), Б. Кортендік (B. Kortendiek, 2008, 2011), М. Крисціо 

(M. Kriszio, 1993, 2001) та А. Льотер (A. Löther, 2003), які порушили питання 

гендерної рівності в освітньому процесі вищої школи; дослідників Б. Лібіг 

(B. Liebig, 2009), Е. Розенкранц-Фаллеггер (E. Rosenkranz-Fallegger, 2009) та 

У. Маєрхофер, (U. Meyerhofer, 2009), які висвітили у своїх працях проблему 

формування гендерної компетентності у вищих навчальних закладах; вчених 

Є. Бломе (E. Blome, 2005), О. Ерфмаєр (A. Erfmeier, 2005), Н. Гюлхер 

(N. Gülcher, 2005) та К. Смазаль (K. Smasal, 2005), які присвятили свої праці 

питанням реалізації  гендерного менеджменту в системі вищої освіти. Пильну 

увагу проблемі жіночої освіти та рівноправності чоловіків та жінок у 

професійній сфері приділяють дослідники Ю. Васмут (J. Wasmuth, 2007) та 

К. Рабе (C. Rabe). Теоретичні та практичні засади розвитку гендерного 

мейнстримінгу в багатоступеневій системі освіти Німеччини знайшли своє 

відображення в працях М. Гільгеманн (M. Hilgemann, 2012),   Б. Кортендік (B. 

Kortendiek, 2012), А. Кнауф (A. Knauf, 2012) Г. Маха (H. Macha, 2007).  

Методологічні принципи реалізації гендерно-орієнтованого підходу 

розкриваються у працях таких німецьких учених, як І. Бремер (Brehmer, 1982), 

Г. Браун (Braun, 1979), М. Горсткемпер (Horstkemper, 2002), У. Ендерс-

Драгессер (Enders-Dragässer, 1993), Г. Фаульштіх-Віланд (Faulstich-Wieland, 

2013), Л. Фрід (Fried, 1990) та ін.  

Виявивши ступінь взаємодії педагогіки та гендеру як складних 

соціальних і наукових категорій, означені автори впроваджують у 

термінологічний апарат педагогічної теорії такі нові поняття, як: гендерний 
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підхід (Gender-Ansatz), гендерний мейнстримінг (Gender Mainstreaming), 

конструювання гендеру (doing Gender), деконструювання гендеру (undoing 

Gender), гендерна оцінка (Gender Assessment), гендерна концепція (Gender 

Сoncept), гендерна експертиза (Gender Expertise), гендерна компетентність 

(Genderkompetenz), гендерна чутливість (Gender Sensibilität), гендерний 

менеджмент (Gender Management) (Ягремцева, 2010) . 

Аналізуючи гендерний дисбаланс вищої освіти, німецькі вчені А. Кайзер 

(A. Kaiser, 2004), Г. Кіпер (H. Kiper, 2004), М. Кунерт-Цір (M. Kunert-Zier, 2005) 

та С. Льоффлер (S. Löffler, 2007) критикують сучасну теорію освіти за її 

неповагу до культурних процесів і вважають, що навчальні програми та 

підручники мають відображати не тільки «об’єктивне знання», але й зумовлене 

бачення бажаного майбутнього та рекомендовані соціальні переваги. 

Розкриваючи механізми формування людини відповідно до цілей суспільства, 

ці дослідники широко використовують термін «прихований навчальний план» 

(heimlicher Lehrplan) (Ягремцева, 2009а).   

Зазначимо, що «прихований навчальний план» (англ. hidden curriculum) –

це особлива структура й стиль спілкування, підбір завдань, прикладів, що 

опосередковано, але сильно, впливає на учнів (студентів, вихованців), 

нав’язуючи їм певні ролі. В науковий обіг це поняття ввів у 1968 р. 

американський соціолог Філліп Уеслі Джексон у книзі «Життя в аудиторіях».   

Зауважимо, що проблему прихованого навчального плану активно 

обговорюють науковці Німеччини – М. Гемпель (Hempel, 1996), К. Келлер 

(Keller, 1998), К. Шмерль, Г. Шюльке, Й. Вернтгес-Мьошер (Schmerl, Schülke & 

Wärntges-Möschen, 1988), які ще 40 років назад виявили його дискримінаційний 

характер в умовах коедукативного навчання, яке певною мірою відтворює 

гендерні стереотипи.       

Аналіз німецьких науково-педагогічних досліджень показав, що в основі 

дискримінаційного впливу прихованого навчального плану лежить: 

1. Некоректність інтерактивної взаємодії педагогів та учнів в освітньому 

процесі. Встановлено, що більшість учителів сповідує традиційні гендерні 

стереотипи: хлопці – розумні, лідери, керівники; дівчата – слухняні, пасивні, 
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здатні опікуватися іншими, схильні до діяльності у сфері обслуговування. Це 

проявляється у щоденному спілкуванні, в гендерних приписах, очікуваннях, в 

атрибутиці (дівчат хвалять за старанність, хлопців – за розум), у перебільшенні 

відмінностей між дітьми обох статей. Виходячи з того, що соціальне 

призначення хлопців та дівчат різне, вчителі пропонують їм різні завдання і 

ролі. Усе це свідчить про домінування у діяльності частини педагогів 

традиційних і хибних установок. Такі вчителі і надалі залишаються 

невизначеними у своїй гендерній зорієнтованості, сповідують авторитарність, 

яка призводить до того, що учні виступають лише об’єктом, а не активним 

учасником спілкування. Водночас більшість учителів демонструють зміни у 

взаємодії з дітьми, обирають особистісний підхід до їх навчання та виховання, 

який усуває стереотипне ставлення до навчальних досягнень та поведінки 

дівчат і хлопців. 

2. Кількісна перевага жіночого складу вчителів порівняно з чоловічим. 

Особливо яскравою є фемінізація початкової школи, де хлопчикам бракує 

чоловічих зразків для наслідування. 

3. Насиченість навчальних матеріалів та ТЗН стереотипними взірцями 

«чоловічих» і «жіночих» ролей, що на рівні підсвідомості формує у дівчат і 

хлопців різне уявлення про їх майбутні соціальні ролі. Адже жіночі персонажі 

рідко зображені як у тексті, так і в ілюстраціях підручників, їх життя і наукові 

досягнення, успіхи висвітлюються однобічно. Постановка завдань у шкільних 

підручниках, посібниках тощо дуже часто не враховує індивідуальних потреб, 

можливостей та зацікавлень дівчат і хлопців (Ковальчук, 2008, с. 24) . 

Німецькі дослідники зазначають, що вплив прихованого навчального 

плану є особливо помітним у середній школі. Проте окремі з них (К. Келлер  та 

А. Рітер (Keller&Riter, 1998)) зауважують, що його дискримінаційний вплив 

починається ще з початкової школи (Ковальчук, 2008, с. 26). Більшість 

німецьких дослідників вважають, що цей стиль навчання непомітно впливає на 

учня та примушує його приймати нав’язану суспільством роль. Таким чином, 

на думку цих науковців, зміст освіти певною мірою обслуговує підготовку 
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учнів чоловічої статі до домінуючої, а жіночої – до підпорядкованої 

(маргінальної) позиції в суспільстві, що порушує гендерний баланс. 

Термін «прихований навчальний план» був запозичений російською 

дослідницею Е. Ярська-Смирновою, яка зазначає, що залежно «від того, які 

моделі поведінки засвоюються учнями, які якості в них формуються у процесі 

гендерної соціалізації у школі, прихований навчальний план є «гарячим і 

холодним» (Ярская-Смирнова, 2002). У першому випадку учням нав’язують 

традиційні гендерні стереотипи, в іншому – для них створюють ефективні 

умови для самореалізації в обраній сфері. Вона радить шукати «прихований 

навчальний план», по-перше, в особливостях організації самої освітньої 

установи, по-друге, у змісті освіти, а по-третє – у стилі викладання (Ярская-

Смирнова, 2000). 

Проблема «прихованого навчального плану» також існує в українському 

освітньому просторі, яку ґрунтовно досліджують вітчизняні вчені Т. Говорун, 

Т. Дороніна, О. Кікінежді, Н. Кутова, О. Луценко, О. Марущенко, О. Плахотнік 

та ін. Проте необхідно зауважити, що, на відміну від досвіду німецьких 

дослідників у цій галузі, ця проблема не вирішується в Україні так ефективно, 

як у Німеччині, досвід якої було б доцільно врахувати та адаптувати з 

урахуванням особливостей національного менталітету і традиції.  

Аналіз українських і німецьких джерел дозволив виявити, що на основі 

поглядів щодо соціокультурної сконструйованості гендерних відмінностей 

(doing gender) та можливостей їх перебудови (undoing gender) виникла нова 

концепція політики гендерної рівності – гендерний мейнстримінг (Gender 

Mainstreaming), як визнаний на глобальному рівні комплексний підхід до 

проблеми рівності жінок і чоловіків, спрямований на досягнення їх рівноправ’я 

в усіх сферах. Його загальна стратегія «зверху – вниз» полягає в тому, що на 

макрорівні (уряд, парламент, профспілки, спілки підприємців та ін.) повинні 

бути створені необхідні умови для реального втілення цього підходу, зокрема в 

конкретних установах, у тому числі і в загальноосвітніх закладах. З 

категоріального погляду Gender Mainstreaming означає, що будь-які дії, 

організаційні заходи влади повинні оцінюватися з позиції їх подальшого впливу 
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на статус чоловіків і жінок, оскільки методологічно в ньому закладена ідея 

рівності, яка повинна послідовно реалізовуватися у всіх сферах суспільного 

життя.  

Правовою основою Gender Mainstreaming є такі міжнародні документи: 

конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації, прийнята в 1979 р.; 

Пекінська платформа дій, розроблена і прийнята І Всесвітньою Конференцією 

ООН із жіночих проблем (1995), на якій Gender Mainstreaming було визнано 

головною політичною стратегією на шляху досягнення гендерної рівності; 

Амстердамський договір (1997), що зобов’язує всі країни, члени Євросоюзу, 

реалізувати гендерну політику. 

Наріжними каменями гендерного мейнстримінгу виступають 

демократичні принципи гендерної рівності та недискримінації. Зазначимо, що 

гендерна рівність є принципом політико-правового статусу людини в державі. Її 

складовими є: рівні права жінки та чоловіка; рівні свободи жінки та чоловіка; 

рівні обов’язки жінки та чоловіка; врахування особливостей (фізіологічних, 

психологічних тощо) статей у політико-правовому регулюванні; система 

засобів гарантування рівності статей в державі.            

Принцип недискримінації гарантує однакове ставлення до людей, 

незалежно від їхньої національності, статі, расової приналежності чи етнічного 

походження, релігії або вірувань, фізичних вад, віку чи сексуальної орієнтації. 

Принцип недискримінації означає заборону необґрунтованого відмінного 

ставлення (зокрема встановлення розрізнень, винятків, обмежень чи переваг) до 

осіб, які знаходяться в однаковій ситуації, чи однакового підходу до осіб, які 

знаходяться в різних ситуаціях. 

Метод ґендерного мейнстримінгу як метод проектування процесів 

доцільно застосовувати до виокремлення та створення гендерно-справедливих 

умов навчання на організаційному рівні. У наступному підрозділі пропонуємо 

розглянути теоретичні аспекти імплементації гендерно-орієнтованого підходу в 

освітній процес. 

Отже, проведений теоретичний аналіз засвідчує відсутність єдиного 

підходу до тлумачення поняття «гендер» та неоднозначність розуміння сутності 
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цього суспільного явища. Варто зазначити, що «гендер» у науковій теорії  

розглядається як динамічний, поліаспектний та багатовимірний феномен, що 

вивчається в системі наукових гендерних досліджень, що, безумовно, 

призводить до труднощів у впровадженні гендерної політики в освітній процес 

вищої школи та відповідним чином позначається на методологічному 

забезпеченні освітньої діяльності закладів вищої освіти. Встановлено, що 

українські науковці досить недавно почали враховувати гендерну концепцію та 

гендерно-орієнтований підхід в освітньому процесі (90-ті рр. ХХ ст.). Водночас 

німецькі дослідники у цей період вже мали досвід у цій галузі, заклавши 

теоретико-методологічне підґрунтя для виникнення й розвитку нового напряму 

наукових досліджень – гендерної педагогіки як теорії формування егалітарних 

відносин між представниками різних статей. Метод гендерного мейнстримінгу 

ними визнано дієвим засобом проектування процесів, спрямованих на 

створення  гендерно-справедливого освітнього середовища.  

 

 

1.2. Гендерна педагогіка як субдисципліна педагогічної науки  

Глобалізація, демократизація суспільства, гуманізація, інформаційна 

революція, інтенсифікація крос-культурних комунікацій здійснили колосальний 

вплив на основи соціальної системи, викликали глибинні зміни соціальних 

інститутів, повсякденного життя людей, їхніх цінностей, міжособистісних 

взаємин, моральних норм, життєвих цілей і стратегій. Ці процеси сприяють 

формуванню нової інфраструктури соціальних взаємовідносин, яка визначає 

запити на нові особистісні комунікації загалом і на нові ґендерні відносини 

зокрема, що потребує належного методологічного забезпечення освітньої 

діяльності, упровадження ґендерно-орієнтованого підходу в освітню систему 

(освітні інститути, технології навчання, філософію освіти тощо), що сприятиме 

забезпеченню послідовності та наступності цього процесу. 

Останнім часом гендерні дослідження стали невід'ємною складовою 

педагогічної науки, а гендерна проблематика досліджується різними галузями 

педагогіки. Виникнення цього нового напряму пов'язане з посиленням 

суперечності між відтворюванням патріархальних стереотипів у взаємодії 
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статей та реальними трансформаціями гендерних відносин у сучасному 

суспільстві. 

Як стверджують українські дослідниці О. Цокур та І. Іванова (Цокур та 

Іванова, 2007), фахівці, які займаються гендерними дослідженнями, не  

обґрунтували однозначної дефініції гендерної педагогіки. Однак у 

педагогічному науковому дискурсі наявні такі визначення, як: 

- гендерна педагогіка – це педагогічна система, яка враховує 

волевиявлення двох соціальних статей – жінок і чоловіків – у громадянському 

суспільстві як рівних у можливостях і правах з урахуванням їх гендерних 

інтересів і потреб (Л. Смоляр, 2004); 

- гендерна педагогіка – це сукупність підходів, спрямованих на створення 

комфортних умов у школі для соціалізації дітей, важливою складовою якої є 

гендерізація дитини як хлопчика чи дівчинки та ін. 

Предметом гендерної педагогіки є корекція процесу соціалізації молоді 

залежно від статі відповідно до соціально-економічних вимог (Цокур та 

Іванова, 2007).  

Згідно з думкою В. Кравця (Кравець, 2003), «гендерна педагогіка – це 

сукупність підходів, спрямованих на те, щоб допомогти дітям різної статі 

відчути себе у школі комфортно, успішно підготуватись до статево-рольової 

поведінки в родині. Мета гендерної педагогіки – корекція впливу гендерних і 

сексуальних стереотипів на користь прояву та розвитку особистих властивостей 

індивіда. Основна ідея статевого підходу в освіті полягає в урахуванні 

специфіки впливу на розвиток хлопчиків і дівчинок усіх факторів навчально-

виховного процесу (зміст, методи навчання, організація шкільного життя, 

педагогічне спілкування, склад предметів тощо)» (с.3 ). 

Вітчизняна дослідниця Т. Вороніна (Вороніна, 2008) критикує 

вищенаведене визначення «гендерної педагогіки», акцентуючи увагу на тому, 

що автор зосереджується на особливостях статі, що виявляється вже у другій 

частині визначення, де гендерний підхід цілком підмінюється статевим. На її 

думку, в обґрунтуванні сутності гендерної педагогіки диференціюються дві 

тенденції: прихильники першої безпосередньо пов'язують гендерну педагогіку 
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зі статевим вихованням, вимагаючи виховувати (та навчати) не абстрактну 

особистість, а саме хлопчика чи дівчинку. Відзначимо, що цей підхід найбільш 

поширений серед психологів і педагогів, які займались дослідженням проблем 

статевого та сімейного виховання. Прихильники іншої точки зору вважають, 

що завдання гендерної педагогіки полягає у вихованні андрогінної особистості, 

у всебічному навчанні дитини (з урахуванням необхідних соматичних 

показників) без акценту на стать. 

С. Котова-Олійник, аналізуючи методичні матеріали для педагогів, 

констатує, що кожен викладає курси ґендерного спрямування на власний 

розсуд; достатньо часто ґендерне виховання підміняється статево-рольовим чи 

статевим, а ці три терміни розглядаються як синоніми (Котова-Олійник, 2010). 

Згідно з Л. Шустовою, гендерна педагогіка базується на застосуванні 

гендерного підходу, який передбачає гармонізацію статево-рольової взаємодії 

на основі егалітаризму як принципу рівних прав людини незалежно від статі 

(Шустова, 2008).  

Слушною є думка Н. Приходькіної (Приходькіна, 2008), яка, аналізуючи 

проблему реалізації гендерного підходу у фаховій підготовці студентів 

гуманітарних спеціальностей, відзначає, що цей підхід характеризується як 

«спеціально організований психолого-педагогічний процес, що базується на 

принципі рівноправності статей, утвердженні рівних можливостей жінок і 

чоловіків, їх взаємодії на партнерських засадах у різних сферах 

життєдіяльності» (с. 15). Це, на переконання вченої, передбачає організацію в 

освітньому процесі досвіду рівноправного співробітництва осіб різної статі із 

заохоченням тих видів діяльності, які відповідають дійсним інтересам і 

можливостям особистості, а не стереотипним вимогам до неї як представника 

певної статі (с. 9). 

Заслуговує на увагу визначення О. Луценко, в якому гендерна педагогіка 

розглядається як сукупність підходів, спрямованих на те, щоб допомогти дітям 

почувати себе в школі комфортно й справлятися із проблемами соціалізації, 

важливою складовою частиною яких є самоідентифікація дитини як хлопчика 

або дівчинки. Ціль гендерної педагогіки – корекція впливу гендерних 
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стереотипів на користь прояву й розвитку особистих схильностей індивіда 

(Луценко, 2004). 

Як слушно зауважує Л. Штильова, гендерна педагогіка бере за основу те, 

що гендерна ідентичність не є одноманітною, жорсткою, однаковою для всіх 

чоловіків і для всіх жінок в рамках своєї статі. Дослідники виходять з визнання 

множинності, індивідуальності, пластичності гендерних відмінностей. Таким 

чином, гендерний підхід до педагогіки і освіти – це індивідуальний підхід до 

проявлення дитини своєї ідентичності. Цей підхід дає людям велику свободу 

вибору та самореалізації, допомагає бути достатньо гнучкими та вміти 

використовувати різні можливості поведінки (Штильова, 2000). 

Звертаючись до вітчизняних досліджень з ґендерної проблематики, 

Т. Вороніна стверджує, що зараз відсутня єдина та чітка концепції ґендерної 

освіти та виховання, яка була б узагальнена в єдиному понятті - «ґендерна 

педагогіка», тому в поле ґендерних проблем виявляються залученими питання 

роздільного навчання, родинного та статевого виховання, що не завжди 

виправдано. Варто визнати, що навіть російські науковці в цьому напрямі 

просунулися дещо далі. Так, у науково-практичних рекомендаціях Міжнародної 

науково-практичної конференції «Гендерна освіта в системі вищої та середньої 

школи: стан і перспективи» (м. Іваново), представлене чітке визначення 

поняття «гендерна освіта» – «процес одержання систематизованих знань у 

галузі стратегії гендерної рівності, а також навичок їх застосування у 

практичній діяльності» (Вороніна, 2008). 

У нашому дослідженні доцільно орієнтуватися на дефініції німецьких 

учених щодо гендерної педагогіки. Нами виявлено, що науковому просторі 

Німеччини декілька варіантів назв цієї науки, а саме: гендерна педагогіка 

(Genderpädagogik, Geschlechterpädagogik), гендерно-справедлива (рівноправна) 

педагогіка (geschlechtergerechtе Pädagogik), гендерно-сенситивна педагогіка 

(Gendersensibelе Pädagogik), гендер-усвідомлююча педагогіка 

(geschlechtsbewusstе Pädagogik), гендерно-рефлексивна педагогіка 

(Geschlechterreflektierte Pädagogik), рефлексивна коедукація (педагогіка) 

(reflexive Koedukation). 
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Аналіз зарубіжних праць дозволив виявити, що у педагогічній теорії та 

практиці німецькомовних країн за останні більше ніж 30 років виникли різні 

фахові терміни стосовно гендерної педагогіки. Однак, як зазначає К. Шнайдер 

(Schneider & Tanzberger, 2007), «їх основна ідея полягає в тому, що учні та 

вчителі можуть розвивати ідентичності, необмежені гендерно-стереотипними 

уявленнями та (вони) забезпечують рівноправне співіснування» 

(Schneider & Tanzberger, 2007).  

Гендерно-чутлива педагогіка бере до уваги специфічні процеси в школі і 

намагається привернути увагу до маргіналізованих груп та скасувати (владні) 

ієрархії. Науковці досліджують педагогічний процес та специфіку його 

організації, щоб побачити, чи стабілізують вони існуючі гендерні відносини, 

або чи сприяють вони критичній дискусії і таким чином – змінам (Faulstich-

Wieland & Horstkemper, 1996, с. 583). 

З позиції гендерно-чутливої педагогіки розглядається крізь призму 

критичного аналізу зміст навчання, підручники, навчальні матеріали, навчальні 

плани; характер спілкування суб’єктів навчання; організація процесу навчання; 

школа як інститут з її формальними організаційними структурами та 

неформальними культурами. 

Німецькі дослідниці Гейке Флесснер (H. Fleßner) та Карин Флаке 

(K. Flaake) (Fleßner & Flaake, 2004) визначають ґендерно-справедливу або 

також гендер-усвідомлюючу педагогіку як теоретичні та практичні педагогічні 

зусилля та концепції, що зосереджують увагу на соціальній категорії «гендер» і 

які спрямовані на демократизацію гендерних відносин (с. 381-387). Ключовим 

завданнями гендерно-чутливої педагогіки вони визначають: визнання 

важливості гендеру у соціальних відносинах та соціальних структурах, в яких 

виростають діти та підлітки, а також в індивідуальних процесах розвитку дітей 

та підлітків, критично їх осмислити і на цій основі створювати освітні 

середовища; критичне осмислення ґендерно-ієрархічних, маскулінно-

домінуючих структур в існуючій культурі двостатевості (Zwei-Geschlechter-

Kultur) та їх руйнівний вплив на всіх дітей та підлітків (а також на професійну 



 61 

педагогічну діяльність), визначення перспектив ґендерно-демократичної 

культури та створення для цього навчальних середовищ (Fleßner, 2005, s. 163).  

У контексті гендерно-чутливої педагогіки можливе висловлення 

особистого ставлення з приводу того, що людські дії, мислення, вчинки є 

гендерно-специфічними. Вона передбачає, що учні та учениці вступають до 

школи з різними, обумовленими соціалізацією, досвідом, інтересами, сильними 

та слабкими сторонами. Гендерно-чутлива педагогіка аналізує, як сприяє школа 

створенню або підтримці ґендерних відмінностей у традиційній системі 

двостатевості через свої формальні та неформальні організаційні структури, 

через зміст навчання та навчальні програми, через взаємодію вчителів та учнів 

(Tanzberger, R., & Schneider, C. ,2007).   

Метою гендерної педагогіки не є однакове ставлення до всіх дітей тому, 

що в основі поквапливого (невиваженого) рівного ставлення до несхожості 

лежить небезпека посилення нерівності. Водночас гендерна проблематика не 

повинна використовуватися для визначення того, що відрізняє дівчат від 

хлопчиків або які дівчата та хлопці «насправді» (щоб продемонструвати 

«статево-специфічну» або «статево-типову» поведінку). Тому підходи 

педагогіки, які підкреслюють відмінність між статями, не беручи до уваги їх 

структурні причини, посилюють ризик оновлення гендерних стереотипів, в 

яких виявлені відмінності розглядаються та есенціалізуються як 

характеристики статей. Навпаки завдання полягає в контексті щоденних, 

практичних педагогічних дій з позиції аналізу процесів «doing gender», засобів 

виробництва гендерних відмінностей, структури та рамкових умов 

«фабрикування (виробництва) відмінностей» (Tanzberger, R., & Schneider, C. , 

2007, с. 18). 

За визначенням шведської дослідниці Кайса Свалерид (Svaleryd, 2003), 

робота з гендерною проблематикою означає «сміливість занурення під 

поверхню уявлень та педагогічних практик». На її думку, гендерна рівність 

подібна айсбергу тому, що 1/7 знаходиться над поверхнею – і це є тим, що ми 

можемо виміряти (оцінки, розподіл уваги, оформлення навчальних посібників 
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тощо). Але більша частина айсберга складається з моделей поведінки, норм і 

налаштувань – і знаходиться під поверхнею (Svaleryd, 2003). 

Місія гендерно-чутливої педагогіки полягає у виявленні, як у закладі 

освіти «конструюються» гендерні відмінності всіх учасників педагогічної 

взаємодії, а також як у процесах «doing gender» вони щоденно визнаються і 

взаємно гарантуються, підтверджуються і пов'язуються у соціальному 

контексті. Вирішальне значення для розуміння гендеру в сенсі соціальної статі 

має ключове положення про те, що «йдеться не про атрибуцію (припис) через 

природну відмінність, а про набуття цієї атрибуції» (Faulstich-Wieland et al., 

2002, с. 175). Іншими словами, «гендер – це не те, що ми маємо, навіть не те, 

ким ми є, гендер – це те, що ми робимо» (Achs, G. M. ,1998, с. 21). 

 Гендерна педагогіка спрямована на емоційний розвиток дитини, 

розширення спектру можливостей дітей за межі певної статі, формування 

уявлення про те, що хоча дівчатка й хлопчики відрізняються, ці розбіжності не 

є суттєвими. Тому зміст знань, форми і методи навчання, навчальний супровід, 

що визначають гендерний контекст, мають сприяти створенню уявлення про 

ідентичність дітей. Така робота не може бути факультативною, як не може бути 

факультативною свобода і рівність у суспільстві (Gender Research in Sweden, 

2009). 

Зазначимо, що упродовж останніх двох десятиліть у німецькій гендерній 

теорії та практиці особливої вагомості набуло поняття «рефлексивна коедукація 

(педагогіка)», яке введено у науковий обіг німецькими дослідниками у сфері 

шкільної освіти Г. Фаульстіх-Віланд і М. Горсткемпер. Йдеться про гендерно-

справедливу коедукацію, спрямовану на особистісний розвиток дівчат і 

хлопців, на нівелювання учнівською молоддю стереотипних уявлень, на 

рівність прав і можливостей кожної статі у майбутній життєдіяльності (Kaiser, 

Wigger & Illgen, 2000).  

Рефлексивна коедукація, на думку німецьких учених (Г. Фаульстіх-

Віланд, М. Горсткемпер), – це така побудова освітнього процесу, у якій 

дотримуються принципів гендерної рівності, пом’якшуються гендерні 

стереотипи у свідомості учнів та вчителів, що сприяє позитивним змінам, 
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переосмисленню багатьох проблем з позицій гендеру (Faulstich–Wieland& 

Нorstkemper, 1996).  

Наприклад, у витязі з меморандуму «Майбутнє освіти – школа 

майбутнього» уряду землі Північного Рейн-Вестфалія зазначено, що 

«рефлексивна коедукація повинна стати елементом загальної освіти і через те  

має впроваджуватися у навчально-виховну діяльність школи. Рефлексивна 

коедукація означає не повернення до окремих (гомогенних) груп чи навіть шкіл, 

а збереження рівності та реалізація принципів коедукативного  навчання. 

Статево-гомогенні групи повинні утворюватися відповідно до навчальної 

ситуації» (Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft, 1995).  

А. Кайзер та М. Віґґер, розкриваючи мету сучасної коедукативної 

практики, виділяють такі її суттєві моменти: дотримання принципів гендерного 

паритету у спільному навчанні обох статей; пом’якшення гендерно-

стереотипних уявлень учнівської молоді та набуття ними гендерних знань і 

вмінь (наприклад, у дівчат потрібно розвивати упевненість у собі, соціальну 

компетентність, а хлопців спонукати до реального оцінювання своїх умінь та 

навичок, а також до безконфліктного спілкування; розуміння особливостей 

чоловічого та жіночого розвитку та психології; всебічне розширення 

професійних зацікавлень школярів і школярок із урахуванням їх індивідуальних 

потреб, запитів, що забезпечить самоствердження дітей обох статей у 

майбутньому професійному та сімейному житті. Вчені слушно вказують на те, 

що освітній процес потрібно обов’язково аналізувати з позиції впровадження  

гендерного підходу у практику шкіл (Kaiser& Wigger, 2000).  

Метою рефлексивної коедукації є рівноправні гендерні відносини. 

Рефлексивна коедукація повинна бути не лише організаційною формою, а, 

ймовірніше, – принципом конструювання, за допомогою якого стимулюється 

(пробуджується) усвідомлення статевої ролі і практикується гендерно-

демократична поведінка. Рефлексивне спільне навчання фокусується на 

гендерних ієрархіях та стереотипах з метою їх скасування та проектування 

можливостей співпраці, в якій індивідуальні відмінності можуть існувати без 

дискримінаційного досвіду для дівчаток і хлопчиків (Berliner Leitlinien, 2004).  
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Аналіз наукових праць, особливостей реалізації гендерного підходу в 

освітній практиці дозволив виявити, що ґендерно-орієнтована освіта є 

складним, неоднозначним, поліаспектним та багатовимірним явищем.  

Зауважимо, що науковці звертали увагу на відсутність єдиного підходу до 

розкриття сутності ґендерно-орієнтованої освіти та неоднозначність розуміння 

цього суспільного явища. Оскільки у педагогічному науковому дискурсі цей 

феномен представлений великою кількістю концепцій і теорій, є 

неоднозначним та багатовимірним, то, досліджуючи будь-яку ґендерно-

орієнтовану освітню теорію чи практику, необхідно з’ясувати, яке саме 

розуміння ґендеру покладено в основі.  

Вітчизняна дослідниця Т. Матусевич стверджує, що «проведений аналіз 

теорії і практики ґендерно-орієнтованої освіти засвідчує наявність наступних 

основних напрямів концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти: 

диференціального, соціал-конструктивістського та радикально-

плюралістичного, які, доповнюючи, суперечачи та взаємодіючи один з одним, 

створюють умови подальшого розвитку даної освітньої системи та суспільного 

поступу» (Матусевич, 2014). 

Схарактеризуємо кожен із напрямів більш детально. 

Диференціальний напрям концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти 

опирається на концепцію гендеру, запропоновану однією з дослідниць 

феміністичної теорії Л. Ніколсон (Nicholson, 1994). У межах цієї теорії 

розуміння ґендерної ідентичності вчена порівнює з «вішаком для одягу»: 

тілесність розглядається як вішак, на який можна «повісити» різні культурні та 

соціальні конструкти, такі, наприклад, як особистісні та поведінкові 

характеристики чоловіків та жінок. Л. Ніколсон зауважує, що біологічний 

фундаменталізм встановлює закономірний характер зв’язків між гендером та 

біологічною статтю. Біологічне хоча і детермінує культурне та соціальне, але 

однозначного зв’язку між ними немає, а культурні характеристики мають 

варіабельний характер. Завдяки такому підходу можна пояснити не лише те 

спільне, що об’єднує жінок/чоловіків, але й наявність відмінностей між ними: 
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хоча весь одяг висить на вішаку, але це може бути доволі різний одяг, різного 

розміру, кольору, фасону тощо. 

Ґендерно-орієнтована освіта, що реалізується у межах диференціального 

напряму її концептуалізації, виходить з необхідності вивчення біологічних, 

психологічних, педагогічних особливостей статей та врахування їх в 

освітньому процесі. Вона передбачає добір змісту, форм, методів, темпів 

навчання задля створення оптимальних педагогічних умов для розкриття 

інтелектуального та творчого потенціалу кожної дитини незалежно від статі. 

Теоретики та практики цього напряму завданням ґендерно-орієнтованої освіти 

вважають вивчення специфіки особистісного розвитку жінок і чоловіків як 

основи диференціації та індивідуалізації виховання і навчання з метою 

формування егалітарної свідомості.  

Серед представників цього напряму потрібно відзначити Г. Бреслава 

(1996) , А. Бут (A.Booth, 2012), К. Броадли (K. Broadley, 2015), Дж. Джоенсен 

(J. Joensen, 2015), В. Єремєєву (В. Еремеева, 2001), П. Нолен (P. Nolen, 2012), 

Б. Хасан (1996), Т. Хризман (2001) та ін. Дослідники наголошують на 

необхідності врахування особливостей статей в організації освітнього процесу 

задля підвищення навчальних досягнень в ґендерно-сенситивних галузях знань. 

Наприклад, вказуючи на маргінальне становище жінок, наявність вертикальної 

та горизонтальної сегрегації в науково-технічних галузях, учені (Broadley, 2015; 

Bell, O’Halloran, Saw & Zhao, 2009; Jacobsen Spielman, 2012; Joensen, Nielsen, 

2015) акцентують увагу на необхідності пошуку нових педагогічних прийомів і 

методів, трансформації способу викладання математики та природничих наук 

по всьому світу з метою зменшення ґендерного розриву в даній галузі знань, 

сприяння залученню жінок до вибору науково-технічної кар’єри, підвищення 

рівня їхнього прибутку (Матусевич, 2014).  

Означений підхід широко використовується в школах з роздільною 

освітою в Європі, США, Австралії. До німецьких учених, які відстоюють 

необхідність роздільного навчання, належать Г. Гіест (H. Giest), О. Геппнер 

(G. Heppner), Й. Остергоф (J. Osterhof), Н. Хайде (N. Heide).  
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Серед головних переваг, які отримують учні під час навчання в 

роздільних класах, теоретики і практики цього напряму визначають такі: 

підвищення рівня академічної успішності учнів, вибір ґендерно-атипових 

предметів, соціально-емоційні вигоди, створення комфортного освітнього 

середовища.  

Головними недоліками напряму концептуалізації ґендерно-орієнтованої 

освіти слід визнати наступні: 

1. Есенціалізм, спроби виявити певну незмінну чоловічу або жіночу 

сутність, що неодмінно призводить до бінаризації та посилення диференціації. 

2. Штучне обмеження розвитку особистості. Необхідно не лише 

враховувати відмінності та на їх підставі полегшувати процес навчання, але й 

опановувати інші, незвичні для жіночої/чоловічої особистості види активності, 

стратегії прийняття рішень тощо. Це і буде своєрідним визволенням 

особистості, «практикою свободи», виходом за межі біологічних, 

психологічних обмежень. 

Необхідно зазначити, що, незважаючи на означені недоліки, цей підхід 

має певні позитивні риси. Адже він ґрунтується на принципі егалітаризму, 

ґендерна диференціація навчання є позитивною, спрямованою на досягнення 

ґендерної рівності (Матусевич, 2014).   

Другим напрямом концептуалізації ґендерно орієнтованої освіти є 

радикально-плюралістичний, теоретичним підґрунтям якого виступає концепція 

множинності ґендерів, що передбачає руйнування традиційної дихотомії 

(маскулінність/фемінність) та розгляд ґендеру як континууму. Ідея 

множинності ґендерів виникла внаслідок розвитку теорії ґендеру у 80–90-х 

роках ХХ ст. 

Сумніви біологів із приводу існування двох статей, різнорівневість 

сексуальної організації тіла, складність конструювання біологічної статі – все 

це дало підстави для проведення деконструкції поняття біологічної статі. 

Ученими було обґрунтовано теорії про неправомірність обмежень двома 

статями та про можливе існування необмеженої кількості статей (з’явилися 

переконання про наявність чотирьох – шести статей). Сучасні квір-теорії 
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розглядають стать, сексуальність та ґендер як континуум або спектр. Як 

зазначає канадський дослідник А. Грейс (Grace, 2001), «квір» можна описати як 

всеосяжний термін для позначення сексуальних меншин або лесбійок, геїв, 

транссексуалів та трансґендерів (ЛГБТ), які є частиною широкого спектру статі, 

сексуальності або ґендерних відмінностей. Представники цього напряму 

концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти значну увагу приділяють аналізу 

ролі сексуальності в освітньому процесі. Праксеологічний вимір даного 

напряму ґендерно-орієнтованої освіти представлений навчальними 

дисциплінами, що широко розглядають взаємодію сексуальності, ґендеру і статі 

та акцентують увагу на множинності цих категорій. 

Очевидним недоліком означеного напряму концептуалізації є надмірне 

ідеологізування сексуальності та сексуальних практик, гіперболізація їх ролі у 

розвитку особистості та людському житті. Такий підхід змушує особистість всі 

власні професійні/особисті поразки та перемоги на життєвому шляху 

пов’язувати з власною сексуальною ідентичністю та сприйняттям її соціумом, 

що недопустимо звужує життєвий світ особистості (Матусевич, 2014).   

Соціал-конструктивістський напрям концептуалізації ґендерно- 

орієнтованої освіти ґрунтується на теорії соціального конструювання ґендеру 

та акцентує увагу на рівності, егалітарності, питаннях влади і домінування, 

створенні та впровадженні політик рівності. Ключовими концептами цього 

напряму є ґендерна рівність, гендерна недискримінація, ґендерний паритет та 

ґендерна справедливість.  

Під ґендерною рівністю розуміють можливість чоловіків і жінок повною 

мірою реалізувати свої права людини і повноцінно брати участь в 

економічному, соціальному, культурному та політичному житті. Паритет та 

справедливість є «будівельними блоками» ґендерної рівності в освіті (Education 

from a gender equality perspective, 2008). Виокремлюють чотири основні виміри 

ґендерної рівності в освіті (Subrahmanian, 2003): рівність доступу, рівність у 

процесі навчання, рівність освітніх результатів, рівність зовнішніх результатів. 

Означений підхід широко представлений в освітніх програмах UNICEF, 

USAID тощо. Гендер у цих програмах розуміється як такий, що визначає 
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соціальні ролі чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток, а також стосунки між 

ними в певному суспільстві в конкретний час і в конкретному місці. Освітні 

програми у закладах вищої освіти, що ґрунтуються на соціал-

конструктивістському підході, зазвичай значну увагу приділяють проблемам 

взаємодії гендеру і глобального розвитку, гендеру і політичної діяльності, 

гендеру і мультикультуралізму. 

Слушною є думка Т. Матусевич, яка зауважила, що філософським 

підґрунтям, концептуальною основою диференціального та соціал-

конструктивістського напряму концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти 

може слугувати неперевершена образна модель «нерівної рівності» 

Г. Сковороди: «Бог багатому подібний фонтану, що заповнює різні посуди за 

обсягом. Над фонтаном напис: нерівна усім рівність. Ллються із різних рурок 

різні токи в різні посуди, що стоять навколо фонтану. Менший посуд менше 

має, але в тому є рівний більшому, що однаково є повний» (Сковорода, 1973, 

с. 345). Сковородинська ідея нерівної рівності опирається на два основні 

принципи: природовідповідності (кожна людина має розвиватися відповідно до 

своєї природи) та етичного плюралізму (кожна людина обирає власний 

індивідуальний шлях) (Чижевський, 1992; Матусевич, 2014). 

Аксіологічною основою ґендерно-орієнтованої освіти є розуміння 

рівноправності (а не рівності, однаковості) хлопців і дівчат. Біологічно, 

психологічно, педагогічно нерівні дівчата і хлопці мають рівні освітні права: 

повноцінно розкрити власний інтелектуальний та творчий потенціал під час 

навчання, набути високого рівня компетентності з всіх навчальних предметів 

незалежно від їх ґендерної типовості (чи не типовості), навчатися в ґендерно-

комфортному середовищі, вільному від тиску стереотипів і упереджень, що 

сприяє підвищенню самооцінки та академічної Я-концепції. Крім того, кожна 

особистість незалежно від статі має право отримати повноцінне освітнє 

підґрунтя, що забезпечить становлення індивідуума як рівноправного члена 

соціуму та стане основою подальшого індивідуального розвитку. 

При застосуванні гендерно-орієнтованого підходу зберігається принцип 

природовідповідності (врахування біологічних, психологічних, педагогічних 
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особливостей статей) та плюралізму (вибір шляху розвитку особистості, 

вільного від тиску ґендерних стереотипів). При тому, що і диференціальний, і 

соціал-конструктивістський напрями переймаються встановленням «нерівної 

ґендерної рівності», диференціальний підхід більше уваги приділяє аналізу і 

врахуванню в освітньому процесі особливостей «посуду» (чоловіків/жінок), а 

соціал-конструктивістський – опікується рівномірністю «заповнення» цього 

посуду (Матусевич, 2014). 

Основні напрями концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти 

представлені в таблиці 1.2.1. 

Таблиця 1.2.1. 

   Диференціальний Соціал-конструктивістський Радикально-

плюралістичний 

Акцентує увагу на 

необхідності вивчення 

біологічних, 

психологічних, 

педагогічних 

особливостей статей та 

врахування їх в 

освітньому процесі 

Ґрунтується на теорії 

соціального конструювання 

гендеру та акцентує увагу на 

рівності, егалітарності, 

питаннях влади і 

домінування, створенні та 

впровадженні політики 

рівності 

Теоретичним 

підґрунтям  виступає 

концепція 

множинності 

гендерів, що 

передбачає руйнацію 

традиційної дихотомії 

(маскулінність/ 

фемінність) та 

розгляд гендеру як 

континууму 

 

Розуміння того, що дихотомія статей змодельована і продовжує 

моделюватись культурою, є ключовим положенням, яке ставить під сумнів 

правомірність сучасної теорії, відповідно до якої стать проголошується 

онтологічною категорією, тим самим виправдовуючи надання різних 

можливостей для розвитку чоловіків і жінок. З цих позицій ґендер трактується 

як «організована моделі соціальних стосунків між чоловіками і жінками, що 
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конструюється основними інститутами суспільства» (West, C., & Zimmerman, 

D. H. ,1987).  

Виокремлюють два постулати такого підходу: 1) гендер конструюється 

шляхом соціалізації, розподілу праці, системою ґендерних ролей, сім’єю, 

засобами масової інформації; 2) гендер формується індивідами – на рівні їх 

свідомості (тобто ґендерної ідентифікації), прийняття заданих суспільством 

норм і підлаштовування під них (в одязі, зовнішності, манері поведінки тощо  

(Говорун, Кікінежді & Кравець, 2013, c. 11). 

Основними витоками гендерної теорії є теорії відносин мікрорівня, що 

розглядають переважно індивідуальні, міжособистісні взаємини: соціально-

конструктивістський підхід Пітера Бергера і Томаса Лукмана («Соціальне 

конструювання реальності» (1966)); драматургічний інтеракціонізм Ірвінга 

Гофмана («The Presentation of Self in Everyday Life» (1959)), 

етнометодологічний підхід Гарольда Гарфінкеля («Studies in Ethnomethodology» 

(1967)). Власне ідея гендеру як соціального конструкту сформульована в роботі 

феміністських конструктивістів К. Уеста і Д. Циммермана (West, C., & 

Zimmerman, D. H. (1987)).  «Створення гендеру» (Марценюк, 2017). 

На рис. 1 витоки гендерної теорії візуалізовано у формі графічної моделі.  

 

 

 

Рис. 1. Витоки гендерної теорії 
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У рамках соціально-конструктивістської теорії (П. Бергер, Т. Лукман, 

І. Гоффман та ін.) гендер, гендерні відносини розглядаються як соціально 

сконструйовані. Перше джерело, на якому базується конструктивістське 

уявлення про гендер, – концепція П. Бергера і Т. Лукмана. Основне положення 

цієї теорії, викладене в роботі «Соціальне конструювання реальності» (Бергер, 

1995), полягає в тому, що соціальна реальність є одночасно об'єктивною і 

суб'єктивноюї. Вона відповідає вимогам об'єктивності, оскільки незалежна від 

індивіда. З іншого боку, соціальну реальність можна розглядати як 

суб'єктивний світ, тому що вона постійно створюється індивідом 

(Здравомыслова, 2001, c. 155). Люди суб'єктивно конструюють соціальну 

реальність, привносячи в кожну соціальну ситуацію свої мотиви та моделі 

поведінки (Бергер, П., & Лукман, Т. (1995)  і, коли такі ситуації повторюються, 

застосовують ті ж мотиви і моделі поведінки, типізуючи їх. Так внутрішній світ 

суб'єкта стає надбанням інших, типізується і у результаті – 

«інституціалізується» (Здравомыслова, 2001, с. 156). 

Стверджуючи, що гендер твориться кожен момент, тут і зараз, І. Гоффман 

доходить висновку, що для розуміння його основ необхідно звернутися до 

аналізу мікроконтексту соціальної взаємодії. Гендер в рамках цього підходу 

розглядається як результат соціальної взаємодії і одночасно – його джерело. 

Гендер проявляє себе як базове ставлення соціального порядку (Goffman 1997). 

Суспільний порядок, суспільні установки знаходять свій прояв у 

комунікації. Соціальна стать (гендер) входить у звичку, отримує 

загальноприйняті форми вираження, набуває впізнаваного вигляду, стає 

необхідною частиною зовнішньої форми, типової для усіх членів даного 

суспільства складової поведінки і не залежить від волі чи намірів індивіда. 

Завдяки цьому гендер розвиває точні ознаки «чоловічого» і «жіночого», які 

водночас створюють основу різного ставлення суспільства до чоловіків та 

жінок. Соціалізація – входження особи у суспільство, її адаптація у ньому 

відбуваються через інститути сім'ї, школи, релігії, політики, засобів масової 

інформації та ринку праці. Саме в цих інститутах закріплюються і 

відображаються гендерні стереотипи (Кирилина, 1999).  
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Під гендерним стереотипом розуміють культурно і соціально 

обумовлений набір уявлень (переконань, думок, суджень) про якості, ознаки, 

норми поведінки, які властиві «справжнім» чоловікам і жінкам. Гендерні 

стереотипи будуються за принципом «бінарної опозиції»: те, що приписується 

чоловікам, заперечується щодо жінки. Одним і тим самим діям, якостям та 

ознакам даються різні оцінки залежно від статі. Наприклад, сказати жінці, що у 

неї «чоловічий розум», – це зробити комплімент; але сказати чоловікові, що у 

нього «жіночий характер» – це означає образити його. 

Опираючись на матеріали німецького журналу «Шпігель» (Spiegel, 1989), 

опублікованого в 1989 р., подаємо розподіл гендерних стереотипів 

(Genderstereotypen, 1989) (таблиця 1.2.2).  

Зважаючи на те, що за своєю природою стереотипи дуже стійкі, вони 

знаходять вияв в усіх сферах життя людини: її свідомості, манері спілкування, 

взаємодії з іншими членами групи та суспільства в цілому. На сучасному етапі 

гендерні стереотипи як у суспільній свідомості, так і у практиці 

трансформувались у цінності та сформували образи маскулінності й 

фемінності. Вони стали нормою поведінки, своєрідним приписом. Це призвело 

до того, що відбулось закріплення домінування чоловіків, утвердження 

дискримінаційних практик щодо жінок і чоловіків у різних сферах суспільного 

життя; оформились статусні характеристики осіб різних статей (Паритетная 

демократия (Шпаргалки), 2017).  
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Таблиця 1.2.2 

                  Чоловік                    Жінка 

Схильний до конкуренції 

Сильний 

Контрольований 

Відповідальний 

Засліплений видатними 

досягненнями, вагомістю вчинків 

Інтелігентний 

Не плаче 

Має нахил до техніки 

Домінантний 

Компетентний 

Логічний 

Годувальник сім’ї 

Ініціатор у сексі 

Незалежний 

Авторитетний 

Спортивний 

Секс – успіх 

 

Пасивна 

Залежна 

Емоційна 

Нелогічна 

Природна 

Довірлива 

Красива 

Чутлива 

Турботлива 

Доглянута 

Терпляча 

Добра мати 

Ніжна 

Романтична 

Спокуслива 

Артистична 

Психологічно не обтяжена 

Фізично слабка 

Секс – кохання 

Якщо чоловік не є таким, тоді він 

Слабкий або дивак 

Якщо жінка не така, то вона не жінка 

 

Існуючі гендерні стереотипи можна розділити на кілька груп. До першої з 

них належать стереотипи маскулінності та фемінінності. Маскулінність 

формують такі риси особистості, як активність, домінантність, агресивність, 

упевненість у собі, логічне мислення, здатність до лідерства, а фемінінність – 

залежність, турботливість, переживання, низька самооцінка, емоційність. 
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Друга група гендерних стереотипів стосується уявлень про розподіл 

сімейних та професійних ролей між жінками та чоловіками. Для жінки 

соціально значущою вважають роль домогосподарки, матері. Так, у Німеччині 

існує відомий вислів про 4 «К», який відображає стереотипне уявлення про 

соціальне призначення жінки. У перекладі українською мовою він звучить: 

«кухня, церква, діти, плаття». На відміну від жінок, чоловіки повинні брати 

активну участь у суспільній діяльності, бути професійно успішними, 

виконувати соціальну роль відповідального за матеріальне забезпечення сім’ї.  

Третя група охоплює гендерні стереотипи, пов’язані зі специфікою праці. 

Згідно з усталеними поглядами жіноча праця за своїм змістом є виконавчою, 

стосується передовсім обслуговування, виступає частиною експресивної сфери 

діяльності. Жінки частіше працюють у сфері торгівлі, медицини, освіти. У 

чоловіків можлива творча і керівна робота, вони проявляють себе в 

інструментальній сфері діяльності, професійній діяльності, яка приносить 

матеріальний дохід (Клецина, (2003).  

Закцентуємо увагу на тому, що заклади освіти володіють значним 

потенціалом у напрямі трансформації суспільної свідомості – від 

консервативно-патріархальних стереотипів щодо призначення жінки до 

політики рівних можливостей як для чоловіків, так і для жінок. 

Не менш цікавою і актуальною для нашого дослідження є 

етнометодологія Г. Гарфінкеля (Garfinkel, 1967), яка стала ще одним джерелом 

теорії соціального конструювання гендеру. Назва «етнометодологія» походить 

від слів «етнос» (люди, народ) і методологія (наука про правила, методи) і 

номінує «науку, що досліджує правила повсякденного життя людей». Цей 

термін був введений у 1967 р. американським соціологом Гарольдом 

Гарфінкелем. Етнометодологія представляє сукупність властивих певній 

культурі способів організації практичної повсякденної діяльності. У 

етнометодології йдеться передусім не про методи самої науки, а про методи 

опису і конструювання соціальної реальності, які використовуються людьми в 

їх повсякденній буденності. Причому етнометодологи особливо підкреслюють 
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той факт, що опис соціальної реальності тотожний її конструюванню 

(Сериков, 2003, с. 54). 

Етнометодологія опирається на дослідження смислів (значень) поведінки 

шляхом емпіричного спостереження за буденною щоденною практикою людей. 

Звичайні люди вважаються тут експертами, більш компетентними у своєму 

щоденному досвіді, ніж будь-хто з професійних дослідників. І це 

використовується як джерело пізнання повсякденної практики окремих 

соціальних груп. Аналізуючи інтерактивну інформацію (слова, жести, 

комунікативні символи), професійний дослідник осмислює та інтерпретує 

особливі форми локального соціального існування людей; він узагальнює свої 

спостереження і транслює їх мовою наукових термінів з метою теоретичної 

інтерпретації прихованого соціального сенсу або механізмів функціонування 

даного аспекту соціальної реальності (Марущенко, 2015, с. 26-27). 

Наступною важливою для нашого дослідження концептуальною ідеєю 

виступає теорія «творення гендеру» (doing gender). Власне ідея гендеру як 

соціального конструкту сформульована в роботі феміністських 

конструктивістів К. Уеста і Д. Ціммермана (West, C., & Zimmerman, D. H.,1987) 

«Створення гендеру» («Doing gender»), які розглядають його як систему 

міжособистісної взаємодії, за допомогою якого створюється, стверджується, 

підтверджується і відтворюється уявлення про «чоловіче» та «жіноче» як 

базових категорій соціального порядку, а гендерні відносини формуються у 

процесі комунікативної інтеракції (doing gender), при цьому кожен індивід 

самостійно створює свою гендерну ідентичність. 

Розвиваючи ідеї І. Гоффмана (Goffman, 1978) і Г. Гарфінкеля (Garfinkel, 

1967) про соціальне конструювання реальності Кендес Уест і Дон Ціммерман 

(West, C., & Zimmerman, D. H., 1987) у статті «Створення гендеру» 

стверджують, що «виробництво гендеру» відбувається в суспільстві постійно у 

всіх інституційно заданих ситуаціях. Розвиваючи ідеї І. Гоффмана, вони 

вважають, що віднесення індивідів до відповідної категорії за ознакою статі є 

істотно значущим для соціально компетентної («підзвітної») поведінки. 
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Реалізувати гендерну поведінку означає створювати відмінності між 

хлопчиками і дівчатками, чоловіками і жінками, відмінності, які не є 

природними або біологічними. Гендерна приналежність індивіда – це те, що 

людина робить і робить постійно у процесі взаємодії з іншими людьми». Так, 

К. Уест і Д. Циммерман (West, C., & Zimmerman, D. H) стверджують, «що 

гендер створюється чоловіками і жінками, чия компетентність як членів 

суспільства є запорукою їх діяльності щодо створення гендеру. Створення 

гендеру (doing gender) включає комплекс соціально контрольованих дій (щодо 

сприйняття, мікрополітики і взаємодії), метою яких є вираз чоловічої та жіночої 

«природи» (West, C., & Zimmerman, D. H., 1987). Одночасно з конституюванням 

відмінностей створюється система панування і володарювання. Створюючи 

гендер, чоловіки одночасно продукують панування, а жінки – підпорядкування. 

Гендерна роль, якої дотримуються чоловіки, і гендерна роль, якої 

дотримуються жінки, не просто відрізняються, а й припускають диференціацію 

у вигляді ієрархічної системи. Так гендерна стратифікація отримує соціальне 

виправдання (Кирилина, 1999). 

Переосмислення гендеру, розуміння цієї категорії не просто як якості 

індивідів, а як інтегральної динаміки соціальних порядків передбачає новий 

погляд на всю систему гендерних відносин, тобто на такі соціальні феномени, 

як; соціальне підпорядкування жінок і культурні практики, які сприяють його 

підтримці, статевий розподіл праці, формування характеру і мотивації 

відповідно до того, як вони організовані щодо вияву «жіночності» і 

«мужності», роль тіла в соціальних відносинах тощо. Гендер стає потужним 

механізмом ідеологічного впливу, який виробляє, відтворює і легітимізує 

вибори і кордони, визначені категорією приналежності за статтю. 

Ідея сконструйованості гендерних відносин методологічно важлива для 

обґрунтування можливості їх зміни. Якщо нерівність створюється соціальними 

структурами, то соціальний агент в змозі зламати ці структури і побудувати 

нове суспільство, в якому відмінності між статями не будуть ієрархічними. Цей 

процес має назву «скасування гендеру» (undoing gender), який розглядає 

проблеми деконструкції гендерних відносин.  
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Дослідники Дж. Лорбер та С. Фаррел (Lorber & Farrell, 1991) 

стверджують, що те, що соціально сконструйовано, може бути також соціально 

деконструйовано. Деконструкція відповідає на питання, які можливі гендерні 

відносини в певному суспільстві, яким чином вони створюються, набуваючи 

вигляду природних і іманентно властивих індивіду, групі, соціуму. Відповідно, 

якщо гендер сконструйований як суспільні відносини владного взаємодії, то 

тоді можна поставити питання про їх проблематизацію і перебудову (Ладыкина, 

2004).  

Отже, проведений аналіз наукових джерел дає підстави констатувати, що 

ґендерно-орієнтована освіта є складним, неоднозначним, поліаспектним та 

багатовимірним явищем, оскільки представлена значною кількістю концепцій і 

теорій. Аналізуючи певну ґендерно-орієнтовану освітню теорію чи практику, 

необхідно насамперед з’ясувати, яке саме розуміння гендеру покладено в її 

основі. Така неоднозначність, з одного боку, ускладнює методологічний пошук, 

а з іншого – пропонує альтернативні можливості, що дозволяють адаптувати 

національну ґендерну політику в галузі освіти до запитів, потреб і очікувань 

конкретного суспільства. Потрібно зазначити, що німецькі вчені оперують 

більш чітким та узгодженішим термінологічним апаратом стосовно гендерної 

педагогіки, незважаючи на наявність широкого спектру терміносполук щодо 

найменування цього напряму. Серед вітчизняних дослідників наразі 

простежується відсутність єдиної чіткої концепції ґендерно-орієнтованої освіти 

та виховання що, по суті, відбиває загальний стан гендерної педагогіки як 

новітнього освітнього напряму в міждисциплінарному контексті педагогічної 

думки.  

У межах гендерно-орієнтованого підходу провідного значення набуває 

проблема формування гендерної компетентності особистості та її реалізація в 

освітньому процесі, специфіку якої проаналізуємо у наступному підрозділі. 



 78 

1.3. Гендерна компетентність як умова ефективності освітньої 

діяльності  

Основне завдання закладів вищої педагогічної освіти – забезпечення 

підготовки майбутнього педагога до фахової педагогічної діяльності шляхом 

організації змістовно-педагогічних та організаційно-методичних заходів. 

У психологічних і педагогічних джерелах наявні різні дефініції поняття 

«професійна підготовка». Психологи визначають професійну підготовку як 

засіб приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку резервних 

сил, пізнавальної й творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими 

та професійно значущими знаннями, уміннями й навичками. З погляду 

педагогів метою професійної підготовки є здобуття людиною професійної 

освіти, що є результатом засвоєння знань, умінь і формування необхідних 

особистісних та професійних якостей. 

Аналізуючи специфіку підготовки до педагогічної діяльності як 

професійної, доцільним є використання терміну «професійно-педагогічна 

підготовка». За В. Сластьоніним (Сластенин, 2002), професійно-педагогічна 

підготовка – володіння великим обсягом суспільно-політичних і наукових знань 

із дисципліни, яка викладається, та з суміжних наук, оволодіння високим 

рівнем загальної культури, знання педагогічної теорії, загальної, вікової і 

педагогічної психології, уміння розв’язувати педагогічні завдання і 

здійснювати самокритичний аналіз, набуття навичок виконання відповідних 

дій, які є компонентом конкретних видів навчально-виховної діяльності 

(Сластенин, 2002). 

Аналіз авторських дефініцій означеного поняття дав можливість 

виокремити основні положення, що визначають сутність професійно-

педагогічної підготовки. Метою і кінцевим результатом професійно-

педагогічної підготовки є формування готовності студентів до виконання 

майбутньої професійної діяльності; професійна підготовка – це система 

змістових і організаційних заходів; професійно-педагогічна підготовка не може 

бути обмежена лише формуванням знань, умінь, навичок, а й має бути 

зорієнтована на особистісний розвиток студента. 
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Оскільки процес професійної підготовки майбутніх педагогів 

визначається науковцями як багатофункціональна система взаємодії її об’єктів, 

професійно-педагогічна підготовка характеризується наявністю різних 

компонентів, що обумовлено передусім видами підготовки, її змістом, 

методологічними підходами, спрямованістю тощо.  

Дидактичні принципи є тим фундаментом, на якому ґрунтується теорія 

вищої освіти і навчання. Вони визначають зміст, організаційні форми і методи 

побудови освітнього процесу у вищій школі. Опираючись на них, можна 

осмислити та систематизувати фактичний досвід викладання кожної 

дисципліни, розробити методику оволодіння нею. Відповідно гендерна 

педагогіка має гендерну дидактику, яка необхідна для формування гендерної 

компетентності майбутнього вчителя. 

Гендерно-орієнтована дидактика стосується різних етапів освітнього 

процесу: планування та визначення цілей навчання і виховання, організацію та 

реалізацію освітніх заходів, а також їх рефлексію та оцінювання. Гендерно-

орієнтована дидактика пов’язана з урахуванням навчальних потреб як жінок, 

так і чоловіків і, таким чином, сприяє демократизації гендерних відносин 

(Derichs-Kunstmann 1999, с. 185). 

Метою ґендерно-орієнтованої дидактики є формування розуміння 

гендерно-специфічних атрибуцій та здатності до критичного осмислення 

гендерних відносин, тобто набуття студентами знань, компетентностей для 

перевірки «очевидного» у гендерних відносинах. З іншого боку, вона 

спрямована на розширення поведінкових / діяльнісних компетентностей жінок / 

дівчат та чоловіків / хлопців у процесах можливих соціальних трансформацій. 

Для цього всі учасники освітнього процесу повинні мати можливість брати 

участь у навчальних заходах, які відповідають їх навчальним інтересам 

(Derichs-Kunstmann, 1999). 

Гендерно-орієнтованої дидактики стосується наступних аспектів 

навчання: змісту, управління, методичного забезпечення, рамкових умов та 

учасників навчального процесу (Kaschuba, 2001).  
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Компоненти гендерно-орієнтованої дидактики представлені в якості 

графічної моделі на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Компоненти гендерно-орієнтованої дидактики 

 

Німецька дослідниця Карін Деріхс-Кунстманн (1999) назвала перші 

чотири аспекти наріжними каменями гендерно-орієнтованої дидактики. Так, в 

існуючих навчальних планах педагогічних закладів Німеччини актуальним є 

аналіз різних життєвих сфер й інтересів жінок / дівчат, чоловіків / юнаків у 

контексті тематизації гендерних відносин та інтеграції гендерної проблематики 

до змісту різних дисциплін. У гендерній дидактиці важливим є тестування і 

подальший розвиток гендерно-орієнтованого стилю керівництва та поведінки 

майбутнього вчителя. Методичне забезпечення передбачає задоволення 

інтересів всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхньої статі. Методи 

навчання враховують гендерні стосунки та гендерно-специфічні конструкції під 

час спілкування та взаємодії. Це передбачає використання партиципативних та 

рефлексійно-орієнтованих методів, а також варіативність соціальних форм, 

таких, як гендерно-однорідні та Ґетерогенні групи. Під рамковими умовами 

розуміється організація навчально-виховних заходів, які повинні враховувати 

умови життя та праці жінок та чоловіків. Учасники освітнього процесу 

розглядаються як кожний окремий індивідуум, а не як навчальна група в 

цілому. Таким чином, необхідно враховувати різні умови життя серед жінок та 
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чоловіків внаслідок міграційного фону / національності, соціального класу / 

середовища, покоління, сексуальної орієнтації, з /без інвалідності тощо, а також 

індивідуальні інтереси. Це означає, що при плануванні навчально-виховних 

заходів потрібно аналізувати життєві сфери та інтереси учасників, а також 

здійснювати рефлексію стосовно їхніх гендерних упереджень в теоретичному 

та політичному аспектах (Derichs-Kunstmann, Auszra & Müthing, 1999). 

На нашу думку, ці п'ять аспектів, яким гендерно-орієнтована дидактика 

приділяє особливу увагу, взаємозалежні, тому їх дотримання в освітньому 

процесі забезпечує збалансованість гендерної освіти та виховання. Таким 

чином, гендерно-орієнтована дидактика відіграє центральну роль у гендерно-

чутливому навчанні та викладанні (Onnen, 2015).  

Аналіз праць з проблем теорії навчання і виховання дозволяє зробити 

висновок, що гендерно-орієнтована дидактика акцентує увагу на важливості 

застосування таких методів навчання, як: фронтальне навчання, кооперативне 

навчання, біографічне вивчення, особливо, проектне навчання, які 

проаналізуємо більш детально у наступних параграфах.  

Д. Ріхтер (Richter, 1997) пропонує використовувати такі методи, як: 

герменевтичні (аналіз життєвих ситуацій, кейс-стаді), ідеологічно-критичні 

(скасування упереджень) і реально-утопічні (майстерня майбутнього). У 

підготовці вчителів важливим є аналіз зв’язків між кейс-стаді, опис семінарів, 

зворотній зв'язок, рефлексія та фотодокументація (с. 407).  

Основна мета гендерно-орієнтованої дидактики – формування ґендерної 

компетентності викладачів. Гендерна компетентність є важливим будівельним 

матеріалом для професіоналізації, науковості, поглиблення компетентностей і 

забезпечення якості професійно-орієнтованої вищої освіти вчителів 

(Mischau, A., Langfeldt, B., Mehlmann, S., & Wöllmann, T., 2010, с. 29).  

У постанові Конференції міністрів культури (КМК, 2016) від 

06.10.2016 р., яка має назву «Керівні принципи забезпечення рівних 

можливостей шляхом гендерно-сенситивного шкільного навчання та 

виховання» («Leitlinien zur Sicherung der Chancengleichheit durch 

geschlechtersensible schulische Bildung und Erziehung»), офіційно зафіксована 
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необхідність доопрацювання стандартів підготовки вчителів у галузі «Науки 

про освіту» у пункті включення гендерної компетентності до стандартів 

професійної підготовки вчителів («Standards für die Lehrerbildung: 

Bildungswissenschaften») (KMK, 2004 (2014)), до національних вимог стосовно 

контенту циклів «Спеціальні предмети» та «Предметна дидактика» в галузі 

професійної підготовки вчителів («Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen 

an die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerbildung») (KMK, 2008), 

а також до загальнонаціональних вимог щодо організації референдаріату та 

Підсумкового державного іспиту («Ländergemeinsame Anforderungen an die 

Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes und die abschließende Staatsprüfung») 

(KMK, 2012 ). 

Варто зауважити, що в цьому документі зазначено, що всі особи, які 

задіяні у процесі професійної підготовки вчителів мають володіти гендерною 

компетентністю в якості ключової кваліфікаційної вимоги. Принцип гендерної 

рівності повинні бути невід’ємною складовою навчальних планів та навчальних 

програм закладів вищої освіти, які здійснюють професійну підготовку вчителів. 

Також потрібно враховувати гендерну проблематику під час організації 

семінарів та практичного навчання на другій фазі професійної підготовки 

вчителів (KMK, 2016).   

Гендерній компетентності як складовій професійної компетентності 

фахівця присвячена низка наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених 

(Н. Амштуц (N. Amstutz, 2010), О. Болотська (2008), Т. Голованова (2007), 

С. Гришак (2007), Т. Дороніна (2009), І. Загайнов (2009), О. Каменська (2007), 

І. Кльоціна (2004), Ю. Куарк (J. Kuark,2009), Б. Лібіг (B. Liebig, 2009), 

У. Маєрхофер (U. Meyerhofer, 2009), І. Мунтян (2004), С. Нідерьост 

(S. Nideröst,2009), Е. Розенкранц-Фаллеггер (E. Rosenkranz- Fallegger, 2009), 

С. Рожкова (2005) та ін.    

Студіювання праць вітчизняних і зарубіжних науковців дало можливість 

виявити, що переважно гендерну компетентність розглядають як ключову 

якість, яка ґрунтується на визначенні гендеру як структурної категорії в 

соціальному вимірі і розуміється як необхідні знання для визначення 
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соціальних детермінантів у поведінці та відносинах жінок і чоловіків, а також 

як уміння поводитися з цими детермінантами так, щоб для обох статей 

відкрилися нові можливості. Головним елементом гендерної компетентності є 

знання щодо соціального конструювання гендерних відносин й існування в них 

ієрархії (Клёцина, 2003). 

У контексті дослідження проблем гендерної педагогіки провідного  

значення також набуває проблема реалізації гендерної компетентності у 

закладах вищої освіти ФРН, яка висвітлена у працях Б. Лібіг (B. Liebig, 2009), 

Е. Розенкранц-Фаллеггер (E. Rosenkranz- Fallegger, 2009), С. Нідерьост 

(S. Nideröst, 2009), Н. Амштуц (N. Amstutz, 2010) та У. Маєрхофер 

(U. Meyerhofer,2009). 

Під гендерною компетентністю дослідники Б. Лібіг, Е. Розенкранц-

Фаллеггер та У. Маєрхофер (Liebig, B., Rosenkranz-Fallegger, E., & 

Meyerhofer, U., 2009) розуміють освітню компетентність в галузі гендерних 

питань, яка охоплює загальнокультурні, навчально-пізнавальні, комунікативні, 

інформаційні та самоактуалізувальні елементи (с. 8). Науковці доводять, що 

викладачі потребують сформованої ґендерної компетентності для здійснення 

наступних видів професійної діяльності та розвитку: саморефлексії (для 

визначення власного ставлення та мотивації мати справу з гендерними ролями, 

етнічним та соціальним походженням та особистою діяльністю у контексті 

гендерної проблематики); набуття знань (про умови життя жінок / дівчат та 

чоловіків / хлопців різного етнічного та соціального походження, історію 

жіночих рухів та політики гендерної рівності / гендерного мейнстримінгу, 

жіночих, чоловічих та гендерних досліджень, пов'язаних з відповідною 

предметною сферою); розвитку здібностей (трансформації набутих знань у 

гендерно-свідому поведінку, наприклад, розвиток навичок вирішення 

конфліктів, вміння прислухатися до думки інших та сприймати її) (Gender 

Netzwerk NRW, 2003). 

Аналіз освітньої практики упровадження гендерно-чутливого підходу в 

освіті показав, що потенціал гендерної компетентності для якісного 

професійного розвитку майбутніх учителів часто недооцінюється. Хоча, згідно 
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з проаналізованими матеріалами, виховання гендерної компетентності в сенсі 

рефлексивного, критично-емансипованого ставлення до себе та інших сприяє 

розширенню сфери діяльності майбутнього учителя і зменшує кількість 

випадків негативного професійного досвіду. На думку багатьох науковців, 

гендерна компетентність передбачає формування у викладача розуміння про 

призначення чоловіків і жінок у суспільстві, їхнього статусу, функцій та 

відносин, здійснення критичного аналізу своєї діяльності як представника 

гендеру, а також знань про гендерні особливості суб’єктів освітнього процесу 

та інші аспекти гендерної педагогіки.  

Робоча група німецьких та австрійських учених (H. Нідеррайтер 

(Х. Niederreiter), J. Bauer (Й. Бауер), S. Kronberger (С. Кронбергер)) 

берлінського Центру гендерної компетентності (GenderKompetenzzentrum 

Berlin) працювала над проектом «Гендерний мейнстримінг і гендерна 

компетентність для професійної підготовки педагогічних кадрів – пропозиції 

для імплементації у вищі педагогічні заклади» («Gender Mainstreaming und 

Gender Kompetenz in der PädagogInnenbildung neu – Vorschläge zur Verankerung 

an den Pädagogischen Hochschulen»). Центральними ключовими питаннями 

експертів робочої групи були: які знання та навички повинні мати або бути 

здатними набути студенти – майбутні вчителі; що повинен знати і вміти 

викладач/тренер дидактики вищої школи; які навички повинні мати наставники 

(ментори)? (Gender Kompetenz in der PädagogInnenbildung NEU, 2014). 

Відповідно до результатів досліджень учених така інтегральна якість, як 

«гендерна компетентність», передбачає наявність «бажання» («Wollen»), 

«знання» («Wissen»), «вміння» («Können») та «рефлексія». Тобто потрібне 

бажання запровадження гендерних аспектів в навчальні плани і форми 

навчання, знання змісту гендерних досліджень і вміння впроваджувати цей 

контент в навчальні плани і забезпечення необхідними ресурсами для його 

реалізації. Запропонована модель гендерної компетентності вчителя отримала 

назву «Чотири стовпи гендерної компетентності»: «Знання – Бажання – 

Рефлексія – Діяльність» («Das Vier-Säulen – Modell zu Gender-Kompetenz; 
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«Wissen – Wollen – Reflexion – Handeln»). Вищезгадана модель схематично 

представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Модель гендерної компетентності вчителя 

 «Чотири стовпи гендерної компетентності» 

 

 

 

Зупинимось детальніше на кожному з компонентів моделі. 

Компонент Знання («Wissen») об’єднує комплекс знань про взаємодію 

гендеру як соціально-культурного структурованого явища зі структурними 

категоріями етнічного і соціального походження; знання з гендерної теорії, 

теорії інтерсекціональності, квір-теорій, гендерного мейнстримінгу та 

менеджменту різноманітності; знання гендерних аспектів в історичному 

розвитку шкільної системи; знання гендерних особливостей в 

психосоціальному розвитку дітей і підлітків; знання про взаємодію шкільних і 

позашкільних процесів соціалізації; знання про процеси конструювання 

гендеру в школі тощо.  

Компонент моделі Бажання («Wollen») означає готовність вирішувати 

гендерно специфічні проблеми та працювати у напрямі забезпечення більшої 

гендерної рівності. 

Компонент моделі Рефлексія (Reflexion) передбачає аналіз власних 

гендерних образів / власної гендерно-специфічної поведінки; ролі гендерних 

стереотипів у повсякденному житті, у змісті шкільних дисциплін, при взаємодії 
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в групах, організаціях і установах; механізмів відтворення нерівності і 

інтерсекціональності, наприклад, жінка / чоловік, дорослий / дитина; власних 

моделей ієрархізації та класифікації. 

Компонент Вміння / Діяльність (Handeln) пропонує структурне 

впровадження гендерно-орієнтованого контенту в навчальні плани і 

забезпечення необхідними ресурсами для його реалізації. 

Як зазначають експерти робочої групи німецьких та австрійських 

науковців берлінського Центру гендерної компетентності, навчальний план для 

нової середньої школи вимагає відповідних навичок від вчителів. На їхнє 

переконання, спільне навчання не обмежується одночасним навчанням 

студентів і студенток. Ймовірніше, це реалізація науково обґрунтованої 

конфронтації з гендерно-специфічною стереотипізацією з метою виявлення 

сфер діяльності і потенціалу дівчаток і хлопчиків. Надзвичайно важливими є 

вибір змісту і методів навчання, щоб вони були адресовані представникам обох 

статей одночасно, і організація навчання таким чином, щоб нейтралізувати 

(нівелювати) різний попередній досвід, обумовлений соціалізацією. Вчителі 

зобов'язані створювати навчальний клімат взаємної поваги і піддавати 

рефлексивним оцінкам власні очікування, гендерні ролі та шаблони (моделі) 

взаємодії. Вчителі повинні набувати базових знань про результати гендерних 

досліджень, а також з точки зору освітніх, психологічних, соціологічних і 

дидактичних питань (Gender Kompetenz in der PädagogInnenbildung NEU., 2014). 

Компоненти гендерної компетентності представлені у таблиці 1.3.1 (додаток А). 

Розуміння гендерної компетентності як професійної ключової 

компетентності охоплює наступні важливі знання та навички:  

- фахові: базові і спеціальні знання у сфері гендерних досліджень про 

соціокультурні моделі конструювання гендеру та їх вплив не тільки на 

соціальні структури, інститути, на індивідуальну діяльність, але і на розвиток 

наукових дисциплін і гендерно-сенситивної фахової культури (вимір гендерних 

знань); 

- дидактично-методичні: навички гендерно-сенситивної організації 

процесів викладання і навчання (вимір організації освітнього процесу); 
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- інтерактивні: навички гендерно-сенситивної організації інтерактивних 

процесів у класі (реалізація освітнього процесу на засадах гендерної рівності); 

- особистісні: здатність рефлексувати відносно власної біографії як 

представника певного гендеру і пов'язаних з цим гендерних образів і гендерних 

норм, а також здатність рефлексувати стосовно гендерних атрибуцій, очікувань 

і оцінювання у шкільній практиці (вимір саморефлексивності). 

Сутність гендерної компетентності як професійної ключової якості 

представлена на рис. 5.  

 

 

Рис. 5. Гендерна компетентність як ключова професійна якість 

 

Важливою складовою гендерної компетентності є «гендерна 

сенситивність» (Gender-Sensibilität) викладача. Під «гендерною сенситивністю» 

німецькі вчені розуміють здатність педагога сприймати, усвідомлювати та 

моделювати дію вербальних та невербальних впливів соціальної середи, 

методів і форм роботи з учнями для формування в них гендерної ідентичності, 

здатність реагувати на будь-які виявлення сексизму (Priddat, 2004; Wedl & 

Bartsch, 2015). 

Таким чином, усвідомлення педагогом ролі освіти в процесі гендерної 

соціалізації, а також здобуття необхідних теоретичних знань та умінь сприяє 

оптимізації впровадження гендерно-сенситивних стратегій в освітній процес. 

Гендерна компетентність педагога передбачає не лише наявність знань з 

психології гендерних відмінностей та гендерних відносин, критичного 

ставлення до деяких положень традиційної психології та соціології статі, до 
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власних уявлень про особливості чоловічих та жіночих ролей у суспільстві, а 

й певну єдність умінь, цілеспрямованих дій, які орієнтовані на формування 

освітнього простору. Це забезпечить позиції рівних прав та можливостей для 

учнів обох статей (Liebig, B., Rosenkranz-Fallegger, E., & Meyerhofer, U., 2009, 

с. 44). Гендерна компетентність постає у своєму центральному значенні для 

суспільного розвитку, в якому вона ефективно підтримує рівноправність обох 

статей. У сучасній дискусії гендерна компетентність має важливе значення як 

ключова складова професійної підготовки, під якою вчені розуміють набуті 

здібності, елементи знань про відносини, стратегії, які використовуються для 

вирішення проблем та набуття нових компетентностей у всіх сферах 

суспільного життя. 

 

Висновки до першого розділу 

Вивчення теоретичних засад проблеми дослідження дозволило м зробити 

висновок щодо відсутності єдиного підходу до тлумачення поняття «гендер» та 

неоднозначність розуміння сутності цього суспільного явища.  

Необхідно зазначити, що «гендер» як динамічний, поліаспектний та 

багатовимірний феномен вивчається в системі наукових гендерних досліджень, 

що, безумовно, призводить до труднощів у впровадженні гендерної політики в 

освітній процес вищої школи та відповідним чином позначається на 

методологічному забезпеченні освітньої діяльності закладів вищої освіти.  

Узагальнено такі основні напрями концептуалізації ґендерно-орієнтованої 

освіти, як: диференціальний, соціал-конструктивістський та радикально-

плюралістичний. Здійснення аналізу напрямів концептуалізації ґендерно-

орієнтованої освіти засвідчило неоднозначність трактувань як самої системи 

ґендерно-орієнтованої освіти, так і основних її складових, що унеможливлює 

використання абстрактного поняття «ґендерно-орієнтована освіта» у процесі 

реалізації національної політики, імплементаційних стратегій та 

праксеологічного втілення. Ця неоднозначність, з одного боку, ускладнює 

методологічний пошук, а з іншого, пропонує альтернативні можливості, що 
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дозволяють адаптувати національну ґендерну політику в галузі освіти 

відповідно до запитів, потреб і очікувань конкретного суспільства. 

Охарактеризовані основні теорії гендерної педагогіки, які визначають її 

походження: соціально-конструктивістський підхід, драматургічний 

інтеракціонізм, етнометодологічний підхід, теорія гендеру як соціального 

конструкту. З’ясовано, ці теорії щодо соціокультурної сконструйованості 

гендерних відмінностей (doing gender) та можливостей їх перебудови (undoing 

gender) дали початок нової концепції політики гендерної рівності – гендерного 

мейнстримінгу (Gender Mainstreaming), котрий представляє собою визнаний на 

глобальному рівні комплексний підхід до проблеми рівності жінок і чоловіків, 

спрямований на досягнення їх рівноправ’я в усіх сферах. 

Встановлено, що українські науковці досить недавно почали враховувати 

гендерну концепцію та гендерно-орієнтований підхід в освітньому процесі (90-

ті рр. ХХ ст.). Натомість німецькі дослідники з урахуванням специфічних 

соціокультурних чинників у цей період вже мали значні напрацювання, 

заклавши теоретико-методологічні засади виникнення й інституалізації нового 

напряму наукових досліджень – гендерної педагогіки.  

Виявлено, що німецькі вчені оперують більш чітким та узгодженішим 

термінологічним апаратом стосовно гендерної педагогіки, незважаючи на 

значне термінологічне поле фахових термінів. Серед вітчизняних дослідників 

наразі простежується відсутність єдиної чіткої концепції ґендерно-орієнтованої 

освіти та виховання, що, по суті, відбиває загальний стан гендерної педагогіки 

як новітньої напряму сучасної педагогічної думки. 

З’ясовано, що гендерна педагогіка опирається на гендерно-орієнтовану 

дидактику, яка сприяє демократизації гендерних відносин та визначає 

специфіку навчання: змісту, управління, методичного забезпечення, рамкових 

умов та учасників освітнього процесу. Основна мета гендерно-орієнтованої 

дидактики – формування ґендерної компетентності, яка виступає важливою 

основою професіоналізації вчителів.  

Гендерна компетентність є ключовою якістю, яка ґрунтується на 

визначенні гендеру як структурної категорії в соціальному аспекті і розуміється 
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як необхідні знання для визначення соціальних детермінантів у поведінці та 

відносинах жінок і чоловіків, а також як уміння поводитися з цими 

детермінантами так, щоб для обох статей відкрилися нові можливості розвитку. 

Головним елементом гендерної компетентності є знання щодо соціального 

конструювання гендерних відносин і існування в них ієрархії. 

Узагальнено погляди німецьких учених на визначення гендерної 

компетентності як професійної ключової якості, яка взаємодіє з іншими 

компетентностями: фаховою компетентністю (базові і спеціальні знання у сфері 

гендерних досліджень про соціокультурні моделі конструювання гендеру та їх 

вплив не лише на соціальні структури, інститути, на індивідуальну діяльність, 

але і на розвиток наукових дисциплін і гендерно-сенситивної фахової культури 

(вимір гендерних знань)); дидактично-методичною компетентністю (навички 

гендерно-сенситивної організації процесів викладання і навчання (вимір 

організації освітнього процесу)); інтерактивною компетентністю (навички 

гендерно-сенситивної організації інтерактивних процесів у класі  (реалізація 

освітнього процесу на засадах гендерної рівності)); особистісною 

компетентністю (здатність рефлексувати відносно власної біографії як 

представника певного гендеру і пов'язаних з цим гендерних образів і гендерних 

норм, а також здатність рефлексувати стосовно гендерних атрибуцій, очікувань 

і оцінювання в шкільній практиці (вимір саморефлексивності)). 

Виявлено, що важливою складовою гендерної компетентності є гендерна 

сенситивність викладача, під якою німецькі вчені розуміють здатність педагога 

сприймати, усвідомлювати та моделювати дію вербальних та невербальних 

впливів соціальної середи, методів і форм роботи з учнями для формування в 

них гендерної ідентичності, здатність реагувати на будь-які виявлення 

сексизму. 

Теоретичний аналіз проблем гендерно-орієнтованого підходу в освіті 

довів, що гендерна компетентність вчителя має важливе значення як ключова 

професійна якість, під якою вчені розуміють набуті здібності, знання про 

відносини, стратегії, які використовуються для вирішення проблем та набуття 

нових компетентностей у всіх сферах суспільного життя. 
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Результати дослідження, які відображені у розділі, викладено в 

публікаціях автора: Гривкова, 2011а, Гривкова, 2011b, Гривкова, 2012a, 

Гривкова, 2017c. 

 



 92 

 

РОЗДІЛ ІІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ  

У КОНТЕКСТІ ГЕНДЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ В НІМЕЧЧИНІ 

 

У розділі визначено напрями імплементації гендерно-орієнтованого 

підходу у сферу педагогічної освіти Німеччини; здійснено аналіз 

організаційних та змістових аспектів професійної підготовки учителів на 

засадах гендерної педагогіки у німецьких університетах; схарактеризовано 

форми і методи професійної підготовки вчителів у Німеччині на засадах 

гендерної педагогіки. 

 

2.1. Напрями імплементації гендерної педагогіки в освітню галузь 

Німеччини 

Незважаючи на глобалізаційні процеси, кожна держава має власну 

стратегію розвитку системи освіти, зокрема педагогічної. У концепції 

модернізації системи вищої педагогічної освіти Німеччини підкреслюється 

необхідність реалізації нових вимог до діяльності сучасної вищої школи у 

зв’язку з утвердженням особистісно-орієнтованої парадигми освіти. 

Принципово важливою стає така антропоцентрична модель навчання, згідно з 

якою студент визнається головним суб’єктом освітнього процесу, який може 

самореалізуватися відповідно до властивих йому індивідуальних пізнавальних 

можливостей незалежно від статі.  

Для того, щоб відповісти на питання, чи є результати гендерних 

досліджень викликом фаховій підготовці вчителів, зорієнтованої на 

професіоналізм, необхідно акцентувати увагу на визначенні сутності поняття 

«професійна педагогічна діяльність». Звернемось до дефініції, запропонованої 

німецькими вченими-педагогами: У. Рабе-Клеберг, А. Комбе та В. Гельспер 

(Combe & Helsper, 1996; Rabe-Kleberg, 1996).  

Під професійною педагогічною діяльністю вчені розуміють: діяльність, 

засновану на теоретичних знаннях та моделях інтерпретації цих знань; 
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діяльність, яка транслює теоретичні знання не схематично на конкретну дію 

або окремий випадок, а тримає в полі зору прямий ситуативний контекст 

кожної окремої дії та особливість кожного окремого випадку; діяльність, що 

відбувається при конкретних історично сформованих інституціональних та 

суспільних умовах; діяльність, в основі якої знаходиться розуміння процесів 

викладання та навчання як взаємодії; діяльність, для якої конститутивними є 

суперечності та дефіцит технологій, але вона повинна бути виправданою, щоб 

брати на себе відповідальність.  

Аналіз німецькомовних наукових джерел (E. Glumpler, 1993; Breidenstein 

& Kelle, 1998; D. Lemmermöhle, 2001) засвідчує, що для професіональної 

педагогічної діяльності та пов'язаної з нею професійної підготовки вчителів 

категорія гендеру, теоретичні підходи і емпіричні результати гендерних 

досліджень представляють виклик цій діяльності на різних її рівнях. 

Розглянемо ключові з них більш детально.  

На рівні теоретичних знань та моделей інтерпретації цих знань гендерні 

дослідження вимагають, з одного боку, нового осмислення історії педагогіки, 

історії навчання та виховання, історії шкільної освіти та історії професійної 

підготовки педагогічних кадрів щодо створення та поширення гендерних 

відмінностей, гендерних стереотипів та гендерних ієрархій. З другого боку, ці 

дослідження спрямовані на виявлення андроцентризму в теоретичних підходах, 

емпіричних дослідженнях, педагогічних та дидактичних концепціях, які 

покладені в основу професійної підготовки педагогічних кадрів. Гендерні 

дослідження спрямовані на вивчення таких проблем, як: роль категорії статі в 

суспільному поступі і в певних контекстах, вплив гендеру на соціальні 

структури та інститути, а також на індивідуальну діяльність людей. 

З позиції найвідоміших концепцій, розроблених в педагогічному 

дискурсі, що, безумовно, впливає на специфіку професійної підготовки 

вчителів, можемо стверджувати, що освітні теорії та пов'язані з ними приклади 

педагогічної практики були спрямовані на створення та функціонування 

ієрархічно-структурованої культурної системи двостатевості.  



 94 

Питання щодо статевих відмінностей, що були покладені в основу 

створених в XVIII ст Ж.-Ж. Руссо концепцій виховання для Еміля і Софі, 

складали підґрунтя ідей, присвячених теорії та практиці навчально-виховної 

діяльності таких видатних педагогів-мислителів, як: Й. Песталоцці, 

В. фон Гумбольдта, Й. Гербарта, Г. Ноля та ін. 

Визначаючи жіночу сутність як таку, що формується з трьох складових 

(дружина, мати і домогосподарка), традиційна педагогіка конструювала 

гендерні відмінності, що розглядались на рівні антропологічних характеристик. 

«Жіночність» позиціонувалася як щось «полярне і особливе» і зводилася до 

об'єкта містифікації. Вона символізувала підпорядковану роль жінок у системах 

гендерних ієрархій та сприяла обмеженню їх доступу до здобуття вищої освіти і 

участі у діяльності державного сектору. Освіта для жінок мала на меті не 

звільнення останніх від маргінальної ролі, а вдосконалення їх у виконанні 

«запланованої природою» приватно-побутової функції у так званій сфері 

чотирьох «К» (Kleider, Kinder, Küche, Kirche), що мало сприяти успішному 

кар’єрному зростанню представників чоловічої статі. 

Завданням школи була підтримка наступного, як вважалось, природного 

порядку: підготовка хлопчиків для професійної діяльності поза домом, 

спрямованої на забезпечення матеріального добробуту родини, а освіта та 

виховання дівчаток розглядались як підготовка «до їх природної професії» 

(Kerschensteiner, 1902). Мета, форми організації та зміст навчання у школі, а 

також доступ до загальної та професійної освіти розглядалися в науково-

педагогічній літературі у контексті означених ідей аж до ХХ ст.  

У середині ХХ ст. дискусії щодо рівності та відмінностей між статями 

для шкіл Німеччини були завершені шляхом впровадження «демократичної 

єдиної школи» на користь «рекомендованої» рівності. У ФРН наукова 

література з дидактики, методики викладання, керівні настанови і навчальні 

плани до кінця 1960-х рр. присвячували жіночій темі нерідко специфічні, 

спеціально пов'язані з «природою» жінки розділи. Крім того, коли факт 

зростання трудової зайнятості жінок і матерів в Німеччині більше неможливо 

було не помічати, у навчальних програмах було зазначено, що дівчата мають 
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отримувати освіту відповідно до своїх «суттєво жіночих здібностей, умінь та 

обов'язків». Особливості «по суті чоловічих здібностей» не конкретизувалися 

через орієнтацію на норму, згідно з якою все спільне вважалося гендерно-

нейтральним, але конструювалося за домінуванням маскулінності 

(Lemmermöhle, 2001). Тезисний аналіз ретроспективи поглядів на гендерні 

особливості підтвердив проблемність у розподілі жіночих і чоловічих функцій, 

прав, обов’язків тощо. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за необхідне проаналізувати 

складові традиційної педагогіки, а також гендерний вимір історії власне 

вчительської професії та професійної педагогічної діяльності. Важливо 

прослідкувати, що мала місце гендерна проблематика у змісті педагогічних 

дисциплін, фаховій підготовці; чи представлені категорія гендеру та гендерні 

відносини у змісті освіти; чи спостерігаються зміни у підготовці вчителів у 

контексті впровадження наукових теорій і концепцій щодо гендерно-

орієнтованого підходу у зміст підготовки; чи регламентує цей підхід 

структурування конструктивістських знань з гендерної проблематики, вибір 

змісту і методів навчання.  

Д. Леммермьолє (Lemmermöhle, 2001) акцентує увагу на тому, що 

науково  обґрунтована професійна підготовка педагогічних кадрів мусить бути 

настільки кваліфікованою, щоб можна було перевірити, яким чином і якою 

мірою в кожній з пануючих теорій і концепцій, котрі одночасно виступають в 

якості центральних суміжних змістових категорій, представлено категорію 

гендеру і наскільки відрізняються щодо врахування в них гендерної 

проблематики. У професійній підготовці вчителя потрібно підвищити 

чутливість до андроцентризму в теоретичних підходах та емпіричних питаннях, 

що входять у зміст основних і спеціалізованих дисциплін (Lemmermöhle, 2001).  

Результати гендерних досліджень є викликом для професійної 

педагогічної діяльності та професіоналізації вчителів, тому що вони 

виявляють та емпірично доводять розбіжність між демократичними правами 

про рівність і фактичною гендерною нерівністю.   
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В усі часи освіта була покликана долати соціальну нерівність – між 

індивідами, соціальними прошарками населення, між статями. Кращі, 

передусім рівні освітні можливості пов’язані з надією на рівний доступ до 

професійної діяльності та пов’язаного з нею соціального та матеріального 

статусу.  

Реформа освіти в 60–70-х роках ХХ ст., безумовно, підтримувала в 

Німеччині права на освіту дівчат і жінок та заклала підґрунтя реалізації рівного 

доступу до освіти представників обох статей. Дівчата і молоді жінки швидко 

зрівнялися і навіть випередили в освітніх показниках представників чоловічої 

статі, про що формально свідчать відповідні записи та посвідчення про 

успішність. Проте школи не можуть вважати вирішеною проблему (не)рівності 

статей. Відмінність розвитку інтересів хлопчиків і дівчаток, що 

віддзеркалюється насамперед у гендерно-специфічному виборі майбутньої 

професії та в оцінюванні успішності, і той факт, що досягнення молодих жінок 

в галузі освіти під час переходу від школи до закладів професійної освіти або в 

сферу трудової зайнятості не винагороджуються так само, як їхніх конкурентів 

чоловічої статі, колег по навчанню та роботі, залишається проблемою 

професійної педагогічної діяльності, орієнтованої на забезпечення рівних 

можливостей представникам обох статей. 

Результати досліджень коедукативного навчання доводять, що весь 

процес шкільної освіти в культурній системі двостатевості не є і не може бути 

гендерно-нейтральним. В цілому дослідники виявили більш ретельну увагу 

педагогів до хлопчиків, хоча доведено, це не позначилося на кращих 

результатах успішності останніх. З іншого боку, дівчата, незважаючи на кращу 

успішність у школі, мають менше почуття власної гідності і впевненості у собі, 

ніж хлопчики. Коедукативне навчання не нейтралізує відмінності в інтересах, 

що були розвинені у хлопчиків і дівчат в процесі соціалізації насправді або які 

їм приписують, але ці інтереси стають більш очевидними (Lemmermöhle, 2001). 

У сучасних дискусіях щодо коедукативного навчання відображені певним 

чином суперечності та обмеженість можливостей педагогічної діяльності, 

зорієнтованої на створення рівноправного суспільства в існуючому 
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нерівноправному. Привертають особливу увагу суперечки про гендерні 

ієрархії, гендерну ідентичність та конструювання гендеру в «суперечливому 

процесі модернізації» (Geissler & Oechsle, 1996).  

Для сприяння процесу професіоналізації педагогічної освіти необхідно 

критично проаналізувати протиріччя між гендерним устроєм суспільства і його 

культурою, що віддзеркалюється у системі шкільної освіти, і суттєвими 

змінами в соціальному процесі модернізації. Для цього потрібно відстежити 

вплив, наслідки та відтворення наявного гендерного устрою соціуму та 

пов’язаної з ним гендерної культури на учнів обох статей у  процесі шкільної 

освіти та мати змогу оцінити обмеження і можливості власне педагогічної 

діяльності у цьому контексті (Lemmermöhle, 2001). 

Необхідно зазначити, що питання гендерної педагогіки знайшли 

підтримку в німецькому суспільстві тому, що, незважаючи на прогресивність 

розвитку цієї країни, в ній спостерігається гендерна дискримінація, зокрема в 

системі вищої освіти у вертикальних і горизонтальних сегрегаційних процесах: 

– горизонтальна сегрегація: пізнавальні інтереси жінок багатогранніші, 

ніж у чоловіків, але вони рідко спрямовані на отримання диплому з технічної 

спеціальності; 

– вертикальна сегрегація: незважаючи на успіхи під час навчання в школі 

або закладах вищої освіти (ЗВО), жінки закінчують навчання, коли отримують 

ступінь бакалавра і не завжди досягають вершини академічної кар’єри. 

Вертикальна сегрегація має місце у всіх наукових напрямах, навіть у так званих 

«жіночих» галузях знань (Шарко, 2010). 

У зв’язку з тим, що студенти чоловічої та жіночої статі в Німеччині 

розподіляються за фахами нерівномірно, дослідники М. Рамм і Т. Баргель 

(Ramm & Bargel, 2005) наводять терміни «чоловічий фах», «жіночий фах», 

«нейтральний фах».  

На їхню думку, дефініція «чоловічий фах» стосуються дисциплін, які 

прослуховують менш 30% жінок від загальної кількості студентів факультету. 

За їхніми даними, це такі спеціальності, як: інформатика, фізика, 

машинобудування, електротехніка, транспорт, електроустаткування та низка 
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інших технічних спеціальностей. Жіноча частина професорсько-

викладацького складу на таких факультетах становить менш 10%. Гендерно-

нейтральний фах (правознавство, економічні й соціальні науки) вивчають від 

40% до 60% жінок. У галузі охорони здоров’я залучено 61% студенток, з яких 

лише від 30% до 50% закінчують магістратуру, науковий ступінь доктора 

отримують менш 20%. Жіночі спеціальності (мовознавство, мистецтво, 

педагогіка, ветеринарія) вивчають 70% жіночого населення країни. З них 7% 

здобувають ступінь магістра, і лише 25% – ступінь доктора наук (Ramm & 

Bargel, 2005).  

Необхідно зазначити, що з плином часу вищезазначені показники 

змінились не суттєво, про що свідчить нижче представлений аналіз розподілу 

кількості студентів/ студенток та викладачів/ викладачок за фаховими групами 

у закладах вищої освіти федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (станом 

на 2016 рік) (Kortendiek, B., Hendrix, U., Hilgemann, M., Niegel, J., Bünnig, J., 

Conrads, J., & Mauer, H. , 2016) (рис. 2.1.1). 

Стратегічний курс розвитку системи педагогічної освіти у ФРН в 

сучасних умовах спрямований на гуманізацію змісту освіти та реалізацію ідей 

самоактуалізації особистості, визнання її прав на вільне самовизначення, 

повноцінний розвиток здібностей і задоволення пізнавальних потреб в 

освітньому процесі. 
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Рисунок 2.1.1. Розподіл  студентів/ студенток та викладачів/ викладачок за 

фаховими  групами у закладах вищої освіти федеральної землі Північний Рейн-

Вестфалія (станом на 2016 р.).   

 

У наші дні у всіх країнах-членах Євросоюзу, зокрема і у ФРН, 

розгортається процес реалізації гендерного мейнстримінгу (Gender 

Mainstreaming), тобто комплексного підходу до проблеми рівності жінок і 

чоловіків, спрямованого на досягнення їх рівноправ’я. З цією метою урядом, 

парламентом, профспілками, спілками підприємців створюються необхідні 

умови. 

Потрібно зауважити, що на державному рівні у ФРН принцип рівності 

між чоловіками та жінками зафіксований в Конституції і сформульований як 

«фактичне рівне ставлення до громадян незалежно від статті» (tatsächlicher 

Gleisstellung). Будь-яка дискримінація заборонена законодавством. У статті 3 

(«Рівність перед законом») Конституції ФРН наголошено, що рівність перед 

законом є найвищою цінністю, а дискримінація є грубим порушенням цієї 
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цінності. Держава бере на себе зобов’язання сприяти впровадженню рівних 

прав для жінок і чоловіків та вживати заходів щодо усунення недоліків, які ще 

існують (Basic Law (Grundgesetz),1949).  

Ще в 1990-х рр. німецький уряд, взявши за основу стратегію гендерного 

мейнстримінгу, переглянув законодавство, розроблені директиви для прийняття 

гендерно-чутливих рішень, створив спеціальну комісію з контролю, оцінки та 

навчання управлінців щодо дотримання рівних прав і можливостей. У сфері 

забезпечення гендерної рівності особлива увага була приділена принципам 

найму, підвищення на посаді, участі в комісіях та делегаціях, створення 

дружнього професійного середовища.  

Задля упровадження ідей гендерної рівності у 2000 р. при Міністерстві у 

справах сім’ї, літніх громадян, жінок та молоді була створена робоча група з 

питань імплементації гендерного мейнстримінгу, основним завданням якої 

стало доопрацювання існуючих законів та договорів відповідно до цілей 

стратегії гендерної пріоритетизації. А в 2001 р. набув чинності Федеральний 

закон рівного ставлення до жінок і чоловіків у Федеральній адміністрації та 

Федеративних судах (Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der 

Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes, 2001).  

Зобов’язання виконання політики гендерного мейнстримінгу 

поширюється на рівень місцевого управління (федеральних земель), що 

зафіксовано в усіх конституціях федеральних земель. Кожна з федеральних 

земель прийняла закони, що забезпечують дотримання принципів рівних прав і 

можливостей. Першою землею, що імплементувала політику гендерного 

мейнстримінгу і провела тренінг для місцевих урядовців, стала Нижня Саксонія 

в 1998 р. Від цього часу ці тенденції поширилися на інші землі (Брильова & 

Марценюк, 2016).   

Галузь освіти загалом і педагогічна освіта зокрема також були охоплені 

означеними процесами. Імплементація гендерної проблематики в педагогічну 

сферу Німеччини розглядається як якісний показник втілення змін, що 

відбулися в Конституції ФРН у 1994 р., де було зазначено, що держава 

зобов'язана активно впроваджувати стратегію рівних можливостей для 
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представників різних гендерних груп. У заключному комюніке Берлінської 

конференції міністрів освіти (вересень 2003 р.) стверджувалося, що Болонський 

процес повинен ліквідувати соціальні деформації суспільства, особливо 

гендерну дискримінацію, й інші види соціальної дискримінації в системі вищої 

освіти (Berlin-Kommuniqué, 2003). 

Необхідно вказати на те, що впливовим чинником впровадження 

гендерно-орієнтованого навчання в школах Німеччини виступають спеціальні 

державні і міжнародні програми. Так, із 1984 р. у Гессені діє державна 

політично-освітня програма, основні напрями якої спрямовані на реалізацію 

принципів рівних прав і можливостей дівчат і жінок у загальноосвітніх 

закладах. Протягом трьох років була проведена гендерна експертиза та внесено 

зміни у зміст навчальних планів, програм, підручників тощо. У 1985 р. 

феміністичний інтердисциплінарний дослідницький Інститут освіти та 

шкільного розвитку створив «студію інтеракцій» з метою дослідження 

взаємодії між статями (педагогами та учнями) (Enders-Dragässer, U., Schmidt, P., 

& Fuchs, C., 1993). Саме Гессен став першою федеративною землею, яка на 

рівні держави відреагувала на впровадження принципів рівності статей в 

освітній сфері. 

Аналіз документів засвідчив, що значний вплив на втілення гендерно-

орієнтованого навчання та виховання у шкільну практику мала програма 

«Гендерна рівність хлопців та дівчат», розроблена на початку 90-х рр. ХХ ст. і 

запроваджена у школах Саксонії-Ангальт. Ця програма зобов’язувала школу 

формувати в учнівської молоді духовні цінності, які забезпечують рівність 

людей незалежно від їх статі, походження, раси, мови, віри, релігійних і 

політичних переконань, сприяти обдарованим та здібним дівчатам і хлопцям, а 

також здійснювати заходи щодо попередження насильства дітей, жінок та 

молоді (Ковальчук, 2008).  

Для того, щоб гендерна проблематика стала більш зрозумілою для 

вчителів, видавались державні директиви, які звертали увагу на гендерні 

аспекти з точки зору їхньої важливості як для розвитку системи шкільної 

освіти, так і для устрою кожної окремої школи. Першими були впроваджені 
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баварські директиви «Жіночі ролі. Жіночі портрети» «Frauenrollen. 

Frauenbilder» (Bayern 1992), в котрих були представлені рекомендації щодо 

організації проведення уроків з урахуванням гендерної проблематики. В цих 

рекомендаціях особива увага акцентувалась на співпраці всього педагогічного 

загалу, проведення педагогічних конференцій гендерного спрямування (вибір 

курсів, вибір професії, вибір дисциплін) з метою ознайомлення з ними кожного 

вчителя та подальшого застосовування на практиці («Рівність прав і всебічна 

увага до виявлення та усунення гендерно-специфічних упереджень») 

(Biermann & Koch-Priewe, 2004).  

Імплементація гендерної проблематики в педагогічну сферу Німеччини 

розглядається як якісний показник втілення змін, які відбулися в Конституції 

ФРН в 1994 р., де зокрема було зазначено, що держава зобов'язана активно 

впроваджувати стратегію рівних можливостей для представників різних 

гендерних груп (Gutsсhe, 1996). 

Освітня комісія федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (Nordrhein-

Westfalen, NRW) представила засновані на цій резолюції цілі для реформування 

сфери шкільної освіти: ліквідація гендерних ієрархій; ревізія змісту освіти, що 

сприяє відтворенню / створенню гендерних стереотипів; облік і надання 

життєвого простору різноманітності; акцентування уваги на культурних 

досягненнях представниць жіночої статі; підтримка орієнтацій і здібностей 

представників обох статей (Bildungskommission, N. R. W., 1995). 

Ці вимоги суголосні актуальним тенденціям у сфері розвитку шкільної 

освіти. Також йдеться про демократизацію та прозорість рішень, а також про 

змінені форми спілкування та співробітництва, не виключаючи суттєві аспекти 

процесу організаційного розвитку шкільних установ. Сюди також належать 

компоненти особистісного розвитку без акцентування уваги на статі. Ключовим 

питанням розвитку шкільної освіти виступають нові можливості покращення 

викладання, пов’язані з урахуванням потреб учнів обох статей. 

Передусім йдеться про реалізацію науково обґрунтованих положень щодо 

виявлення сфер діяльності і потенціалу дівчаток та хлопчиків якомога ширше. 

Дуже важливим є вибір змісту і методів навчання, щоб вони були адресовані 
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представникам обох статей рівною мірою, і організувати процес навчання 

для того, щоб нівелювати різний й досвід учнів/учениць, обумовлений 

соціалізацією. Вчителі зобов'язані створювати навчальний клімат взаємної 

поваги і рефлексувати щодо власних очікувань, гендерної ролі та шаблонів 

взаємодії. Вчителі повинні набувати базових знань про результати гендерних 

досліджень у контексті освітніх, психологічних, соціологічних і дидактичних 

питань (Gender Kompetenz in der PädagogInnenbildung NEU., 2014). 

Варто зазначити, що федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія є однієї 

з найбільших адміністративних одиниць ФРН, займає одну з провідних позицій 

в Німеччині і є одним з п'яти найважливіших культурних регіонів світу з 

найвищою концентрацією університетів, розташованих в Західній Європі. Її 

називають «дзеркалом країни» тому, що інноваційні ідеї розвитку освіти, що 

набирають силу в цьому регіоні, згодом поширюються всією країною і 

знаходять відображення в законодавстві Німеччини. 

Необхідно акцентувати увагу на тому, що Міністерство освіти Німеччини 

проводить потужні інформаційні кампанії з гендерних проблем. Поряд з 

офіційними директивами федеральних земель міністерства почали 

розповсюджувати в школах підсумкові звіти про фінансовані державою 

проекти. Наприклад, в федеральних землях Бранденбург (Brandenburg (1997, 

1999, 2000)), Нижня Саксонія (Niedersachsen (1997)), Північний Рейн- 

Вестфалія (Nordrhein-Westfallen (1993)), Заарланд (Saarland (1993)) були 

проведені широкомасштабні проекти з профорієнтаційної роботи для хлопчиків 

і дівчаток, а також були опубліковані їх результати.  

На початку 1990-х рр. проект під керівництвом Ільзе Бремер (Ilse 

Brehmer) «Розвиток соціальної компетентності дівчаток і хлопчиків» 

(«Erweiterung der sozialer Kompetenz von Mädchen und Jungen» (1996)) мав 

широке поширення в усіх середніх школах землі Північний Рейн- Вестфалія 

(Nordrhein-Westfallen). Результати пілотного проекту Маріанни Хорсткемпер 

(Marianne Horstkemper) та Маргрет Крауль (Margret Kraul) «Дівчата та хлопці в 

школі: набуття компетентностей та пошук своїх власних ролей» («Mädchen und 

Jungen in der Schule: Kompetenzen erwerben – die eigene Rolle finden») були 
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опубліковані в «Вайсен Райє» («Weißen Reihe») Міністерства освіти 

федеральної землі Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz). В Гамбурзі перші 

рекомендації з імплементації гендерної педагогіки побачили світ в 1994 р., 

укладені в результаті проведення педагогічної конференції. Ще одні 

рекомендації щодо втілення гендерної проблематики в освітній процес кожної 

школи з’явилися в землі Північний Рейн- Вестфалія в 2002 р. (Biermann & 

Koch-Priewe, 2004).  

Аналіз законодавчо-нормативної бази, праць рекомендаційного характеру 

дозволив виявити, що на шляху до гендерно-орієнтованого освітнього процесу 

кожної школи в Німеччині були ініційовані конференції та заходи для 

внутрішньошкільного підвищення кваліфікації з метою розвитку гендерної 

компетентності вчителів.  

Аналізуючи гендерний дисбаланс вищої освіти, німецькі вчені 

Аналізуючи гендерний дисбаланс вищої освіти, німецькі вчені А. Кайзер 

(A. Kaiser, 2004), Г. Кіпер (H. Kiper, 2004), М. Кунерт-Цір (M. Kunert-Zier, 2005) 

та С. Льоффлер (S. Löffler, 2007) критикують сучасну теорію освіти за її 

неповагу до гендерних питань і вважають, що навчальні програми і підручники 

відображають не тільки «об’єктивне знання», але й певною мірою 

обслуговують підготовку учнів чоловічої статі як домінуючої, а жіночої – як 

підпорядкованої (маргінальної) позиції в суспільстві, що порушує гендерний 

баланс. Вони акцентують увагу на тому, що інтеграція принципів гендерної 

педагогіки в систему вищої освіти ФРН є вкрай необхідною, оскільки гендерна 

збалансованість суспільства є одним з індикаторів визнання Німеччини як 

розвинутої держави (Ягремцева, 2009а).  

Зазначимо, що гендерний баланс – це фактичний, або такий, що 

планується, стан справ, за якого зрівнюється соціальне, економічне, політичне 

становище чоловіків і жінок. Встановлення гендерного балансу опирається на 

сукупність ключових показників, серед яких найбільше значення мають 

рівномірний розподіл доходів, представництво на управлінських і політичних 

посадах, рівень завантаження при веденні домашнього господарства і 

громадських справ, досягнутий рівень освіти, рівень захворюваності і 
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тривалість життя. На переконання Т. Дороніної, гендерна збалансованість 

полягає в усуненні статевої ієрархії в суспільстві, коли одна стать – домінуюча, 

а інша –підлегла. Гендерна збалансованість в освіті вимагає змістовного 

перегляду навчальних дисциплін, розроблення та використання інтерактивних 

методик з розвитку гендерної чутливості задля виявлення різних форм 

дискримінації та порушення прав людини за статевими ознаками (Дороніна, 

2005).  

На думку німецьких дослідниць Д. Леммермьолє (D. Lemmermöhle, 2001), 

E. Нюссен (E. Nyssen, 1995), розроблення теорії гендерно-орієнтованого 

підходу викликана об’єктивними процесами, які домінують у сучасному 

суспільстві і є суттєвим кроком у розвитку нового напряму науки – гендерної 

педагогіки. Остання розглядається як теорія формування егалітарних відносин 

між представниками різних статей, мета якої полягає в деконструюванні 

традиційних обмежень у розвитку потенціалу людини залежно від біологічної 

статі, створенні умов для максимальної самореалізації та виявлення здібностей 

учнів у процесі педагогічної взаємодії (Faulstich-Wieland, 2006). 

Вчені А. Кайзер (A. Kaiser) та Г. Фаульштіх-Віланд (H. Faulstich- Wieland) 

називають такі основні передумови виникнення гендерної педагогіки в 

Німеччині: злам традиційної системи гендерної стратифікації; ослаблення 

поляризації жіночих та чоловічих соціальних ролей; зміна культурних 

стереотипів маскулінності та фемінності; егалітаризм, що став одним із 

пріоритетних напрямів державної політики Німеччини (Faulstich-Wieland ,2006; 

Glaser, 2004).  

Гендерне конструювання, тобто заснована на принципах егалітаризму 

(ре)організація моделей соціальних відносин та соціальних структур на всіх 

рівнях та у всіх сферах життєдіяльності, в Німеччині відзначається 

розробленням та впровадженням моделі гендерного мейнстримінгу (Gender 

Mainstreaming) в усі ланки німецької освіти, збагаченням гендерно-

інформаційного простору шляхом поширення гендерної статистики, 

проведення широкомасштабних просвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення гендерної компетентності педагогів (наприклад: гендерні тренінги 



 106 

та підвищення кваліфікації педагогів). Все це забезпечує формування 

гендерної культури нового покоління (М. Горсткемпер (Horstkemper 1995) , 

П. Міддлетон (Middleton, 1986) , А. Пренгель (Prengel,2001) та ін.).  

В Німеччині функціонують центри гендерних досліджень, які реалізують 

програми гендерної рівності в рамках тренінгів, упроваджують програми 

підвищення кваліфікації педагогів середньої та вищої школи. Серед найбільш 

важливих центрів гендерних досліджень можна відзначити такі, як: Гендерний 

інститут федеральної землі Саксонії Ангальт (Gender-Institut Sachsen-Anhalt) та 

Гамбурзький інститут гендерних досліджень (Gender-Institut Hamburg). Також у 

ФРН працює більше ніж 50 університетів, які пропонують своїм студентам 

вивчати «Гендерну педагогіку». На базі університетів також створені центри 

гендерних досліджень. Найбільшими університетами з вищеназваною 

спеціальністю є: Аугсбурзький університет (Universität Augsburg), Берлінський 

університет імені Вільгельма фон Гумбольдта (Humboldt-Universität Berlin), 

Університет міста Франкфурта на Майні (Universität Frankfurt/M), Гамбурзький 

університет (Universität Hamburg), Ганноверський університет (Universität 

Hannover) та Університет міста Лейпциг (Universität Leipzig) та інші 

(Ягремцева, 2009а).  

Необхідно зауважити, що гендерна проблематика почата реалізовувалися 

у сфері післядипломного підвищення кваліфікації представників шкільної 

адміністрації ще наприкінці 1980-х років. Водночас впроваджувалися гендерно-

орієнтовані теми у курсах післядипломної освіти вчителів. Все це знайшло своє 

відображення і у відповідних настановах та директивах федеральних земель. 

Передусім вчителі-жінки почали об'єднуватися часто за сприяння держави в 

спеціальні професійні мережі. У системі педагогічної освіти гендерні аспекти 

були впроваджені у першу фазу професійної підготовки вчителів. Також ця 

тематика була включена у сферу теорії і досліджень розвитку шкільної освіти 

(Biermann & Koch-Priewe, 2004). Зупинимось більш детально на кожному з 

вищезгаданих напрямів імплементації гендерного знання. 

Гендерна проблематика у сфері розвитку шкільної освіти. 
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Розгортанню гендерного конструювання в Німеччині сприяли освітні 

реформи 70-х років ХХ ст. Одна з особливостей гендерно-орієнтованого 

підходу полягає в тому, що в загальноосвітніх закладах країни він здійснюється 

шляхом організації спільного, роздільного та частково роздільного навчання 

учнів обох статей. У 80-х рр. ХХ ст. під впливом жіночих спілок активізувалися 

коедукативні дебати: критиці піддається обмеженість жіночої соціалізації, 

нерівні шанси обох статей. Крім того, критики зазнавали й певні аспекти 

коедукації, зокрема статево-ієрархічний і полярний поділ світу на жіночі і 

чоловічі види діяльності, існування гендерних стереотипів у навчанні та 

вихованні учнів обох статей. Це виявлялось, наприклад, у тому, що 

домінування хлопців, надмірна увага дівчат до них сприймалась як щось 

належне, а скромність і стриманість (ненав’язливість) дівчат залишається 

непомітною.  

Гендерна експертиза навчальних планів та підручників також 

засвідчувала перевагу чоловічого світу над жіночим, знецінення зацікавлень, 

успіхів та досвіду дівчат. Статева диференціація посилювала однобічність: у 

дівчат розвивали передовсім схильність до вивчення мов, соціальних та 

естетичних наук, натомість у хлопців – до технічних та математично-

природничих наук (Ковальчук, 2008, с. 68). 

Беручи до уваги очевидні зрушення в системі шкільної освіти, які 

відбулися протягом останніх десятиліть ХХ ст., М. Горсткемпер акцентує увагу 

на необхідності якісних змін стосовно реалізації гендерно-орієнтованого 

підходу, який передбачає принципово однаковий освітній процес для осіб 

різної статі, чітке усвідомлення проблем, пов’язаних з дискримінаційними 

рольовими кліше у навчальному матеріалі та поведінкових моделях вчителів. 

Дослідниця зазначає, що збільшення освітніх шансів для дівчат має сприяти 

їхній майбутній самореалізації. Наступними, винятково важливими завданнями, 

на думку М. Горсткемпер, є підвищення соціальної та політичної активності 

дівчат (Faulstich-Wieland& Horstkemper, 1996).  

Аналіз німецькомовних джерел дозволив з’ясувати, що в останні три 

десятиліття у гендерній теорії та практиці особливої ваги набуло поняття 
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«рефлексивна коедукація (педагогіка)». У цьому випадку йдеться про 

гендерно-рівноправне спільне навчання, спрямоване на особистісний розвиток 

дівчат і хлопців, подолання учнівською молоддю стереотипних уявлень, на 

рівність прав і можливостей кожної статі у майбутній життєдіяльності 

(Kaiser, A., Wigger, M., & Illgen, J., 2000).  

Рефлексивна коедукація, на думку німецьких учених Г. Фаульстіх-

Віеланд та М. Горсткемпер, – це така побудова педагогічного процесу, у якій 

дотримуються принципи гендерної рівності, пом’якшуються гендерні 

стереотипи у свідомості учнів та вчителів, що сприяє позитивним змінам, 

переосмисленню багатьох проблем із позицій гендеру (Faulstich-Wieland& 

Horstkemper, 1996).  

Зокрема у витязі з меморандуму «Майбутнє освіти – школа майбутнього» 

(Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft) уряду землі Північний Рейн-

Вестфалія зафіксовано, що «рефлексивна коедукація повинна стати елементом 

загальної освіти і через те мусить бути внесена у навчально-виховну сферу 

школи. Рефлексивна коедукація означає не повернення до роздільних 

(гомогенних) груп чи навіть шкіл, а збереження рівності та свідоме поліпшення 

принципів коедукативного навчання. Статево-гомогенні групи повинні 

утворюватися залежно від навчальної ситуації» (Bildungskommission, 1995). 

До прихильників спільного навчання в Німеччині належать 

М. Горсткемпер (M. Horstkemper), Г. Фаульстіх-Віеланд (H. Faulstich-Wieland), 

Н. Хайде (N. Heide). Незважаючи на ряд переваг коедукації, педагоги, 

зорієнтовані на відмінності зацікавлень і здібностей дітей різної статі, постійно 

порушують проблему роздільного навчання. Причому тривалі дискусії «за» і 

«проти» коедукативної практики у наші дні тісно переплітаються з 

розв’язанням гендерних проблем.  

У цій площині гострим її критиком виступає Г. Фаульстіх-Віеланд, яка 

зазначає, що школа не втілює перемоги коедукації як педагогічної ідеї, яка все 

ще зберігає риси патріархальності ХІХ ст., які не відповідають сучасним 

трансформаційним суспільним змінам в освітній системі. Основною метою 

школи і надалі залишаються традиційні методи передачі знань, а набуття 
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дітьми обох статей досвіду практичної та соціальної поведінки залишається 

поза увагою (Faulstich-Wieland, 2005). 

Щоб досягти очікуваної ефективності впровадження гендерно-

орієнтованого підходу у шкільне життя, німецький учений І. Бремер (Brehmer,  

1984) пропонує: 1) проводити гендерну експертизу змісту навчального 

матеріалу (підручників, посібників) тощо; 2) переглядати інституційно-

організаторські чинники, зокрема: становище жінки у шкільній ієрархії, 

гендерні моделі поведінки вчителів (жінок і чоловіків) у щоденному 

спілкуванні та співпраці з дітьми; 3) позбавлятися менторського стилю 

викладання та надмірної «фемінізації» початкових шкіл . 

У багатьох землях Німеччини гендерну проблематику включено до 

законів про шкільну освіту, до керівних принципів організації та змісту 

процесів викладання і навчання в освітній галузі, до рамкових керівних 

принципів професійної підготовки вчителів щодо питання про необхідні знання 

і компетентності, які очікуються від майбутніх фахівців педагогічного профілю 

(Seemann, 2009).  

У статті 2 параграфу 2 Закону «Про шкільну освіту» федеральної землі 

Баварія йдеться про те, що завданням шкіл є «сприяти забезпеченню рівних 

прав жінок і чоловіків та ліквідувати існуючі недоліки, щоб учні могли 

однаково користуватися своїми правами та обов'язками в сім'ї, державі та 

суспільстві, зокрема заохочувати хлопчиків та юнаків до відповідального 

сприйняття себе в ролі майбутнього батька та бути готовими до партнерського 

розподілу домашніх справ у родині, готувати молодь до професійного життя, 

підтримувати їх у виборі професії  та заохочувати, зокрема, дівчат та жінок до 

розширення спектру професій» (Horak, 2004, с. 37). 

У Законі «Про шкільну освіту» федеральної землі Берлін від 2004 р. 

принцип ґендерного мейнстримінгу чітко зазначений в параграфі 4 «Принципи 

реалізації» (абзац 2): «Згідно принципів ґендерного мейнстримінгу  всі освітні 

та навчально-виховні заходи та структури повинні розроблятися з урахуванням 

гендерної перспективи» (Horak, 2004, с. 43). Таким же чином врахування 
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принципів гендерного мейнстримінгу висвітлено в Законі «Про шкільну 

освіту» федеральної землі Райнланд-Пфальц (Horak, 2004,  с. 92).   

Особливо ефективними у формуванні гендерної рівності є вальфдорські 

школи, завдання яких «полягає у вихованні духовно вільної особистості, 

здатної в індивідуальній творчості переборювати тенденцію суспільства до 

консервативного відтворення існуючих соціальних структур і стереотипів 

поведінки, діючи в такий спосіб на користь прогресу» (Галус, 2006, с. 140). У 

таких школах налагоджена тісна співпраця між учнями і вчителями, школою і 

батьками, належна увага приділяється трудовому вихованню, у процесі якого 

як хлопчики, так і дівчатка оволодівають різноманітними практичними 

навичками (наприклад, від в’язання до індустріальної праці або повного циклу 

сільськогосподарських робіт) (Галус, 2006, с. 141).         

Не можливо оминути увагою створення у ФРН нових експериментальних 

типів шкіл, зокрема у землях Нижня Саксонія та Рейнланд-Пфальц, в яких весь 

освітній процес ґрунтується на дотриманні принципу гендерної рівності та 

особлива увага зосереджується на тому, щоб спрямовувати дівчат на освоєння 

технічних спеціальностей. Експериментальні школи тісно співпрацюють із 

психологічними та соціальними службами, які надають необхідні послуги 

дітям, батькам і вчителям. У таких школах до роботи залучають студентів- 

практикантів чоловічої статі з педагогічних ЗВО (Ковальчук, 2016). 

Зауважимо, що нині у Німеччині стратегія гендерно-орієнтованого 

підходу, що реалізується у шкільній практиці, полягає насамперед у тому, щоб: 

взаємодоповнювати сфери самореалізації дітей (наприклад, дівчат заохочують 

до занять спортом, а хлопців – до самообслуговування); організовувати 

рівноправне співробітництво хлопців та дівчат у спільній діяльності; знімати 

традиційні культурні заборони на емоційне самовираження хлопців, 

заохочувати їх до висловлювання почуттів; створювати умови для набуття 

дівчатами досвіду само-заохочення і підвищення самооцінки (наприклад, 

запроваджувати технологію щоденника з фіксуванням успіхів); тренувати 

міжстатеву чутливість дітей, зокрема через театралізацію, обмін ролями;  

залучати батьків обох статей до виховання дітей (Ковальчук, 2016).  
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Слушними є висновки вітчизняної дослідниці Л. Ковальчук, яка 

ґрунтовно вивчила проблеми гендерного виховання учнівської молоді в 

Німеччині та констатує, що успішність реалізації гендерно-орієнтованого 

підходу в навчально-виховній практиці німецьких шкіл значною мірою 

забезпечують такі фактори: послідовне визнання вчителями паритетності 

статей; залучення усього педагогічного колективу до гендерних дискусій; 

внутрішньошкільне підвищення кваліфікації вчителів; фіксація принципових і 

узгоджених положень з питань гендерного навчання і виховання у відповідні 

шкільні програми; уведення гендерних тем у шкільні навчальні плани 

(Ковальчук, 2008). 

Гендерні аспекти у сфері підвищення кваліфікації керівників шкіл. В 

середині 1980-х рр. в німецькомовному просторі, посилаючись на відповідні 

статистичні дані, жорстко критикувалися низькі показники присутності 

представниць жіночої статі в управлінській сфері шкільної освіти (Kaiser, 1985). 

Дослідження щодо гендерно-специфічного розподілу керівних посад у сфері 

шкільної освіти показали, що до 1990-х рр. включно нерівноправні відносини у 

сфері адміністрування шкільної освіти значною мірою майже не змінилися – 

дуже невелику кількість шкіл очолювали жінки (von Lutzau & Metz-Göckel, 

1996). Найбільший відсоток керівників шкіл-жінок був виявлений в основних 

школах (Grundschulen), а найменший – у гімназіях (Gymnasien), де їх частковий 

відсоток знизився з введенням коедукативного навчання (Kraul & Wirrer, 1996).  

На початку 1990-х рр. більшість німецьких федеральних земель 

започаткували програму спеціального підвищення кваліфікації для вчителів-

жінок, які мали бажання очолити шкільні заклади. Наприклад, в землі Нижня 

Саксонія (Niedersachsen) у 1996 р. з’явився курс навчання «Керівництво 

школою як завдання для жінок. Наслідки для устрою школи» (Orientirungskurse 

«Schulleitung als Aufgabe für Frauen.- Auswirkung auf der Gestaltung von Schule»). 

Подібні орієнтовні курси були запроваджені у федеральних землях Північний 

Рейн-Вестфалія (Nordrhein-Westfalen) (1998) та Гессен (Hessen) (1995). З цими 

програмами підвищення кваліфікації було пов'язано проведення структурних 
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змін у системі управлінні шкільною освітою з урахуванням особливих 

потреб жінок та гендерно специфічних відмінностей (Biermann & Koch-Priewe, 

2004).  

Вивчення наукового трактату німецьких учених Халлера та Вольфа 

(Haller/Wolf) «Історія теорій керівництва» («Geschichte der Führungstheorien»), 

які багато років присвятили дослідженню проблем підвищення кваліфікації 

керівників шкільних закладів в землі Північний Рейн- Вестфалія, засвідчило, 

що основну увагу в дослідженні приділено гендерним відмінностям. 

Орієнтований на андроцентризм стиль керівництва ці вчені називають 

«додемократичним», а представлена ними нова концепція «керівництво через 

діалог» потребувала проведення заходів з модернізації системи управління 

шкільними навчальними закладами (Haller & Wolf, 1995).  

Згідно з дослідженнями П. Гротіан, К. Касснер та А. Рюлінг, на сьогодні у 

Німеччині відбуваються значні зміни у рольових установках чоловіків і жінок – 

простежується відмова від традиційних на користь егалітарних. Заслуговує на 

увагу той факт, що жінки Німеччини домоглися не лише рівності з чоловіками, 

але й певного розширення своїх прав. Так, наприклад, при призначенні на 

керівну посаду за однакових умов перевага надається жінці. На сьогодні у 

країні на керівних посадах працює 55% жінок (Rüling, A., Kassner, K., & 

Grottian, P., 2004). Вибір першого президента-жінки Ангели Меркель 

красномовно свідчить про суттєві зрушення у гендерній свідомості німецького 

населення. 

Гендерно-орієнтований підхід у галузі підвищення кваліфікації вчителів. 

В 1980-х рр. заклади підвищення кваліфікації вчителів приділили значну увагу 

вчителям жіночої статі під час вивчення теми «Гендер та школа», а також у 

школах розпочали свою діяльність соціальні педагоги –- жінки. Поряд з цим 

зросли вимоги для спеціального підвищення кваліфікації вчителів чоловічої 

статі. Необхідно зазначити, що представники всіх без винятку організацій були 

залучені до вивчення теми «Гендер». З боку державних закладів до цієї 

категорії увійшли шкільні заклади, місцеві уряди, керівництво федеральних 
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земель у співпраці з університетами або чинними центральними інститутами 

підвищення кваліфікації вчителів.  

У недержавному секторі підвищення кваліфікації вчителів у цій сфері 

здійснювалося через профспілки працівників освіти, наприклад GEW 

(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) (спілка «Виховання та наука»), 

народний університет домашнього типу/інтернат «Стара молочарня Фрилле» 

(Alte Molkerei Frille) (1989), заклади підвищення кваліфікації різних угрупувань 

за інтересами, наприклад FESCH (Forum Eltern und Schule) (Форум батьки та 

школа) (Дортмунд), а також через релігійні заклади освіти тощо (Biermann & 

Koch-Priewe, 2004). 

За статистичними даними, гендерна проблематика настільки стала 

популярною серед закладів підвищення кваліфікації вчителів, що з моменту 

інституціоналізації цієї галузі знань в 1991 р. майже 20 відповідних заходів з 

підвищення кваліфікації проводились щорічно. Існував попит на такі теми:  

- підготовка посадових та контактних осіб для впровадження політики 

рівноправності статей в кожній школі;  

- пропозиція для вчителів обох статей для усіх типів шкіл щодо вивчення 

курсу з відповідної, пов’язаної з фахом, тематики, наприклад «Дівчата і 

математика», а також факультативні аспекти шкільного життя, наприклад, 

«Попередження насильства: підтримка дівчат та юнаків»;  

- курси підвищення кваліфікації для жінок за наступними темами: 

«Риторика», «Стратегії розв’язання конфліктів», «Самоосвіта»; 

- курси підвищення кваліфікації для чоловіків «Стратегії попередження 

злочинності – напрям для роботи з юнаками»; 

- пропозиція для шкільних учителів в рамках внутрішньошкільного 

підвищення кваліфікації вчителів SchiLF (Schulinterne Lehrerfortbildung) з 

вивчення тематики «Робота з дівчатами та хлопцями як основний принцип 

шкільної програми в рамках інституціоналізації розвитку шкільної освіти» 

(Biermann & Koch-Priewe, 2004).  

Наприкінці 1990-х рр. у сфері підвищення кваліфікації вчителів заходами 

SchiLF було змінено ставлення до гендерної проблематики відповідно до 
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дискусій з проблем розвитку єдиної школи: увага до гендерних аспектів у 

контексті особистого або професійного розвитку повинна приділятись не лише 

на індивідуальному рівні учителя, а на рівні закладу – має розвиватись якість 

«гендерна освіченість» шляхом включення цих питань до шкільної програми 

(Biermann & Koch-Priewe, 2004).  

Нині у країні найбільш поширеними є дві форми підвищення кваліфікації 

вчителів: зовнішнє (міжшкільне) та внутрішнє. У зовнішньошкільних заходах, 

спрямованих на вдосконалення гендерної освіченості, беруть участь учителі з 

різних загальноосвітніх шкіл. Заняття проводяться у формі гендерних 

семінарів, лекцій, тренінгів, ділових ігор. Їх мета – збагачувати знання про 

специфіку гендеру в освітньому процесі; сприяти глибшому осмисленню 

психолого-педагогічних проблем гендерної просвіти і умов їх розв’язання; 

розвивати особистісні якості педагогів через усвідомлення ними власних 

гендерних характеристик; інформувати слухачів про особливості реалізації 

гендерного виховання у зарубіжних країнах. Основне завдання занять полягає у 

тому, щоб виявити нагальні психолого-педагогічні проблеми гендеру, 

окреслити підходи до їх розв’язання (Ковальчук, 2008, с. 134). 

Зазначимо, що в кожному районі Північної Рейн-Вестфалії працюють 

фахівці з гендерної проблематики. На цю посаду запрошуються жінки, які, 

здобувши спеціальну підготовку, ознайомлюють учителів із стратегіями і 

тактиками гендерного виховання. Державні служби, що відповідають за 

організацію зовнішньошкільного підвищення кваліфікації, проводять для 

вчителів та керівників шкіл спеціальні курси, на яких слухачі отримують 

знання, необхідні для впровадження гендерної рівності у школі. 

Необхідно зазначити, що внутрішньошкільна підготовка вчителів до 

організації освітнього процесу, наповненого гендерним компонентом більш 

популярна у Німеччині. З метою успішної реалізації такого підвищення 

кваліфікації теорія гендерного мейнстримінгу рекомендує спрямовувати його 

на: 1) виховання у вчителів гендерної чутливості; 2) ознайомлення їх із 

результатами гендерних досліджень, присвячених гендерній поведінці учнів 

обох статей, жінок і чоловіків, виявленню спільного та відмінного в їх житті, 



 115 

досвіді, інтересах, потребах; 3) розвиток гендерної компетентності педагогів 

за допомогою спеціальних тренінгів (Ковальчук, 2008).   

Загалом підвищення кваліфікації учителів із гендерної проблематики 

передбачає: підвищення рівня знань шляхом проведення дискусій, присвячених 

гендеру та організації курсів і модулів, які поглиблюють гендерну 

компетентність; розвиток у педагогів рефлексивної коедукації (із цією метою 

відкриваються гендерні студії при окремих школах та університетах); 

регулярну перевірку та оцінювання відповідними міністерствами освіти стану 

рівноправності статей у навчальних закладах. З метою заохочення освітян 

постійно підвищувати професійний рівень своєї майстерності у федеральній 

землі Саксонія-Ангальт проводяться конкурси на гендерну тематику, 

переможці яких отримують державну премію (Ковальчук, 2008, с. 136). 

Перелік тем, що стосуються гендерної проблематики, які пропонуються 

на курсах підвищення кваліфікації вчителів ФРН, подано у додатку Б. 

Професійні мережі популяризації гендерної теорії. В 1980-х рр. 

активізувалися дискусії стосовно парадигми «гендер і школа» в діяльності 

багатьох, в більшості випадків, організованих жінками професійних об’єднань 

(Netzwerke). Наприклад, засноване в 1981 р. об’єднання «Жінки і школа» 

(«Frauen und Schule») дозволило завдяки проведенню своїх конгресів, на котрих 

регулярно проводився аналіз результатів гендерних досліджень, визначити 

місце гендерної проблематики в шкільному житті та вирішальним чином 

вплинути на врахування її в процесі шкільної освіти (Lutzau, 1997). У цьому 

контексті неможливо оминути увагою таке об’єднання, як спілка  «Виховання 

та наука» GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft), яке потужно 

опікується гендерною проблематикою вже понад 30 років і поширює гендерні 

знання на курсах підвищення кваліфікації, конгресах, у студіях та інших 

соціальних мережах (Büttner, Endrejat & Naumann, 1995).  

У 1980-х рр. термін «Netzwerke» («мережі») ще не набув широкого 

використання: фактично існували регіональні угрупування, насамперед серед 

учителів жіночої статі, які могли організовуватися в більш-менш незалежні, 

гнучкі та неструктуровані демократичні об’єднання. З діяльністю цих об’єднань 
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асоціювали наступні поняття: «публічність», «командна робота», 

«розширення горизонтів», «бажання інновацій», «руйнування ієрархій» 

(Czerwanski, Hameyer & Rolff, 2002, с. 99). 

Netzwerk LINT, в яке об’єдналися вчителі інформатики, природничо-

математичних та технічних дисциплін, вважається «простором для спілкування 

між закладами вищої освіти, школою та закладами підвищення кваліфікації 

вчителів, наріжним каменем якого є питання підтримки жінок і дівчат у сфері 

шкільної освіти (Biermann & Koch-Priewe, 2004). 

Також існували ініціативні групи вчителів або працювали індивідуально 

соціальні педагоги, наприклад, робочий гурток «Робота з юнаками». Іншою 

формою мережі був проект фонду Бертельсманна (Bertelsmann-Stiftung) 

«Мережа інноваційних шкіл в Німеччині» («Netzwerk innovativer Schulen in 

Deutschland»). Це національне міжшкільне об’єднання налічувало приблизно 

460 установ, з яких лише незначна кількість шкіл (приблизно 15) пропагувала 

врахування гендерних аспектів у процесі шкільної освіти. Там була 

представлена інформація стосовно адреси, прізвищ контактних осіб цих шкіл, 

джерела інформації тощо з метою можливості налагодження контактів з 

іншими школами (Stern, 2000). 

Наразі у Німеччині активно функціонують такі професійні мережі, як: 

«Виховання та наука» GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft);  «Жіночі 

та гендерні дослідження Північний Рейн-Вестфалія» (Netzwerk Frauen-und 

Geschlechterforschung NRW), що з 1986 р. опікується гендерною 

проблематикою та до складу якої на сьогодні входять 149 професорок і 

професорів та 226 науковців обох статей з 30 університетів Німеччини; «Гендер 

і різноманітність у викладанні» (Netzwerk «Gender und Diversity in der Lehre»), 

котра була заснована у 2016 р. і об’єднує фахівців вищої школи, що 

концентрують свою увагу на питаннях гендерно-чутливого та чутливого до 

різноманітності викладання в університеті, зокрема гендерно-чутливої та 

чутливої до різноманітності дидактики та методології, предметно-специфічних 

та міждисциплінарних навчальних програмах; професійна мережа «Чоловіки та 

педагогічні факультети початкової освіти – гендер та різноманітність у 
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початковій школі» (Netzwerk «Männer und Grundschullehramt – Gender und 

Diversität in der Grundschule» (Universität Hildesheim)) тощо. 

Гендерна проблематика в галузі професійної підготовки вчителів. 

Однією з гострих проблем, що викликали наукові дискусії у Німеччині 

наприкінці минулого століття, була доцільність інтеграції результатів 

гендерних досліджень у процес професійної підготовки вчителів. Згідно з 

дослідженнями німецької вченої Лібш (Liebsch) (1995), проведених у закладах 

вищої освіти Німеччини, кількість університетів, які були готові до 

впровадження гендерної проблематики у навчальні плани, але не виносили на 

залік або іспит питання, пов’язані з цією проблематикою, складала 2-6%. 

(Liebsch, 1995, с. 20). 

Завдяки результатам проекту, спрямованого на реформування системи 

педагогічної освіти «Критика патріархату в професійній підготовці вчителів» 

(Patriarchatskritik im Lehramtsstudium), який реалізовувався упродовж 1990–

1994 рр. в Берлінському технічному університеті (TU Berlin), гендерна 

проблематика була включена до першого освітнього рівня професійної 

підготовки вчителів. (Hartmann, Langguth & Thiel, 1995). Майбутнім учителям 

пропонувалося пройти підготовку з розвитку чутливості до наявності 

патріархальних проблем.  Але, за визначенням Лібш (Liebsch, 1995), поняття 

«чутливість» було занадто примітивним і психологізованим, тому вона 

запропонувала його розширити до «набуття здатності аналізувати структури, 

ініціювати полеміку та продуктивно вирішувати конфлікти» (Liebsch, 1995, 

с. 26). До гендерних питань також входив критичний аналіз прихованих 

гендерних стереотипів, проблеми традиційного розподілу праці між 

представниками різних статей і усвідомлене визнання маргіналізації ролі 

всього, що вважалось «жіночим», і привілеїв «чоловічого» (Liebsch, 1995, с. 26). 

Німецькі дослідниці Люка (Luca, 1993), Ганзен-Шаберг (Hansen- 

Schaberg, 1999), Тіз (Thies, 1998) визнавали, що подібна тематика потребувала 

особливих методологічних та дидактичних підходів, а також емпіричних 

досліджень, забезпечення стажування, врахування практичного й особистого 

досвіду, удосконалення педагогічної майстерності, роботи з медіа-ресурсами, 
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застосування рольових ігор та проектно-орієнтованого навчання. Дослідниці 

були єдині у визнанні, що існуюча до цього часу маргіналізація гендерної 

проблематики повинна бути знищена, а гендерно-орієнтована педагогіка 

повинна зайняти справедливе місце у процесі професійної підготовки вчителів 

(Biermann & Koch-Priewe, 2004).  

У 1993 р. німецька дослідниця Е. Глюмплер (Е. Glumpler) вимагала змін у 

змісті університетських екзаменів, до якого обов’язково потрібно було 

упровадити гендерну проблематику, а також інтегрувати її в процес підготовки 

майбутніх учителів для шкільної практики. Ця вчена організувала перший 

Фленгзбурзький симпозіум (Flensburger Symposium) «Значення результатів 

жіночих досліджень для процесу професійної підготовки вчителів» («Erträge der 

Frauenforschung für die LehrerInnenbildung»), в якому взяла участь велика 

кількість науковців з Німеччини, Данії та Австрії. У 199 3р. нею була 

представлена комплексна пропозиція про інтеграцію результатів досліджень з 

жіночої проблематики в навчальні програми професійної підготовки майбутніх 

учителів (Glumpler, 1993b).   

На сьогоднішній день у багатьох землях Німеччини гендерну 

проблематику включено до законів про шкільну освіту, до керівних принципів 

організації та змісту процесів викладання і навчання в освітній галузі, до 

рамкових керівних принципів професійної підготовки вчителів щодо питання 

про необхідні знання і компетентності, котрі очікуються від майбутніх фахівців 

педагогічного профілю (Seemann, 2009).  

У законодавстві Нижньої Саксонії встановлено стандарти освітньо-

виховних компетентностей, якими повинні володіти випускники ЗВО ступеня 

магістра педагогічної освіти для всіх типів шкіл, наприклад, у сфері 

компетентностей «Викладання» (Kompetenzbereich Unterrichten): «Випускники 

здатні надавати характеристики, які необхідні ученицям та учням для 

успішного навчання (зокрема, попередні знання, зацікавленість у предметі і 

ставлення до нього), та пов’язаних з цими характеристиками відмінності 

стосовно соціального походження учнів/учениць (зокрема, гендерні відмінності 

та гендерно-специфічні атрибуції) і враховувати ці характеристики в 
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навчальних ситуаціях під час застосування групової роботи на уроках» 

(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, 2007, c. 493). 

У сфері компетентностей «Виховання» (Kompetenzbereich Erziehen) 

«випускники [...] повинні мати базові знання про функції сім’ї стосовно 

процесу соціалізації (зокрема, про класові, гендерно-специфічні та культурні 

відмінності процесів соціалізації) і вміти пояснити їх значення щодо устрою 

шкільних процесів соціалізації» (там само). У сфері компетентностей 

оцінювання, консультування, заохочення (Kompetenzbereich Beurteilen, Beraten, 

Fördern) «випускники [...] вміють описують причини і наслідки соціальної 

нерівності за допомогою центральних категорій (зокрема, клас, етнічна 

приналежність, гендер) та дискутувати стосовно їх важливості для педагогічної 

діяльності» (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt, 2007, с. 494). 

Схожі рамкові керівні принципи професійної підготовки вчителів існують 

в межах кожної федеральної землі. Але структура та зміст  навчальних планів у 

кожному університеті можуть дуже відрізнятися (Seemann, 2009). 

Однак хоча на сучасному етапі гендерну проблематику впроваджено в 

зміст багатьох дисциплін та проводяться відповідні дослідження в багатьох 

закладах вищої освіти Німеччини, але ця тема майже повністю відсутня в 

фундаментальних науках у професійній підготовці педагогічних кадрів, вона 

фрагментарно представлена з-поміж обов'язкових фахових дисциплін і не 

завжди включена в обов’язкові питання для складанні заліків та іспитів.  

Незважаючи на міністерські постанови, які врегульовували підвищену 

увагу до «рефлексивної коедукації», гендерна проблематика дуже повільно та 

невпевнено впроваджується у галузі педагогічної освіти.  

Як зазначає німецька дослідниця Д. Леммермьолє (D. Lemmermöhle), 

теоретичні підході і знання про гендер не дадуть безпосередньої відповіді на 

дискусійні питання щодо професійної підготовки педагогічних кадрів, а 

питання про найважливіші компетентності вчителів не можуть розглядатися 

виключно з позиції пріоритету гендерних досліджень. Тим не менше, 

спрямована на розвиток професіоналізму професійна підготовка вчителів може 

відмовитися від гендерних досліджень і емпіричного впровадження їх 
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результатів лише при відмові від демократії. Дослідниця обґрунтовує свою 

думку такими причинами: проблематика, теорія та результати гендерних 

досліджень безпосередньо базуються на фундаментальних засадах соціальних, 

історичних, культурних і освітніх наук; у будь-якій соціальній системі 

двостатевості ані школа як одна з інституцій цієї системи, ані працюючий в ній 

персонал не можуть уникнути процесу конструювання гендеру; у сфері 

шкільної освіти під маскою формальної рівності і надалі відтворюються типові 

нерівність та уподобання (Lemmermöhle, 2001а).  

Результати гендерних досліджень щодо соціальної нерівності між 

статями, відтворення і модифікацій цієї нерівності вказують на те, що 

педагогічна діяльність повинна відмовитись від потрійної ілюзії: 

- від ілюзії, що освіта самотужки завдяки наданню рівних можливостей 

навчання представникам обох статей здатна створити рівні перспективи для 

їхнього майбутнього і скасувати гендерні відмінності та ієрархії; 

- від ілюзії, що студенти обох статей представляють собою «чорні 

ящики», які відповідно з жартівливою моделлю Нюрнберзької воронки можуть 

бути заповнені традиційними або емансипованими гендерними конструкціями; 

- від ілюзії, що школа може бути гендерно-нейтральною інституцією в 

соціальній системі двостатевості та не бути причетною до процесів 

конструювання гендерних відмінностей і гендерних ієрархій (Lemmermöhle, 

2001а).  

Педагогічна діяльність – це інтеракція (взаємодія). Саме з цієї причини 

нові теоретичні підходи до гендерних досліджень, передусім теорії 

«конструювання гендеру» (doing gender), тобто інтерактивного ситуативно та 

контекстно пов’язаного творення гендеру, становлять виклик для 

професіоналізації вчителів (Von Braun & Stephan, 2000, c. 10). 

Новітні теоретичні підходи до гендерних досліджень виявили, що гендер 

необхідно розуміти не лише як соціальну категорію, а й як соціальне 

конструювання. Виходячи з цих тверджень, гендер, гендерні відмінності та 

гендерні ієрархії є продуктами соціальної практики. Ситуативно та контекстно 

визначене конструювання цих продуктів соціальної практики є результатом 
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інтерактивної діяльності. Ця точка зору представлена в теоретичних дебатах 

в концепції «конструювання гендеру» (doing gender) і звертає увагу на сам 

процес конструювання гендеру, а також на майбутні ефективні механізми і 

правила модернізації або скасування гендерних відмінностей і ієрархій 

(Lemmermöhle, 2001а). 

Якщо звернутися до інтеракціоністських і етнометодологічних підходів, 

то вони зосереджують увагу не лише на гендерних відмінностях, але й на 

прикладах диференціації, зокрема у діяльності школи як соціального інституту. 

Як зауважують німецькі дослідники Г. Брейденштейн та Х. Келле 

(G. Breidenstein, & H. Kelle, 1998), дуже важливо враховувати значення 

гендерних відмінностей у конкретних ситуаціях і педагогічному контексті. 

Емпіричні дослідження, котрі були проведені на основі цих підходів і 

розглядали взаємодію між учнями обох статей та  викладачами обох статей і 

учнями обох статей, виявили, що гендерні відмінності можуть мати не тільки 

різні значення, а й у певних ситуаціях можуть бути актуальними, а в інших не 

відігравати жодної ролі.  

Для спостереження за процесами інтерактивного конструювання гендеру 

є необхідність також у педагогічному контексті етнографічної спрямованості 

пізнання, тобто такої спрямованості, яка не просто б представляла гендерні 

відмінності, але, «подивившись незацікавленим поглядом на добре знайому 

територію», поставила б під сумнів явне, само собою зрозуміле і виявила б на 

цій основі механізми та правила конструювання гендеру (Lemmermöhle, 2001а., 

c. 331). 

Для того, щоб акцентувати увагу на упередженнях і панівних теоріях, є 

необхідність у включенні етнографічних знань, дослідницько-

спостережувальної та інших методичних компетентностей у сферу 

професіональної педагогічної освіти. Метою цих засобів буде виявлення, за 

яких умов при коедукативному чи моноедукативному навчанні актуалізуються 

гендерні стереотипи, відтворюються і структуруються в ієрархії або просто 

зводяться до мінімуму і демократизуються гендерні відмінності. 

Професіоналізм у цьому контексті передбачає володіння компетентністю 
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створювати умови навчання і навчальне середовище, які були б спрямовані 

як на рівність, так і на продуктивне використання відмінностей (Lemmermöhle, 

2001а, c. 331). 

Невизначеність та суперечливість професіональної педагогічної 

діяльності. Професіоналізм в освітній галузі полягає в суб'єктивній 

компетентності, яку часто називають компетентністю експерта. Вона 

визначається освітнім рівнем фахівця, спеціальною підготовкою, стажем 

роботи за фахом, досвідом у вирішенні аналогічних завдань, індивідуальними 

здібностями. Педагог, зважаючи на особливості педагогічної діяльності, має 

брати на себе відповідальність. Ця суб'єктивна компетентність особливо 

необхідна при розгляді питань, пов’язаних з гендерною проблематикою. 

Так як основним принципом будь-якого суспільства є розподіл людей за 

ознакою статі, ані вчителі, ані учні, які передусім є представниками певної 

статі, не можуть не бути учасниками процесу конструювання гендерних 

відмінностей і ієрархій навіть тоді, коли вони мають на меті змінити і 

трансформувати існуючі гендерні конфігурації (Lemmermöhle, 2001а). 

Німецький дослідник В. Хельшпер (W. Helsper, 2000) першим звернув 

увагу на антиномії і невизначеності освітньої діяльності, посилаючись на 

визначення «технологічного дефіциту» педагогічної діяльності, надане 

Луманом і Шорром (Luhmann & Schorr, 1982). Суперечність та невизначеність є 

конститутивними складовими професійної педагогічної діяльності, які не 

можуть бути скасованими, але можуть розглядатися лише рефлексивно 

(Helsper, 2000;  Luhmann & Schorr, 1982).   

Проблеми, пов’язані з суперечностями та невизначеністю професійної 

діяльності вчителів проявляються особливо виразно тоді, коли вивчені 

можливості та обмеження педагогічної діяльності, спрямованої на подолання 

гендерних стереотипів, відмінностей і ієрархій. У випадку подолання гендерних 

стереотипів і гендерної нерівності перед вчителями виникають суперечливі 

завдання: враховувати гендерні відносини, уникаючи їхньої драматизації; 

сприймати учнів з урахуванням їх гендерної приналежності, не намагаючись її 

модифікувати;  виявляти правила і механізми прояву гендерних відмінностей і 
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ієрархій і уникати небезпеки їх відтворення; намагатися мінімізувати 

суперечності і сприяти взаєморозумінню між представниками певних 

гендерних груп та одночасно уникати участі у створенні гендерної культури і 

гендерних ієрархій.  

Входячи з цих завдань, вчителі мають: сприймати юнаків і дівчат як 

особистостей з притаманною особистості гендерною приналежністю, що 

становить невід'ємну частину їхньої біографії; розглядати взаємовідносини 

статей не як біологічні або статичні, а як історично сформовані і тому як 

варіабельні, тобто такі, що мають властивість до модифікації; розглядати 

категорію «гендер» як те, що вже властиве як юнакам і дівчатам, так і 

вчителям-чоловіками та вчителям-жінкам, і під впливом повсякденної взаємодії 

може бути модифіковане (Lemmermöhle, 2001а., c. 331). 

Враховуючи ці суперечливі завдання, виклик професійності вчителів 

полягає, з одного боку, в усвідомленні ними власних переважно несвідомих 

гендерно-специфічних моделей інтерпретації, паттернів поведінки, переконань 

та вподобань, а з іншого боку – у розвитку здатності рефлексувати щодо цих 

недоліків та дієво їх усувати. 

Можна констатувати, що імплементація гендерної проблематики в 

педагогічну сферу Німеччини закріплено на законодавчому рівні у керівних 

директивах федеративних земель та реалізується за наступними напрямами:  у 

напрямі розвитку шкільної освіти;  у сфері підвищення кваліфікації керівників 

шкільних установ та підвищення кваліфікації вчителів; у спеціальних 

професійних мережах у процесі поширення гендерної теорії; у сфері 

професійної підготовки вчителів. «Гендер» як соціальне конструювання 

представлений у повсякденній взаємодії і в науковому дискурсі. Для 

професійної підготовки вчителів, спрямованої на розвиток професіоналізму, 

необхідно озброювати майбутніх учителів теоретичними знаннями, 

необхідними для критичного аналізу панівних теорій та концепцій «гендеру»; 

забезпечити їх дослідно-спостережувальною та іншими компетентностями з 

метою виявлення та збалансування процесів, які конструюють гендерні 

стереотипи; а також навичками рефлексивного аналізу та самоспостереження.  
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2.2. Організація освітнього процесу з професійної підготовки 

вчителів у напрямі упровадження  гендерного мейнстримінгу  

У науковому й освітньому просторі Німеччини з початку 1990-х рр. 

постійно здійснюються гендерні дослідження, спрямовані на впровадження 

гендерно-орієнтований підходу в освітній процес навчальних закладів, що 

позитивно позначається на освітній галузі. На основі найбільш значущих 

результатів гендерних досліджень з педагогіки у системі освіти Німеччини 

були оновлені навчальні плани і підручники з дисциплін соціально-

гуманітарного спрямування, змінюється методичне забезпечення математично-

природничих дисциплін, відбувається активізації щодо використання 

інноваційних форм і методів виховання та навчання з урахуванням принципів 

гендерно-орієнтованого підходу.  

Підготовка педагогічних кадрів у Німеччині здійснюється для основних 

типів шкіл. Схарактеризуємо їх особливості. Здобуття учнями початкової 

середньої освіти забезпечує основна (початкова) школа (1–4 класи). Середня 

освіта має два ступені – перший і другий, які порівняно з Україною можна 

характеризувати як базову і повну середню освіту. Базова середня освіта 

першого ступеня здійснюється на базі головної (5–9 класи) і реальної (5–10 

класи) школи. Здобуття повної середньої освіти другого ступеня забезпечують 

професійна школа (5–10 класи) і гімназія (5–12 класи, у деяких землях до 13 

класу). Навчання і виховання дітей з особливими потребами відбувається у 

спеціальній школі (1–13 класи) (Дяченко, 2016, с. 12).  

Однак все ще існують труднощі в запровадженні гендерної теорії у 

професійну підготовку вчителя, які пов’язують зі складністю методології, 

ототожненням гендерної теорії з фемінізмом, укоріненням ідей про жіноче й 

чоловіче призначення в масовій свідомості, що є бар’єром на шляху до 

поширення гендерної теорії в університетах. На думку деяких німецьких 

учених (У. Кессельс (Kessels,2002), Л. Фрід (Fried, 2006) та ін.), ступінь 

гендерізації наукового життя країни є невеликою. 

На ІІ конференції, присвяченій питанням Болонського процесу, що 

відбулася 19 вересня 2003 р. в Берліні, встановлення гендерної рівності було 
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вперше названо в якості особливого завдання. У преамбулі до Берлінського 

комюніке актуальність соціального виміру Болонського процесу визначено 

таким чином: «Для вдосконалення конкурентоспроможності необхідно 

приділяти більше значення соціальним вимірам Європейського простору вищої 

освіти; мова йде про зміцнення соціальної згуртованості та зменшення 

соціальної та гендерної нерівності як на національному, так і на європейському 

рівні» (Berlin-Kommuniqué, 2003). Підкреслювалась важливість зміцнення 

соціальних аспектів вищої освіти у напрямі створення рівних можливостей та 

участі вразливих груп населення в кожній окремій федеральній землі.  

Конференція міністрів освіти і культури земель (КМК) постановила, що 

Акредитаційна рада повинна гарантувати врахування і реалізацію принципів 

стратегії гендерного мейнстримінгу, котрий був прийнятий Амстердамським 

договором Європейського союзу вiд 2 жовтня 1997 р. поряд з відповідними 

національними правилами в системі акредитації (KMK, 2004). 

Застосування стратегії гендерного мейнстримінгу в акредитаційному 

процесі означає, що освітні структури і програми навчання підлягали перевірці 

щодо можливої наявності дискримінації за ознакою статі за наступними 

критеріями гендерно-рівноправної організації навчання:  

- привабливість і доступність як для студентів чоловічої, так і жіночої 

статі; 

- врахування різних умов життя студентів, нівелювання соціальної 

селективності; 

- інтеграція теорій, методів і результатів фахово-специфічних гендерних 

досліджень у навчальні програми; 

- запобігання відкритої та прихованої дискримінації за ознакою статі, 

постійний моніторинг цих критеріїв;  

- врахування специфіки інтересів і форм навчання студентів обох статей, 

забезпечення успішного завершення навчання студентами як чоловічої, так і 

жіночої статі;  
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- спрямовування програм консультування, координації, розвитку і 

наставництва на врахування конкретних потреб студентів чоловічої і жіночої 

статі;  

- врахування можливих особливостей гендерної сегрегація ринків праці 

при складанні навчальних планів;  

- забезпечення однакових можливостей для студентів чоловічої і жіночої 

статі при переході з однієї програми навчання на іншу; 

- сприяння молодим вченим, як чоловічої, так і жіночої статі.  

У системі акредитації як засоби забезпечення якості повинні виступати 

завдання відповідно до комюніке Конференції міністрів освіти і культури 

земель (КМК) і Конференції ректорів закладів вищої освіти Німеччини (HRK), 

що мають визначати структурні принципи або критерії організації німецьких 

курсів підготовки фахівців і загальноуніверситетської системи забезпечення 

якості, які потім підлягають перевірці з боку Ради з акредитації 

університетської освіти на центральному рівні та відповідних агентств з 

акредитації на децентралізованому рівні (Hilgemann, Meike; Kortendiek, Beate & 

Anne Knauf, 2012, с. 73). 

Робочою групою мережі «Жіночі та гендерні дослідження Північний 

Рейн-Вестфалія» (Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW), що з 

1986 р. опікується гендерною проблематикою та до складу якої на сьогодні 

входять 149 професорок та професорів та 226 науковців обох статей з 30 

університетів Німеччини, у 2012 р. опублікувала керівні вказівки «Гендерно-

рівноправна акредитація та забезпечення якості – керівні вказівки: Аналіз, 

рекомендації та гендерна проблематика в навчальних планах» 

(«Geschlechtergerechte Akkreditierung und Qualitätssicherung - eine Handreichung: 

Analysen, Handlungsempfehlungen und Gender Curricula») та представила 

концепцію закріплення результатів гендерних досліджень в навчальних планах 

багаторівневої системи професійної підготовки фахівців з 54 навчальних 

дисциплін.  

У якості графічної ілюстрації закріплення результатів гендерних 

досліджень в педагогіці, презентуємо наступну модель, розроблену німецькою 
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дослідницею Б. Кортендік (B. Kortendiek), в якій візуалізується взаємодія 

різних елементів (Hilgemann, Meike; Kortendiek, Beate & Anne Knauf, 2012 с. 85) 

(Рис.2.2. 1). 

 

Рисунок 2.2.1. Модель закріплення результатів гендерних досліджень у 

змісті навчальних програм і форми посередництва за Б.  Кортендік 

(B. Kortendiek, 2012). 

У контексті аналізу предметно-специфічних гендерних досліджень можна 

виділити три основні напрями, спрямовані на посилення гендерно-

рівноправного навчання і гендерно-сенситивної професійної підготовки у 

викладанні кожного предмету: фахові аспекти кожної дисципліни; науково-

критичні перспективи; аспекти впровадження і використання результатів 

гендерних досліджень для кожної дисципліни. 

Модель закріплення змісту гендерних досліджень у навчанні 

представлена на рис. 2.2.2. . 
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Рисунок 2.2.2.  Модель закріплення змісту гендерних досліджень у викладанні 

за Б. Кортендік (B. Kortendiek, 2012) 

Пропонуємо зупинитися більш детально на компонентах представленої 

моделі. 

Професійні аспекти фахових дисциплін. Розроблення і дослідження 

історії обраної професії, а також розвитку професійних гендерно-специфічних 

традицій належить до гендерно-рівноправного навчання, яке включає в себе 

історичні питання розподілу професій на «суто чоловічі» та «суто жіночі». Щоб 

висвітлити чітку гендерну забарвленість праці і гендерно-специфічні атрибуції, 

необхідно проаналізувати кожну професію на індивідуальному, 

інституціональному та суспільному рівнях. Обізнаність студентів про власні 

гендерні ролі та існуючі гендерні стереотипи посилить саморефлексію щодо 

майбутньої професійної діяльності і тим самим зробить очевидним вагомість 

статі в певній професійній галузі.  

Наукова критика фахової дисципліни. Другий ключовий аспект інтеграції 

змісту гендерних досліджень у професійну підготовку вчителів стосується 

візуалізації статі, зокрема чоловіків і жінок в науці. Студенти повинні бути 

настільки підготовленими, щоб вони могли рефлексувати стосовно процесів 

гендерного конструювання в галузі, котру вони вивчають. Необхідно ґрунтовно 

проаналізувати взаємозв’язок понять «конструювання гендеру» («Doing 
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gender») та «конструювання науки» («Doing science») для більш ретельного 

дослідження взаємозв’язку між «науковою культурою і гендерним порядком». З 

критичної наукової позиції студенти повинні бути здатними контролювати 

потенційну дискримінацію за ознакою статі у змісті дисципліни, яку 

опановують, шляхом ретельного вивчення таких моментів, як «хто, що, коли, 

чому і як» дослідив(ла) і опублікував(ла). Йдеться про виявлення 

андроцентризму, гендерної дихотомії або гендерної чутливості науки у процесі 

створення знання. 

Центральне місце займає аналіз праць і біографій учених відповідної 

галузі знань, тобто відстеження наукових здобутків, зроблених ученими-

жінками, дослідження їхніх біографій і праць з метою сприяння їх 

популяризації та їхніх наукових досягнень, які на даний момент є «білими 

плямами». Інтеграція біографічного виміру і рефлексії у викладання і навчання 

сприяє саморефлексії дослідження студентів з метою проектування власного 

життєвого шляху в якості вченого. 

У процесі навчання також повинні бути враховані мовні / мовленнєві 

чутливість і зображальність: не ввживати виключно чоловічий стиль 

спілкування; при використанні методичних і навчальних матеріалів в рамках 

навчання необхідно звертати увагу, щоб практичні приклади не сприяли 

підтримці гендерних стереотипів, але використовувалися цілком модернізовані 

резистивні (протилежні), незвичайні гендерні образи; слід звернути увагу на 

бібліографічні списки відповідного фаху, щоб було чітко візуалізовано 

наявність серед вчених як жінок, так і чоловіків; необхідно змінити фахово-

специфічну культуру навчання, особливо де розглядаються гендерно-

стереотипізовані професійні ситуації. 

Аспекти впровадження і використання результатів дисципліни. Третім 

ключовим, актуальним для всіх суб'єктів гендерних досліджень підходом, який 

необхідно інтегрувати у викладання і навчання, виступає гендерно-сенситивне 

представлення та використання результатів наукових досліджень, відстеження 

процесів збагачення та впливу гендерно-специфічних знань, а також процесів їх 

використання та опанування.  
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У ході оновлення навчальних програм університетах Німеччини в 

рамках процесу акредитації також постає питання про систематичне місце 

інтеграції гендерної проблематики у викладання і навчання. Тут можна 

виділити чотири основні підходи, так як зображено на рис. 2.2.3. 

 

 

Рис. 2.2.3. Основні підходи інтеграції гендерних аспектів у навчальні плани за 

Б. Кортендік (B. Kortendiek, 2012 ). 

Міждисциплінарний підхід передбачає запровадження крос-гендерного 

модуля у зміст багатьох курсів. Наприклад, «Гендерні дослідження між 

дисциплінами» має сенс особливо для тих ЗВО, де жіночі і гендерні проблеми 

не представлені або представлені недостатньо. Такий модуль впроваджено в 

Університеті Регенсбург (Universität Regensburg), Університеті Зіген (Universität 

Siegen), Університеті Мюнстер (Universität Münster). 

Інтегративний підхід: гендерні дослідження в якості наскрізного 

питання. Аналіз навчальних гендерно-орієнтованих програм засвідчує, що 

більшість вчених віддають перевагу інтегративному підходу, в якому гендерні 

питання повинні бути включені в якості наскрізних тем у зміст дисциплін, щоб 

запобігти маргіналізації за прикладом Католицької вищої професійної школи 

землі Північний Рейн- Вестфалія (Katholische Fachhochschule NRW). 
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Партикулярно-експліцитний підхід в процесі навчання: Компоненти 

модуля і гендерні модулі. У випадках неможливості забезпечення інтеграції 

гендерних аспектів, рекомендовано створення незалежних модулів. Такі 

гендерні модулі будуть запропоновані в галузях з високою часткою участі 

жінок, наприклад, в соціальній роботі, і розроблені свідомо для програм з 

низьким відсотком участі жінок, зокрема в інформатиці. Взірцем є вища 

професійна школа міста Кельн (Fachhochschule Köln), де впроваджується 

елективний модуль «Гендерні аспекти в галузі консультування, освіти та 

організацій».  

Експліцитний підхід в рамках кожного курсу пропагується для 

соціальних і культурних галузей наук, які часто пропонують магістерський курс 

з гендерно-орієнтованої професійної підготовки або поглибленої наукової 

експертизи у справах жінок і гендерних досліджень, наприклад, в 

університетахи міст Гамбург (Hamburg) і Білефельд (Bielefeld) (Hilgemann, 

Meike; Kortendiek, Beate & Anne Knauf, 2012).  

Серед підходів, які пропонується використовувати для чутливого до 

гендерної проблематики та різноманітності викладання, одне з центральних 

позицій займає метод «Anti- Bias», котрий на сьогоднішній день вважається в 

Німеччині одним із найбільш вагомих та інноваційних у роботі з метою 

протидії дискримінації (додаток Ж).  

У перекладі «bias» означає упередженість, упередження або ухил 

(Мюллер, 1987, с. 74) і вказує на суспільний дисбаланс, що виник в результаті 

нерівності в суспільстві. Таким чином, «bias» поєднує в собі, з одного боку, 

індивідуальні установки, з іншого – глобальний і громадський дисбаланс 

(Schmidt 2009, s. 24). Луїза Дерман-Спаркс, одна з засновниць підходу, описує 

«bias» як будь-яке ставлення, переконання або відчуття, які виправдовують 

несправедливе ставлення до окремого індивіда, на основі її або його 

ідентичності (Derman-Sparks 1989, 3). Для того, щоб уникнути звуження 

підходу лише до індивідуальних установок, поряд з терміном «bias» Л. Дерман-

Спаркс додатково використовує термін «пригнічення» (ELRU 1997, 4). Частина 

«anti» вказує на активістський характер підходу. Таким чином «anti» закликає 
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прийняти активну громадянську позицію у боротьбі проти дискримінації. 

Л. Дерман-Спаркс вважає, що неможливо стати вільною або вільним від «bias» 

без активної участі у боротьбі з ним (Derman-Sparks, 1989, s. 3).  

Підхід «Anti-Bias» був розроблений в США на початку 1980-х рр. Луїзою 

Дерман-Спаркс і Керол Брансон-Філліпс в рамках педагогіки дітей дошкільного 

віку. Мотивацією слугувала відсутність підходів у боротьбі з расизмом, 

відповідно до якого, крім кольору шкіри, також брали до уваги й інші форми 

дискримінації (Schmidt 2009, s. 31). На початку 1990-х рр. «Early Learning 

Resource Unit» (ELRU), одна з південноафриканських організацій, продовжили 

розробку та адаптацію означеного підходу. В умовах, що виникли в країні після 

скасування політики апартеїду і переходу до демократії, працівниці та 

працівники в галузі педагогіки зіткнулися з абсолютно новою для них 

ситуацією в роботі з дітьми. На початку 1990-х рр. у зв`язку з цим був 

розроблений перший проект «Anti-Bias», який ELRU реалізували в ПАР (ELRU, 

1997, s. 3). 

У рамках проекту з обміну досвідом в роботі проти расизму з країнами 

глобального півдня «Vom Süden lernen», мультиплікатори з ПАР наприкінці 

1990-х рр. провели в Німеччині ряд семінарів з «Anti-Bias» (INKOTA, 2002, 

s. 13). З того часу існують кілька проектів, що працюють безпосередньо з 

підходом, адаптуючи і створюючи паралельно теоретичну базу; а також ряд 

організацій, які інтегрують «Anti-Bias» у сфері антидискримінації. На сьогодні 

«Anti-Bias» вважається в Німеччині одним із найбільш вагомих та інноваційних 

підходів у роботі з протидії дискримінації. 

Вихідними позиціями підходу «Anti-Bias» є те, що всі люди так чи інакше 

перебувають в умовах соціальної нерівності, а стереотипи і дискримінація –  

повсюдно. Тому «Anti-Bias» зачіпає всіх людей, незалежно від того, чи 

знаходяться вони на місці тих, кого дискримінують, або на місці тих, хто 

дискримінує. Відмінності, за ознаками яких може мати місце дискримінація 

(стать, гендер, сексуальна ідентичність, соціальний статус, походження тощо), 

розглядаються як соціальні конструкції, при цьому стереотипи формуються і 

засвоюються протягом всього життя. Отже, їх можна усвідомлювати і 
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деконструювати. Тому іноді процес «Anti-Bias» описують як «позбавлення 

звички сприймати світ через призму стереотипів» (Подход «Анти-байес»,2013). 

«Anti-Bias» виходить з того, що всі індивіди знаходяться на перетині 

різних ознак, на основі яких вони можуть бути дискриміновані. Тому підхід не 

обмежується певними формами дискримінації, а спрямований проти всіх її 

проявів. Таким чином, стає можливим комплексний аналіз дій та механізмів 

дискримінації, при цьому мета – не брати до уваги максимальну кількість 

відмінностей, за ознаками яких може мати місце дискримінація, а виявити ті, 

які в конкретному контексті роботи, наприклад, у шкільному класі або команді 

колег, мають або можуть мати значення. Рефлексуючи і аналізуючи конкретні 

практики, надається можливість виявлення дискримінації та розроблення 

альтернативних дій, спрямованих на її запобігання. 

«Anti-Bias» не вважає, що повне позбавлення від стереотипів можливе. 

Замість цього робота фокусується на аналізі функціональності та механізмів їх 

дій. Таким чином, мета полягає не в повному позбавленні від стереотипів, а в 

усвідомленому і відрефлексованому сприйнятті їх наявності і, виходячи з 

цього, – прагненні до вільного від дискримінації життя і діяльності. 

Центральними темами підходу є диференціація, влада і дискримінація. 

Диференціація (Bias) розглядається як система поглядів, уявлень, стереотипів, 

оціночних суджень, забобонів, суспільних норм, цінностей тощо, і є однією з 

умов для дискримінації. «Anti-Bias» виходить з того, що вільних від влади 

просторів не існує. Владу можна описати як наявність сили, статусу, 

можливість діяти в певних ситуаціях, «володіння ситуацією», здатність щось 

подужати, наявність доступу до ресурсів, привілеї тощо. У контексті 

суспільства влада розглядається як наявність здебільшого певних позитивних 

атрибутів, що виходять з приналежності до певних соціальних груп. У цілому 

влада розглядається як здатність діяти, заснована на певних ситуативних і 

структурних можливостях.  

Поряд з диференціацією влада може стати ще однією умовою для 

дискримінації. Важливим моментом при цьому є акцент на слово «може», що 

підкреслює можливий, а не обов'язковий характер дискримінації. Це означає, 
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що підхід не стверджує, що сукупність влади та диференціації автоматично 

призводить до дискримінаційних практик. Замість цього в ході роботи на 

семінарах з «Anti-Bias» тренери намагаються виявити шляхи позитивного 

сприйняття диференціації та розпізнання власних сил і можливостей, які можна 

спрямувати на вихід з дисбалансу, запобігаючи і викорінюючи дискримінаційні 

практики. Дискримінація в «Anti-Bias» не обмежується визначенням правових 

норм, а розглядається в більш широкому контексті, включаючи в себе також 

почуття пригніченості. 

У цілому дискримінація – це не лише результат особистих поглядів і 

практик окремих індивідів, а завжди розглядається в контексті глобальних або 

домінуючих в конкретному суспільстві дискурсів, норм поведінки, цінностей, 

традицій, правової ситуації тощо. Для того, що б взяти до уваги весь комплекс 

реальності, аналіз дискримінації в підході «Anti-Bias» проходить на різних 

рівнях, включаючи інтеракційний, інституційний й ідеологічно-дискурсивний. 

Таким чином, «Anti-Bias» розглядається як особиста практика життя і 

діяльності, що формується і змінюється в процесі усього життя; як підхід у 

громадянській та політичній освіті; як інструмент аналізу дискримінаційних 

практик. 

Зауважимо, що насамперед «Anti-Bias» розглядається як особиста 

практика життя і діяльності. Ця практика формується і змінюється у процесі 

всього життя. Тому орієнтація на процес в «Anti-Bias» відіграє важливу роль. 

Виходячи з цього, головним ресурсом є рефлексія особистого досвіду. Метою є 

розроблення альтернативних недискримінаційних практик за рахунок 

усвідомлення власної участі в дискримінаційних структурах і виявлення 

власних сил і можливостей у боротьбі з нею. Саморефлексія, обмін власним 

дискримінаційним досвідом, обмін думками, а також розроблення стратегій 

альтернативних чи недискримінаційних практик є важливими складовими у 

процесі навчання на основі підходу «Anti-Bias». 

Зазначимо, що гендерне конструювання в Німеччині відзначається 

розробленням та впровадженням моделі гендерного мейнстримінгу (Gender 

Mainstreaming) в усі ланки німецької освіти, збагаченням гендерно-
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інформаційного простору шляхом поширення гендерної статистики, 

проведення широкомасштабних просвітницьких заходів, спрямованих на 

підвищення гендерної компетентності педагогів (наприклад, гендерні тренінги 

та підвищення кваліфікації педагогів). Все це забезпечує формування гендерної 

культури нового покоління (М. Горсткемпер (Horstkemper 1995), П. Міддлетон 

(Middleton, 1986), А. Пренгель (Prengel,2001) та ін.).  

Вже на початку 2000 р. наукова спільнота Німеччини і Постійна 

конференція міністрів освіти виступили з ініціативою «професіоналізації 

педагогічної освіти», тобто покращення педагогічно-дидактичної освіти, на  

більшої уваги професійній практиці і спрямованості навчання на здобуття 

ключових компетентностей, що мають вирішальне значення для професії 

вчителя (Terhart, 2000; Wissenschaftsrat, 2001). 

Загалом необхідно зазначити, що система підготовки вчителів у закладах 

вищої освіти Німеччини, за оцінками німецьких учених і практиків, 

характеризується як кризова і потребує докорінних змін та оновлення. 

Останнім часом особливо підлягає критиці питання професійної підготовки 

вчителів математики в університетах Німеччини, а також розглядаються шляхи 

її удосконалення (DMV, 2009).   

Сьогодні в німецькомовному просторі шкільні предмети розподіляються 

згідно з домінуючими гендерними стереотипами на «чоловічі» та «жіночі» 

зокрема щодо їх мотивації, впевненості у собі і самооцінки. Як свідчать 

результати національних і міжнародних порівняльних досліджень, в Німеччині 

до так званих «жіночих» предметів відносяться предмети з дисциплін 

соціально-гуманітарного спрямування. Шкільні предмети залишаються 

розділеними стосовно гендерно-специфічних галузей знання, компетентностей 

та інтересів, де математика, незважаючи на тенденцію поступового скорочення 

«гендерного розриву», продовжує характеризуватися як «чоловічий домен» 

(Zimmer et al., 2004; Bos et al., 2008). Математику завжди пов'язують з 

«чоловічою» галуззю знань, а вчителів математики критикують за застосування 

статево-рольових підходів і відтворення гендерних стереотипів.  
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Як зазначає німецька дослідниця А. Блунк (Andrea Blunck), «потрібно 

терміново впроваджувати гендерні знання в процес професійної підготовки 

майбутніх вчителів математики, тому що вони будуть виступати у якості 

мультиплікаторів і формувати розуміння математики як предмету для 

наступних поколінь» (Blunck, 2009).  

Результати міжнародних і національних порівняльних досліджень 

(наприклад, TIMSS, PISA, IGLU, IGLU-E, LAU, QuaSUM), вказують на існуючі 

гендерні відмінності, пов'язані з математичною продуктивністю і 

математичною самооцінкою (Я-концепцією) (Budde, 2009). Ці відмінності, які 

помітні вже на завершення початкової освіти, зростають під час подальшого 

навчання в школі і проявляються у виборі наступного курсу та програми 

навчання, а також у виборі професії.  

Після багаторічних гендерних досліджень був зроблений висновок щодо 

необхідності сенсибілізації майбутніх учителів математики з точки зору їх 

внеску у створення і репродукцію гендерно-орієнтованих галузей знань; 

сенсибілізації, яка базується на сприйнятті, поглядах і поведінкових моделях 

вчителів (Mischau, 2010). 

Дослідники, що вивчають гендерну проблематику в шкільній і 

університетській освіті, протягом багатьох років вказують не лише на проблеми 

розвитку і реалізації гендерно-орієнтованого навчання математиці, а також на 

необхідність підвищення чутливості вчителів цього предмету стосовно їх ролі 

щодо створення і відтворення гендерних стереотипів (Jungwirth/Stadler, 2005; 

Fischer/Rustemeyer, 2007; Keitel 2010).  

Враховуючи проблематику гендерно-стереотипних внутрішніх і 

зовнішніх атрибуцій для педагогічної діяльності, що дискутуються останнім 

часом у контексті досліджень PISA (OECD, 2009), гендерна компетентність 

представляє собою ключову професійну компетентність, яка в Німеччині не 

враховується ні в загальних, ні в спеціально призначених для викладання 

математики стандартах педагогічної освіти (КМК, 2004, 2008). 

Це питання було детально розглянуто в доповіді ОЕСР щодо результатів 

спеціального міжнародного порівняльного дослідження PISA, який робить 
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висновок про вплив гендерних стереотипів з боку вчителів на розвиток 

продуктивності дівчаток і хлопчиків. У дослідженні також наголошується на 

тому, що школа як інститут по-різному впливає на розвиток дівчаток і 

хлопчиків і що вчителі можуть зробити набагато більший внесок щодо 

утвердження гендерної рівності, ніж обговорюється в контексті заходів з 

реформування викладання і розвитку шкільної освіти (OECD, 2009).    

Йдеться про те, що вчителі повинні здійснювати рефлексію власних 

очікувань/ упереджень щодо продуктивності учнів стосовно предметів, які вони 

викладають, та застосовувати стратегії для підвищення рівня впевненості у собі 

та мотивації учнів обох статей у тих сферах, де кожен з них потребує допомоги. 

Зокрема дівчата потребують широкої підтримки в розвитку їх інтересів і уваги 

до себе в математиці. Учениці, які не мають впевненості у своїх математичних 

здібностях, можуть бути обмежені у своєму майбутньому виборі кар'єри 

(OECD, 2009).  

Наше дослідження дозволяє зробити висновок, що в Німеччині 

імплементується низка проектів з метою фасилітації сталого впровадження 

гендерної компетентності як якісної характеристики та профільованості 

процесу навчання в університетах, використання гендерно-релевантних 

стратегічних концепцій у закладі вищої освіти, подальшого розроблення та 

впровадження науково-предметного контенту і забезпечення необхідними 

матеріалами відповідні навчальні підрозділи. Перелік реалізованих проектів 

гендерно-орієнтованої спрямованості у галузі педагогічної освіти Німеччини 

подано у додатку З.       

Так, проект «Гендер в навчанні» виконувався на рівні ЗВО, основою 

проекту виступали вже здійснене в 2010 р. вибіркова імплементація ґендерних 

аспектів у нових регламентах організації освітнього процесу та проведення 

оцінювання результатів навчання.   

Професійна підготовка вчителів на засадах гендерної педагогіки 

реалізується в Ґете Університеті (Goethe-Universität, Frankfurt am Main), який є 

одним із найбільш модернізованих і технічно оснащених університетів Європи, 

де викладають відомі вчені, проводяться різноманітні дослідження, які є 
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авторитетними в науковому світі. Університет Ґете – один із десяти 

найбільших університетів Німеччини, у якому 14 з 16 факультетів беруть 

участь у підготовці вчителів. З 2010 – 2011 н.р. в Університеті Ґете 

запроваджено Політику різноманітності («Diversity Policy»), яка має власну 

концепцію. Цей університет став одним із перших навчальних закладів у 

Німеччині, який прийняв Концепцію різноманітності на 2011–2014 рр., в якій 

зосереджується увага на гендерних питаннях та різноманітності студентської 

аудиторії з метою створення необхідного потенціалу для забезпечення 

гендерної рівності, поводження з різноманітністю та одночасно протидії 

гендерної дискримінації.  

У Бюро з питань гендерної рівності (Gleichstellungsbüro), що є одним із 

підрозділів університету, для здійснення заходів у межах федеральної 

державної програми «Потужний старт в навчанні» («Starker Start ins Studium») 

було створено відділ координації політики різноманітності. З цього часу на 

факультетах і структурних підрозділах університету виникло багато нових 

проектів та ініціатив, які допомагають студентам з різних верств населення 

краще розвивати свій потенціал та успішно навчатися. Зокрема завдяки 

регулярним тренінгам для викладачів та тьюторів Університет Ґете постійно 

працює над розвитком чутливих до гендерної проблематики та Ґетерогенності 

форм навчання та викладання. 

З метою забезпечення координованості структур та проектів в освітніх 

дослідженнях і курсах професійної підготовки вчителів у 2005 р. на його базі 

була заснована Академія освітніх досліджень та педагогічної освіти (Akademie 

für Bildungsforschung und Lehrerbildung) (далі – ABL). ABL є центральним 

інститутом з міждисциплінарних досліджень освітньої галузі та професійної 

підготовки вчителів в Університеті Ґете, де всі факультети, які займаються 

підготовкою вчителів, працюють разом і зокрема координують один з одним 

відповідні питання у дослідженнях та освітньому процесі. ABL ініціює і 

просуває міждисциплінарні дослідницькі проекти з питань організації 

освітнього процесу, а також питань професіоналізму та професіоналізації 

вчителів. Особлива увага тут приділяється створенню і розширенню 
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співробітництва між представниками наук про освіту і предметної 

дидактики, а також підтримці молодих дослідників. Водночас ABL також є 

міждисциплінарним центром співпраці з зовнішніми партнерами – із закладами, 

що займаються підготовкою вчителів на рівнях магістра та доктора філософії, в 

інших університетах та регіоні. 

Питання рівних можливостей та різноманітності є основними 

принципами для функціонування ABL як міждисциплінарного інституту з 

координації педагогічної освіти та як центрального органа в галузі освітніх 

досліджень. До основних сфер відповідальності ABL належать: перевірка веб-

сайту університету стосовно використання гендерно-чутливої мови; проведення 

внутрішнього семінару з питань протидії дискримінації та використання 

гендерно-чутливої мови для співробітників ABL; консультування студентів-

жінок, що носять хустку з релігійних причин тощо. Також були вжити 

додаткові заходи: запровадження е-курсу «Гендерний аналіз підручників»; була 

організована діяльність професійно-педагогічного журналу на тему 

«Різноманітність»; був запроваджений День дослідження «Різноманітність та 

професіоналізація»; організований ряд семінарів «Різноманітність у школі» в 

рамках пропозиції супровідного семінару для практичного семестру та семінар 

«Гендерний тренінг» в межах пропозицій семінарів програми Pro-L. Ці заходи 

мали на меті показати, як можна забезпечити гендерно-орієнтовану 

спрямованість підготовки шляхом інтеграції гендерних аспектів у зміст 

навчання (Vielfaltsbewusst lehren, 2016).  

У 2013 р. ABL у співпраці з Бюро з питань гендерної рівності за 

фінансуванням Міністерства науки і культури федеральної землі Гессен 

(HMWK) здійснила проект «Гендерна компетентність, компетентність 

різноманітності та ґендерно-сенситивна організація професійної підготовки 

вчителів» («Gender- und Diversitäts-Kompetenz und gender-sensible Lehre in der 

Lehrerbildung»). У рамках цього проекту було підготовлено концепцію 

послідовного впровадження гендерної проблематики та аспектів 

різноманітності в галузь професійної підготовки вчителів (травень 2014 –

 травень 2016 рр.). Окрім доопрацювання вже встановлених пропозицій, були 
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розроблені відповідні рекомендації на основі обговорень з членами всіх 

статусних груп університету у співпраці з супровідною робочою групою. Цей 

документ «Навчати з урахуванням різноманітності. Рекомендації для 

професійної підготовки вчителів, орієнтованої на урахування гендерних 

аспектів та різноманітності в Ґете Університеті» («Vielfaltsbewusst lehren“ 

Empfehlungen für eine gender- und diversitätssensible Lehramtsausbildung an der 

Goethe-Universität») був прийнятий Радою директорів ABL в літньому семестрі 

2016 р. та мав на меті забезпечення гендерно-рівноправного викладання та 

урахування різноманітності у сфері педагогічної освіти. Відповідно до 

документу гендерні аспекти і питання різноманітності відіграють важливу роль 

у всіх блоках педагогічної освіти: «Науки про освіту» – психолого-педагогічні 

дисципліни (Bildungswissenschaften), спеціально-предметний цикл 

(Fachwissenschaften), цикл предметної дидактики (Fachdidaktiken) та 

професійно-педагогічна практика.    

У преамбулі вищезгаданих рекомендацій зазначено, що гендерно-

орієнтоване викладання та врахування різноманітності посідає особливе місце у 

процесі професійної підготовки вчителів: не лише різноманітність студентів – 

майбутніх вчителів є проблемою для викладання, але й набагато більша 

розмаїтість учнів, з якими випускники будуть зустрічатися у своєму 

подальшому професійному житті. Для продуктивного поводження з 

різноманітністю своїх майбутніх учнів важливо, щоб майбутні вчителі самі 

мали можливість набути гендерну компетентність та компетентність 

поводження з різноманітністю. Це включає в себе, серед іншого, знання щодо 

результатів гендерних досліджень і досліджень з різноманітності та навички 

рефлексії (Vielfaltsbewusst lehren, 2016). 

ABL реалізує свою місію з питань гендерної проблематики та 

різноманітності у зв'язках з громадськістю як всередині своєї структури, так і за 

її межами. В університеті Ґете, наприклад, був запроваджений проект Бюро з 

питань гендерної рівності «Аналіз чутливості медіа-ресурсів до 

різноманітності». ABL регулярно інформує відповідні структури (керівників 

підрозділів, деканатів) та сферу предметної дидактики про поточні проекти та 
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ініціативи стосовно гендерної та / або проблематики різноманітності, а 

також, якщо це можливо, допомагає з імплементацією. 

Широко вживаною практикою в Університеті Ґете є застосування 

найкращих технологій навчання (медіа-матеріалів) для вступного заняття 

дисципліни «Науки про освіту». Так, для проведення лекції «Вступ в освіту та 

інновації» («Einführung in Erziehen und Innovieren») медіа-матеріали повинні 

використовуються в якості інноваційних, які доступні для викладачів 

предметної дидактики (Fachdidaktiken) та спеціально-предметного блоку 

дисциплін (Fachwissenschaften). Ці матеріали дають уявлення, які попередні 

знання вони можуть очікувати від студентів і яким чином вони викладалися, що 

допоможе розробити концепцію подачі матеріалу для всього курсу навчання. 

Такій підхід в організації навчання студентів педагогічних закладів 

виявляє свою ефективність, оскільки дозволяє зацікавити студентів предметом 

гендеру. Окрім теоретичних ґендерних основ з точки зору психолого-

педагогічних наук, відбувається наочне та практико-орієнтоване залучення до 

гендерно-сенситивної предметної дидактики. Це сприяє рефлексії з питань, 

якою мірою стать врахована в межах фахових дисциплін і який «образ», 

наприклад, математики, викладається в класі. На заняттях з німецької мови 

учасники особливо добре сприймають завдання стосовно обговорення фільмів. 

Оскільки засоби масової інформації розглядаються як важливий фактор 

соціалізації, тому необхідно заохочувати школярів та школярок до обговорення 

медіа-контенту, зокрема стосовно соціально-традиційних гендерних ролей. Ще 

одним позитивним аспектом такого додаткового курсу є збереження ресурсів, 

оскільки викладачі проводять лише вступні та заключні сесії разом і мають 

можливість розділити сесії семінару, пов'язані з їх тематикою. 

Виходячи з конструктивістської теорії, яка демонструє, що соціально 

сконструйована стать (гендер) виробляється через взаємодію та спілкування 

(творення гендеру), можна говорити про те, що гендерна компетентність 

базується на постійному рефлексивному (дослідницькому) ставленні до 

власного мислення та дій. Ця компетентність значною мірою залежить від 

самоусвідомлення або здатності до само-сенситивності, а отже –  у здатності до 
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спостереження та рефлексії, що може призвести до формування 

дослідницької компетентності.  

З цією метою мають бути задіяна такі форми професійної підготовки 

майбутніх учителів, які дають змогу «зрозуміти процеси гендерного 

конструювання, визначити підводні камені спільного будівництва та 

розробляти та випробувати відповідні стратегії» (Langfeldt, B., Mehlmann, S., & 

Mischau, A., 2012, с. 19). Зміни у дії можливі лише тоді, коли вчителі 

рефлексивно впораються зі своїми власними переконаннями, ставленнями та 

суб'єктивними теоріями (Baar, R., Fuhr, T., Michalek, R., & Schönknecht, G., 2012 

с. 20). Для професійної підготовки майбутніх учителів важливо створити 

навчальне середовище, що дозволяє використовувати різні інтерпретації та дії, 

а також підтримувати процеси суб’єкт-формування як ресурс для якості 

професійних дій (суб’єкт-формування – це процеси, характеризують 

суб'єктивацію та освітні процеси) (Lehmann-Rommel, 2014 с. 44).  

У рамках проекту «Професійна гендерна компетентність» були 

розроблені курси «Питання ґендерної рефлексії підчас шкільних стажувань», 

для сенсибілізації студентів стосовно ефективності навчання та викладання. 

Для розроблення та впровадження концепції команда проекту співпрацювала з 

інститутами освітніх наук, математичної освіти, німецької мови та літератури, а 

також з факультетом фізики, Центром навчальної шкільної практики, який 

відповідає за організацію стажування в школі (Freiburg, P. H., Baum, Y., 

Bechstein, A., Granzin, C., & Schreck, D.,2015).    

Схарактеризуємо етапи реалізації проекту. Аналіз контенту рефлексійних 

звітів студентів щодо шкільної практики, який був доступний на початку 

проекту, допоміг отримати важливу інформацію про поточний стан ґендерної 

компетентності студентів та керуватися нею для подальшого курсу дій у рамках 

проекту «Професійна гендерна компетентність», зокрема шляхом зміцнення 

спостережувальної та рефлексивної компетентностей студентів з точки зору 

гендерних аспектів та процесів «творення гендеру» у школі (Freiburg PH, 2015).   

Викладачі університету, яким поставили запитання про актуальність 

гендерної теми для наукової галузі, підтвердили необхідність навчання 
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студентів гендерно-рефлексивній організації процесу викладання у школі. 

Навчальні плани, програми та регламент проведення іспитів на 2011 р. були 

перевірені відповідно до існуючих курсів, пов'язаних із гендерними аспектами. 

Впровадження гендерної проблематики в навчання здійснювалось на засадах 

інтегративного підходу, метою якого є інтеграція ґендерного змісту в усі 

існуючі курси та залучення до їх вивчення максимально можливої кількості 

студентів, які могли б з ними ознайомитися. Цінними вважаються й інші 

підходи, наприклад, міждисциплінарний або партикулярно-експліцитний 

підходи, про що зазначається у «Керівництві з акредитації та забезпечення 

якості  стосовно імплементації гендерної проблематики», особливо якщо 

інтеграція гендерних аспектів у зміст навчання не може бути забезпечена 

(Hilgemann, Kortendiek, Knauf, 2012, с. 90). 

Партикулярно-експліцитний підхід передбачає впровадження незалежних 

курсів з гендерної освіти, які передусім спрямовані на студентів, які вже 

зацікавлені гендерною тематикою та мають до неї чутливість. З іншого боку, 

згідно з досвідом, ці експліцитні пропозиції водночас дають можливість 

продовжувати застосовувати заходи та використовувати основні умови для 

ініціювання процесів рефлексії. Цей підхід використовувався як основа для 

міждисциплінарного курсу, який був задуманий та здійснений в рамках 

проекту.  

Експериментальна частина проекту передбачала оцінювання гендерної 

компетентності та етнографічне спостереження за процесами навчання. 

Концепція та реалізація заходів проекту базувалась на визначенні ґендерної 

компетентності Х. Розенкранц-Фаллеггер: «Гендерна компетентність включає в 

себе знання про гендерні відносини та їх витоки, а також здатність 

застосовувати ці знання в повсякденному житті та рефлексувати їх на 

індивідуальному рівні» (Rosenkranz-Fallegger, 2009 с. 44). Дослідниця Шнайдер 

(Schneider, 2004) використовує такі чотири виміри ґендерної компетентності 

для галузі освіти, зокрема, вищої: на «рівні знань» – вивчення ґендерних теорій 

та результатів гендерних досліджень з позиції власного фаху; на «рівні 

сприйняття» – набуття сенситивності, щоб сприймати вплив категорії «гендер» 
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в інтерактивних процесах «творення гендеру»; на «рівні ставлення 

(атитюду)» – це запитання про власні цінності та норми, завдяки яким можна 

зробити саморефлексію особистих ґендерних уявлень; і на «рівні дії» – 

використання категорії «гендер» як категорії аналізу власної практичної 

діяльності (Paseka, 2012, с. 61).  

У рамках проекту була організована та проведена міждисциплінарна 

міжвузівська гендерна конференція в контексті «Гендер, школа та професійна 

підготовка вчителів» під назвою «Визнати різноманітність, діяти гендерно-

компетентно» («Vielfalt erkennen, genderkompetent handeln») з трьома 

ключовими доповідями та спеціальними веркшопами. Наступними заходами 

були запропоновані внутрішні курси підвищення кваліфікації викладачів. 

Зокрема було представлено концепцію та здобутки дослідницького проекту 

«Гендерна компетентність як інноваційний елемент професійної підготовки 

вчителів математики». 

Крім іншого, в університеті Ґете значна увага приділяється різним 

формам професійного розвитку викладачів з метою виховання гендерної 

компетентності. Для цього використовуються такі форми взаємодії 

педагогічного персоналу, як Brown-Bag-Lunches (обідня перерва, під час якого 

працівники збираються разом для споживання принесеної з собою їжі і 

обговорення будь-яких виробничих або організаційних питань) з короткими 

лекціями, щоб забезпечити та поліпшити цілеспрямовану взаємодію між 

викладачами освітніх наук і викладачами предметної дидактики. Ці заходи 

ґрунтуються на потребах працівників.  

У Вільному Берлінському університеті Freie Universität Berlin з листопада 

2016 р. у вільному доступі функціонує «Панель інструментів: Гендер і 

різноманітність у викладанні» (Toolbox «Gender und Diversity in der Lehre»), яка 

містить інформацію, ресурси та пропозиції щодо викладання з урахуванням 

гендерної проблематики і різноманітності та спрямована передусім на 

викладачів, які хочуть розширити свої компетентності для підготовки та 

викладання курсів (Toolbox Gender und Diversity in der Lehre, 2016). 
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Цей ресурс є розробкою професійної мережі «Гендер і різноманітність 

у викладанні» (Netzwerk «Gender und Diversity in der Lehre»), яка була заснована 

у 2016 р. і об’єднує фахівців вищої школи, що концентрують свою увагу на 

питаннях гендерно-чутливого та чутливого до різноманітності викладання в 

університеті, зокрема щодо предметно-специфічних та міждисциплінарних 

навчальних програм тощо. 

Панель інструментів містить: пояснювальний фільм про гендер і 

різноманітність у навчанні; стартовий комплект з матеріалами стосовно 

чутливої до проблематики гендеру та різноманітності мови / мовлення, 

використання / застосування зображень / ілюстрацій, відповіді на поширені 

запитання; керівні принципи та інші рекомендації щодо розвитку гендерної 

компетентності та компетентності поводження з різноманітністю; рекомендації 

щодо методологічного моделювання курсів з великим вибором методів; 

міждисциплінарні та предметно-специфічні пропозиції щодо інтеграції 

досліджень з гендерної проблематики та різноманітності у зміст викладання та 

навчання усіх дисциплін; колекція ресурсів, де можна знайти можливості для 

подальшого навчання. 

Отже, можна стверджувати, що в закладах вищої освіти Німеччини 

гендерна компетентність розглядається в якості важливої основи 

професіоналізації, науковості, поглиблення компетентностей і забезпечення 

якості навчання вчителів та розуміється як професійна ключова якість, яка 

знаходить вираження у фаховій компетентності (вимір гендерних знань); 

дидактично-методичній компетентності (навички гендерно-сенситивної 

організації процесів викладання і навчання (вимір організації освітнього 

процесу)); інтерактивній компетентності (навички гендерно-сенситивної 

організації інтерактивних процесів у класі (вимір реалізації освітнього 

процесу); особистісній компетентності (здатність рефлексувати відносно 

власної біографії як представника певного гендеру і пов'язаних з цим гендерних 

образів і гендерних норм, а також здатність рефлексувати стосовно гендерних 

атрибуцій, очікувань і оцінювання в шкільній практиці (вимір 

саморефлексивності)). 
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У Німеччині імплементується низка проектів з метою фасилітації 

сталого впровадження гендерної компетентності як якісної характеристики та 

профільованості процесу навчання в університетах, використання гендерно-

релевантних стратегічних концепцій у закладах вищої освіти, подальшого 

розроблення та впровадження науково-предметного контенту і забезпечення 

необхідними матеріалами відповідні навчальні підрозділи. Впровадження 

гендерної проблематики в навчання здійснюється на засадах інтегративного, 

міждисциплінарного та партикулярно-експліцитного підходів. Значна увага 

приділяється професійному розвитку викладачів стосовно гендерно-чутливого 

та чутливого до різноманітності викладання в університеті, зокрема щодо 

дидактики та методології, предметно-специфічних та міждисциплінарних 

навчальних програм тощо. 

 

2.3. Відбір і структурування змісту професійної підготовки вчителів 

Німеччини для формування гендерної компетентності 

Необхідність забезпечення основного права на навчання дітей з різним 

рівнем психофізичного розвитку, представників різних культур, релігій, 

соціальних верств, гендерної приналежності тощо зумовлює включення 

категорії «гендер» у зміст професійної підготовки майбутніх учителів 

Німеччини для формування їхньої гендерної компетентності.  

Відповідно до проаналізованих матеріалів можемо стверджувати, що в 

Німеччині дотримуються думки щодо необхідності розвитку гендерної 

компетентності та компетентності різноманітності як викладацького складу, так 

і студентів у процесі їхньої професійної підготовки. Німецькі вчені Й. Будде, 

Б. Шоланд, Х. Фаульштих-Віланд визначили гендерну компетентність стосовно 

професійної підготовки учителів наступним чином: «... гендерна 

компетентність складається з елементів волі, знань та вмінь» (Budde, J., 

Scholand & Faulstich-Wieland, 2008, с. 281). 

Гендерна компетентність передбачає наявність знань з гендерної 

проблематики (процеси конструювання гендеру, розподіл влади), гендерно-

орієнтованої практичної компетентності (гендерно-сенситивні методи 
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викладання) та особистісної компетентності (рефлексія, дестереотипізація). 

Компетентність різноманітності слід розуміти як готовність адекватно 

спілкуватися з різними верствами суспільства, розпізнаючи стереотипи і 

уникаючи дискримінації та, при необхідності, протидіяти їм. 

Набуття гендерної компетентності та компетентності різноманітності 

вимагає готовності до перегляду та, можливо, корекції власної (частково 

несвідомої, наприклад, мови тіла) поведінки на основі набутих знань. Викладачі 

мають виступати для студентів в якості моделей ґендерно-сенситивної 

активності, прагнути, щоб випускники педагогічного навчального закладу 

брали з них приклад у процесі власної педагогічної діяльності (Vielfaltsbewusst 

lehren, 2016).  

Аналіз гендерних аспектів змісту підготовки кожного окремого предмету 

вказує, що для імплементації результатів гендерних досліджень у навчальні 

плани необхідні такі елементи: визначення предметно-специфічного і 

міждисциплінарного змісту гендерних досліджень; розроблення відповідних 

форм імплементації. 

Ознайомлення зі змістом деяких курсів навчання педагогічних 

університетів Німеччини (галузь знань «Науки про освіту» для освітніх рівнів 

«бакалавр» та магістр кафедри освітніх наук та психології Вільного 

університету м. Берлін) дозволяє зробити висновок щодо інтеграції гендерної 

проблематики у зміст спектру університетських дисциплін. Про це зазначається 

у документі «Інтеграція гендерної проблематики до навчальних курсів, що 

займаються професійною підготовкою вчителів у Вільному університеті міста 

Берлін. Витяги з положень організації навчання» (Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität Berlin, 2013) 

(див. додаток В). 

Зокрема в «Положенні про організацію професійної підготовки вчителів в 

рамках навчальних програм освітнього ступеня «бакалавр» з можливістю 

займати посаду «вчитель» (з опцією педагогічної діяльності) у Вільному 

університеті міста Берлін» (Studienordnung für den Studienbereich 

Lehramtsbezogene Berufswissenschaft im Rahmen von Bachelorstudiengängen mit 
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Lehramtsoption der Freien Universität Berlin (StO-LBW)), що було 

опубліковано 19 березня 2008 р., у розділі «Цілі освітньої галузі «Професійна 

підготовка вчителів» (Studienziele des Studienbereichs Lehramtsbezogene 

Berufswissenschaft) зазначено, що модулі галузі, що стосується педагогічної 

професійної підготовки, мають враховувати гендерну проблематику, особливо 

стосовно гендерно-специфічних імплікацій та стереотипів у процесах 

викладання та навчання (Zur Integration von Genderaspekten in die Lehramts-

Studiengänge der Freien Universität Berlin. Auszüge aus den Studienordnungen, с. 4) 

(додаток В. 2).  

Зазначимо, що у Берлінському університеті навчальні плани дещо 

змінились після прийняття документу «Спільні рекомендації Конференції 

ректорів вищих навчальних закладів та Конференції міністрів освіти і культури 

«Педагогічна освіта для школи у різноманітності», затверджені постановою 

КМК від 12 березня 2015 р. та Постанови Конференції ректорів вищих 

навчальних закладів від 18 березня 2015 р. (Lehrerbildung für eine Schule der 

Vielfalt, 2015).    

У цьому документі офіційно зафіксовано необхідність доопрацювання 

стандартів підготовки вчителів напряму підготовки «Науки про освіту» та 

змісту підготовки вчителів за предметом викладання та його дидактикою з 

метою забезпечення готовності майбутніх учителів до роботи з учнями у 

Ґетерогенних групах. Так як у вищезгаданому документі підкреслено 

необхідність забезпечення основного права спільного перебування та навчання 

дітей з різним рівнем психофізичного розвитку, представників різних культур, 

релігій, соціальних верств, гендерної приналежності тощо, категорія «гендер» 

все частіше зустрічається як одне з ключових слів, наведених у розділі змісту 

«Робота з неоднорідністю» («Umgang mit Heterogenität»).   

Проте в положеннях про організацію навчання майбутніх учителів, 

наприклад, у «Положенні про організацію навчання та складання іспитів в 

сфері професійної підготовки вчителів в рамках навчальних програм освітнього 

ступеня «бакалавр» для початкової школи Вільного університету м. Берлін», в 

розділі «Кваліфікаційні цілі» виокремлено гендерну компетентність та 
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зазначено поряд з компетентністю поводження з різноманітністю: 

«Випускники мають розширені гендерну компетентність та компетентність 

поводження з різноманітністю. Вони мають розвинені особистісну та 

комунікаційну компетентності і здатні продуктивно працювати в Ґетерогенних 

групах. Вони можуть встановлювати зв'язки між теоретичними моделями і 

практичними ситуаціями та функціонально і рефлексивно використовувати 

фахову літературу» (Studien- und Prüfungsordnung für den Studienbereich 

Lehramtsbezogene Berufswissenschaft für Grundschulen im Rahmen eines 

Bachelorstudiengangsfür das Lehramt an Grundschulen der Freien Universität Berlin, 

2015).  

Розглянемо більш детально особливості відбору та структурування змісту 

професійної підготовки вчителів з урахуванням досліджень гендерної 

педагогіки в університетах Німеччині. 

Завдяки гендерно-орієнтованій підготовці студенти набувають навичок 

критичного мислення щодо гендерних відносин, вони вивчають значення 

«гендеру» як соціальної категорії. На переконання німецьких учених 

(Hilgemann, Kortendiek& Knauf, 2012) необхідним є аналіз та реструктурування 

змісту педагогічних дисципліни з урахуванням важливості категорії «гендеру» 

в галузях освіти з метою нівелювання гендерного кодування.   

Здійснений аналіз навчальних планів педагогічних університетів 

Німеччини дозволив виявити ряд предметів, що є обов’язковими з-поміж 

фахових дисциплін. Студентам пропонується вивчення наступних предметів: 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Шкільна педагогіка», 

«Професійна освіта і навчання», «Догляд та обслуговування», «Реабілітаційні 

науки», «Порівняльна і міжкультурна педагогіка», «Освіта дорослих» тощо. 

Зміст професійної підготовки майбутніх учителів має містити наступні 

гендерно-спрямовані теми:   

• Гендерні аспекти в сімейному вихованні, освітньому консультуванні, 

навчанні батьків, в школах, в спеціальній і інклюзивній освіті, у професійній 

підготовці, у галузі педагогічної освіти, в медіа-освіті та медіа-дидактиці, в 
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міжкультурній освіті, в сфері освіти і консультування, в роботі цільових 

груп з дорослими.  

• Теоретичні та історичні витоки гендерних досліджень.  

• Психологічні та соціальні теорії щодо важливості категорії «гендеру» та 

гендерної компетентності для процесів освіти і соціалізації.  

• Теоретичні, філософські та лінгвістичні підходи до процесів 

конструювання / деконструювання гендерних відносин. 

• Аналіз ґендерних дискурсів в освітніх галузях.  

• Теорії соціальної роботи та відтворення соціальної нерівності. 

• Розвиток тенденцій глобалізації з точки зору ґендерної перспективи. 

• Обговорення політичних програм, таких як Гендерний мейнстримінг  і 

різноманітність. 

• Безперервне навчання, біографія і оточуюче середовище з точки зору 

гендерної проблематики (Hilgemann, M., Kortendiek, B., & Knauf, A., 2012, 

с. 148).  

Щодо інтеграції результатів гендерних досліджень у зміст освітніх 

програм професійної підготовки вчителів, то гендерні знання можуть бути 

вміщені в кожному модулі педагогічних наук з урахуванням актуальності. 

Гендерну проблематику рекомендовано включити на кожному рівні підготовки 

учителів. 

Розглянемо особливості включення гендерної проблематики до змісту 

професійної підготовки вчителів за напрямами «Соціальна педагогіка» та 

«Математика».  

Історія соціальної роботи завжди була і є історією взаємовідносин між 

статями. З початку ХХ ст. питання гендерних відносин є предметом гострої 

дискусії: вони відображають історичний розвиток і релятивність гендерних 

конструкцій, одночасно впливають на появу нових соціальних професій. На 

сьогоднішній день гендер є формуючою категорією для соціальної роботи:  

• на індивідуальному рівні фахівці – представники певної статі –

виступають щодо своєї цільової аудиторії і сприймаються нею як жінки або як 

чоловіки; 
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• на інституціональному рівні соціальна стать (гендер) і пов'язані з нею 

атрибуції будуть завжди розглядаються з позиції соціальної роботи;  

• на суспільному рівні соціальна роботи стикається з специфічними 

життєвими проблемними ситуаціями, а також зі структурною сегрегацією і 

дискримінацією з боку гендерних груп (жінки і дівчатка в певних контекстах, 

жінки-мігранти без освіти, мусульманські чоловіки, які потенційно несуть 

загрозу насильства тощо) (Hilgemann, M., Kortendiek, B., & Knauf, A., 2012, 

с. 169-170). 

Крім того, робота, пов’язана з доглядом, в нашому суспільстві має жіночу 

специфіку: вона сприймається як типово жіноча професія. Це означає, що 

соціальна робота не лише має прояви гендерних ієрархій у різних сферах 

діяльності та крізь призму соціальних проблем, але з точки зору конструювання 

гендеру завжди є частиною цього конструювання. Вона не тільки реагує на 

соціальні проблеми, але вона їх моделює. В сучасному раціоналізованому і 

економічно організованому секторі соціального обслуговування більше не 

виступають гендерно-закодованим символом роботи, наприклад, для жінок – 

волонтерська та орієнтована на клієнта робота, для чоловіків – повна зайнятість 

на керівних посадах. Крім того, чинними є гендерно-диференційовані норми. 

Професіоналізація соціальної роботи співпала зі зміненими символічними 

гендерними механізмами, що зробило професію соціолога, соціального 

психолога і педагога привабливою для жінок і чоловіків. Однак емпіричні 

дослідження виявили, що у сфері соціальної роботи ще домінують жінки. В 

результаті цього гендерні відмінності, з одного боку, втрачають свою 

значущість, а з іншого боку, знову актуалізуються залежно від контексту. Тому 

питання соціальної нерівності між чоловіками і жінками у сфері соціальної 

роботи залишаються вірулентними. 

Гендерні проблеми позиціонуються в соціальній роботі головним чином у 

владних відносинах і способах інтерпретації соціальної реальності. Вони 

можуть бути належним чином проаналізовані та описані тільки з урахуванням 

контексту кожної конкретної ситуації, пов’язаної з іншими питаннями 

соціальної нерівності. 
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Гендерні дослідження передбачають широкий спектр аналізу стосовно 

гендерних відносин, гендерних стратегій і концепцій для галузі соціальної 

роботи. Вчені роблять ці висновки на основі досліджень з соціальних наук, 

соціальної педагогіки / педагогічних наук, а також соціології, психології, 

політології, медицини, права і економіки з точки зору практичного 

застосування та міждисциплінарності (Hilgemann, M., Kortendiek, B., & 

Knauf, A., 2012, с. 171). 

Основні напрями досліджень включають:  

• гендерне насильство (фізичне та сексуальне насильство щодо жінок і 

дітей, структурне насильство, правові аспекти тощо);  

• проблемні життєві ситуації жінок і чоловіків (хвороби, безробіття, 

наркоманія, безпритульність, біженство тощо);  

• соціальні зміни і їх вплив на гендерний розподіл праці у сфері 

виробництва, соціального забезпечення, міграційних процесів тощо. 

Соціальна робота передбачає виконання суспільно організованих завдань 

з турботи і догляду, боротьбу з соціальними проблемами і допомогу в 

самоорганізації тим, хто постраждав. Відповідно широкими є сфери діяльності і 

цільові групи соціальної роботи, на які спрямовані емпіричні дослідження, 

теоретичний аналіз і гендерно-рефлексивні концепції освіти і підтримки.  

Наведемо приклади найбільш поширених проблем гендерних досліджень: 

• робота з дітьми і молоддю: соціально-просторовий аналіз, розвиток 

роботи з дівчатками та хлопчиками, гендерно-рефлексивна коедукація;  

• допомога сім'ям: критика несправедливих гендерних механізмів, 

боротьба з побутовим насильством щодо жінок і дітей, робота з 

правопорушниками; 

• соціальні послуги: імплементація принципів гендерного мейнстримінгу 

в організаціях, під час надання допомоги, реалізації контролюючих заходів; 

• пропаганда здорового способу життя: увага до гендерних подібностей та 

відмінностей в поведінці стосовно здоров'я, при захворюваннях, залежність від 

психотропних речовин; 
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• міграційна робота: підтримка жінок і чоловіків з урахуванням і без 

урахування причин міграції в імміграційному суспільстві; 

• робота з літніми людьми: прийняття та просування різних проектів 

щодо діяльності літніх жінок і чоловіків у всіх сферах життя (Hilgemann, M., 

Kortendiek, B., & Knauf, A., 2012, с. 170). 

Поза сумнівом залишається той факт, що для забезпечення якості у сфері 

соціальної роботи вирішального значення набуває компетентність гендерно-

сенситивної рефлексії щодо професійних поглядів і дій. Це передбачає 

тематичне включення гендеру (з точки зору соціальної статі) в загальний 

дискурс соціальної роботи (у змісті професійної підготовки і наукових 

досліджень) для перетворення гендерно-свідомої рефлексії на суттєву частину 

професіональної роботи соціальних працівників.  

Соціальна робота – це інтегрований напрям підготовки в університетах 

Німеччини, про що свідчить включення у навчальні плани дисциплін: 

«Соціальна педагогіка, соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Лікувальна 

педагогіка і догляд». На освітньому рівні «бакалавр» гендерні питання бути 

інтегровані в усі модулі протягом всього курсу навчання. У магістерських 

програмах підготовки зміст модулів більш поглиблений, наприклад, під час 

виконання дослідних проектів або розроблення індивідуальних наукових 

досліджень. Гендерна проблематика інтегрована в усі модулі таких дисциплін, 

як: «Соціальна робота як професія», «Соціальна робота як наука», «Концепції 

та методи», «Соціально-правова база», «Сфери діяльності і проекти», 

«Соціальне управління», «Контроль і навчання» тощо (Hilgemann, M., 

Kortendiek, B., & Knauf, A., 2012, c.171).  

Елементи модуля можуть включати такі складові: 

• Теоретичні та емпіричні основи соціально-конструктивістських і етно-

методологічних гендерних аспектів і різноманітності. 

• Теоретичні та емпіричні основи соціально-структурної перспективи 

гендерних механізмів з метою подолання соціальної нерівності 

(інтерсекціональність). 
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• Гендер / різноманітність у різних сферах діяльності: Емпіричні 

дослідження цільової аудиторії і професіоналів, критичний аналіз  освітніх  та 

допоміжних концепцій. 

• Гендерний мейнстримінг / Менеджмент різноманітності: Значення 

наукових знань і методів, в основі яких лежать принципи гендерного 

мейнстримінгу для формування особистісних та професійних компетентностей, 

для сприяння становленню гендерно-справедливих відносин в організаціях і 

для підготовки кваліфікованих фахівців. 

• Гендер / різноманітність як політичні категорії, зокрема щодо прав 

людини або боротьби з дискримінацією, дискусії про соціальну справедливість, 

а також критична оцінка соціальних рухів в Європі і на міжнародному рівні 

(Hilgemann, M., Kortendiek, B., & Knauf, A., 2012, c.171).  

У результаті опанування гендерно-орієнтованих курсів навчання студенти 

повинні знати процеси соціального конструювання статі й інституціоналізації 

гендерної нерівності (з урахуванням культури, соціального походження, віку, 

інвалідності і сексуальної орієнтації) і розуміти значення гендерних відносин 

для соціальної роботи. Студенти повинні вміти розробляти, застосовувати і 

оцінювати гендерно-рефлексивні стратегії і концепції щодо деієрархізації і 

демократизації гендерних відносин і пов'язаної з такими відносинами 

соціальної нерівності. Майбутні фахівці набувають особистісної і професійної 

гендерної компетентності і компетентності різноманітності (стосується 

дискримінації за етнічним та соціальним походженням, станом здоров’я, 

сексуальною орієнтацією тощо) для роботи у різноманітних сферах, вчаться 

критично оцінювати з гендерної і культурної точки зору професійні дії і 

відносини і можуть ініціювати відповідні процеси навчання для цільової 

аудиторії з забезпеченням наукового супроводу (Hilgemann, M., Kortendiek, B., 

& Knauf, A., 2012, с. 171). 

Розглянемо особливості упровадження гендерної проблематики до змісту 

професійної підготовки майбутніх учителів математики. В додатку Г наведено 

приклад організації навчання з фахових предметів та проведення контролю 

професійної підготовки вчителів з навчального курсу освітнього рівня 
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«магістр» педагогічних спеціальностей для початкової школи 

Гумбольдтського університету міста Берлін.  

В історичній ретроспективі математика розвивалася і викладалася 

переважно представниками чоловічої статі, і гендерні дослідження, пов'язані з 

математикою, доводять, що саме чоловіки є переважно носіями точних знань.  

Тому особливостями тематики модулів, що включені у зміст фахових 

дисциплін напряму «Математика» в німецьких університетах, є поглиблене 

вивчення таких проблем з історії математичної науки: 

• Біографічні дослідження жінок-математиків з давніх часів і до 

сучасності, їх внесок у розвиток математики в історичному контексті, їх 

навчання і умови праці. 

• Дослідження становлення та розвитку наукових установ (університетів, 

академій та наукових товариств), пов’язаних з математикою, і типи гендерних 

відносин в цих установах. 

• Дослідження в галузі жіночої освіти , зокрема щодоо математики. 

• Дослідження специфіки викладання математики в історичній 

ретроспективі, особливо для дівчаток. 

• Дослідження з питань розвитку кар'єри жінок-математиків і чоловіків-

математиків у першій половині ХХ ст. (Hilgemann, M., Kortendiek, B., & 

Knauf, A., 2012). 

У філософії науки гендерні дослідження, пов'язані з математикою, 

повинні опиратися на відповідні дослідження в галузі природничих і технічних 

наук. Особливо важливими аспектами є: 

• процеси конструювання гендерних ієрархій в природничих і технічних 

науках, а також у культурному та соціальному контексті цих наук; 

• наукове розуміння природничих наук, концепція об'єктивного знання; 

• імплементація гендерних відносин в наукові знання в галузі 

природничих наук. 

На думку німецьких науковців (Blunck, A., & Pieper-Seier, I., 2008), 

емпіричні дослідження повинні бути представлені в різних галузях діяльності, 

зокрема щодо таких питань: 
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• внесок в математичну дидактику та її психологічні і педагогічні 

засади. Йдеться про відмінності в показниках успішності між дівчатками і 

хлопчиками у процесі вивчення математики та пояснення різних інтересів 

дівчаток і хлопчиків щодо тем з математики, форм комунікації та взаємодії. У 

цьому контексті для гендерно-рівноправного навчання математики 

актуалізуються питання коедукативного навчання, (не)акцентування уваги на 

категорії статі на уроках математики, гендерізації чи дегендерізації.  

• Соціологічні і соціально-психологічно-орієнтовані дослідження щодо 

власного ставлення студентів до вивчення математики. Йдеться про набуття 

фахової культури під час навчання, пов’язане з професійним 

самоусвідомленням, професійними і особистісними очікуваннями щодо 

майбутнього, врахування категорії  гендеру і гендерних відносин у математиці.  

• Соціологічні і соціально-психологічно-орієнтовані дослідження 

стосовно професійної кар'єри жінок-математиків і чоловіків-математиків. 

Йдеться про дослідження з питань гендерного співвідношення в математичній 

предметній культурі, гендерних відносин у професійній практиці та статусу 

найбільш успішних жінок-математиків (Hilgemann, Kortendiek & Knauf, 2012, 

c.246). 

Вивчення особливостей освітньої практики в німецьких університетах 

свідчить, що гендерна проблематика інтегрована в модулі «Історія 

математики», «Математика та суспільство», «Дидактика математики» та ін., що 

чітко визначені в описі змісту. Прикладами інтегрованих тем з гендерної 

проблематики можуть бути: 

• Жінки в математиці. Історичні приклади в контексті розвитку 

математики і її соціальної організації, з одного боку, та нинішній стан в різних 

професійних галузях, з іншого боку. 

• Концепції гендерно-сенситивного викладання математики, зокрема 

результати емпіричних жіночих і ґендерних досліджень у сфері математичної 

дидактики (Hilgemann, Kortendiek & Knauf, 2012, c.246). 

Модулі, спрямовані на рефлексивне оцінювання гендерних питань, 

вивчаються з четвертого семестру бакалаврату. У межах кількох навчальних 
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програм бакалаврату у професійній підготовці вчителів математики 

відповідні модулі запропоновані, починаючи вже з другого семестру. 

Принциповою є можливість поглибленого вивчення на курсах магістратури 

(Hilgemann, Kortendiek & Knauf, 2012, c.246, с. 244- 245).   

У німецьких університетах гендерна компетентність вважається основою  

професійності, науковості, вчителів математики, що у 2006 р. було окреслено у 

рекомендаціях конференції ректорів університетів (HRK 

Hochschulrektorenkonferenz) в рамках розроблення нових вимог для професійної 

підготовки  вчителів (Mischau, Langfeldt, Mehlmann & Wöllmann, 2010, с. 29). 

Оскільки математика вважається ключовою дисципліною у виборі 

майбутньої професії в галузі науки і техніки (Deutsche Mathematiker-

Vereinigung (DMV), 2007), в Німеччині був ініційований спеціальний проект з 

метою формування гендерної компетентності у процесі професійної підготовки 

вчителів математики, загального збільшення рівних можливостей в шкільній 

освіті, вищій освіті та на ринку праці незалежно від гендерних стереотипів.  

Було зініційоване спеціальне дослідження-оцінювання ОЕСР у межах 

проекту «Гендерна компетентність як інноваційний елемент професіоналізації 

професійної підготовки вчителів математики» («Genderkompetenz als innovatives 

Element der Professionalisierung der LehrerInnenausbildung für das Fach 

Mathematik»), який ґрунтується на положенні, що гендерна компетентність 

повинна трактуватись як аспект професіоналізації вчителів, а гендерно-

орієнтовану дидактика і педагогіка – важливі компоненти розвитку і 

забезпечення якості шкільної освіти. Проект був розроблений за підтримки 

Федерального міністерства освіти і досліджень (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung-BMBF). У ньому взяли участь 8 університетів, зокрема міст 

Білефельд, Гіссен і Гамбург.  

Цей проект виконаний у рамках проблематики «Дослідження вищої 

школи як складова професіоналізації навчання в закладах вищої освіти – 

майстерні (веркшопи) майбутнього «Навчання в університетах» 

(«Hochschulforschung als Beitrag zur Professionalisierung der Hochschullehre – 

Zukunftswerkstatt Hochschullehre»). Партнерами цього міждисциплінарного 
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проекту були: професор, доктор Андреа Блунк (Andrea Blunck) 

(математичний факультет університету Гамбурга), доктор Сабіна Мельманн 

(Sabine Mehlmann) (факультет гендерних досліджень університету Гіссен) і 

доктор Аніна Мішау (Anina Mischau) (міждисциплінарний центр жіночих та 

гендерних дослідження (IFF), університету Білефельд). Також у реалізації 

проекту протягом усього терміну брала участь доктор Беттіна Лангфельд 

Bettina Langfeldt (університет Гельмута Шмідта, Гамбург) (Blunck, 2009). 

Метою проекту було розроблення, тестування та оцінювання змісту 

навчання та систематична інтеграція модулів з метою розвитку гендерної 

компетентності в професійну підготовку вчителів математики (Mischau, 2009). 

Наголошувалося на необхідності внесення змін у навчальні плани, котрі 

стосуються не тільки методики викладання дисципліни, але і інших фахових 

предметів (Metz-Gockel & Roloff, 2002; Haasper & Jansen-Schulz, 2008) План 

реалізації проекту включав такі етапи:  

1. Експертиза сучасної практики та відповідної літератури: як і якою 

мірою в кожному окремому університеті у професійній підготовці вчителів 

математики вже реалізуються програми з формування гендерної 

компетентності. 

2. Створення модульного курсу «Гендерна компетентність у математиці».  

3. Тестування моделі і оцінка модульного курсу «Гендерна 

компетентність у математиці» у восьми обраних закладах вищої освіти 

Німеччини.  

На першому етапі (експертиза освітньої практики та аналіз відповідної 

літератури) було виявлено, що такі словосполучення, як «гендерна рівність», 

«впровадження гендерних підходів» тощо було легко знайти як у відповідних 

правових документах («Закон про вищу освіту», «Закон про освіту» тощо), так і 

в інших офіційних стандартах федеральних земель і закладів вищої освіти, 

однак не в контексті вищої освіти стосовно професійної підготовки вчителів. 

Дослідження показали, що студенти дуже небагатьох педагогічних 

закладів освіти мають змогу ознайомитись з гендерною проблематикою під час 

вивчення курсу математики або математичної дидактики.   
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Необхідно зазначити, що у вищій педагогічній школі м. Людвігсбург 

(PH Ludwigsburg) тему «Гендер і математична дидактика» обрано в рамках 

обов'язкового модуля «Поглиблена фахова дидактика» і систематично 

викладається професором доктором Л. Мартігнон (Prof. Dr. L. Martignon). В 

університеті м. Ольденбург (Oldenburg Universität) з метою покращення 

професійної підготовки студентів упроваджено факультативний модуль 

«Математика: гендерні дослідження» (Blunck, 2009).  

Наступним кроком реалізації проекту було розроблення модульного 

курсу, присвяченого розвитку гендерної компетентності, з робочою назвою 

«Математика, школа та гендер» («Mathematik, Schule und Geschlecht»), котрий 

було заплановано впровадити та апробувати у зимовому семестрі 2009 –

 2010 рр. у восьми німецьких університетах, а саме: в університеті м. Аугсбург 

(Universitat Augsburg), університеті м. Білефельд (Universitat Bielefeld), 

університеті м. Бремен (Universitat Bremen), університеті м. Гіссен (Universitat 

Gießen), Гамбурзькому університеті (Universitat Hamburg), університеті 

м. Люнебург (Universitat Luneburg), вищій педагогічній школі м. Людвігсбург 

(PH Ludwigsburg), університеті м. Потсдам (Universitat Potsdam).  

З травня по серпень 2009 р. вищезгаданий модульний курс «Математика, 

школа і гендер» був розроблений з метою впровадження як в навчальні плани, 

так і для створення навчально-методичного забезпечення. В основі модульного 

курсу, який було передбачено проводити у формі семінару, є розуміння 

гендерної компетентності як професійної ключової якостії, яка охоплює 

наступні виміри: 

- фахова компетентність: базові і спеціальні знання у сфері гендерних 

досліджень про соціокультурні моделі конструювання гендеру та їх вплив не 

тільки на соціальні структури, інститути, на індивідуальну діяльність, але і на 

розвиток наукових дисциплін і гендерно-сенситивної фахової культури (вимір 

гендерних знань); 

- дидактично-методична компетентність: навички гендерно-сенситивної 

організації процесів викладання і навчання (вимір організації освітнього 

процесу); 
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-інтерактивна компетентність: навички гендерно-сенситивної 

організації інтерактивних процесів в класі (вимір реалізації освітнього 

процесу); 

- особистісна компетентність: здатність рефлексувати відносно власної 

біографії як представника певного гендеру і пов'язаних з цим гендерних образів 

і гендерних норм, а також здатність рефлексувати стосовно гендерних 

атрибуцій, очікувань і оцінювання в шкільній практиці (вимір 

саморефлексивності) (Mischau, A., Langfeldt, B., Mehlmann, S., Wöllmann, T. & 

Blunck, A., 2010, c. 30).  

Цей модульний курс, розроблений як навчальний зразок на основі 

відповідних ресурсів знань з ґендерних досліджень, спрямований передусім на 

підвищення чутливості студентів до механізмів і наслідків гендерно-

стереотипних атрибуцій при репродукції гендерно-специфічних «галузей 

інтересів і знань» в сфері математичних досягнень і при самооцінці (Я- 

концепції). 

По-друге, враховуючи особливе значення гендерних знань для шкільної 

освіти, мають впроваджуватися провідні теоретичні концепції та навчально-

методичні підходи для гендерно-сенситивної розробки уроків математики, які 

можуть виявити в процеси викладання та навчання гендерно-стереотипні 

обмеження і однобічність. 

По-третє, ключове значення для професіоналізації майбутніх учителів, 

зважаючи на «заплутаність» процесів «конструювання гендеру», має семінар з 

метою формування здатності усвідомлювати та змінювати власні професійні 

дії, взаємодію і спілкуватися з метою нівелювання ненавмисного (несвідомого) 

гендерно-стереотипного впливу. 

По-четверте, семінар спрямований на формування компетентностей, які 

виявляють у студентів здатність до саморефлексії в майбутній педагогічній 

практиці. Це передбачає критичне осмислення власних гендерно-специфічних 

поглядів і відносин, а також відповідних інституційних умов та настанов 

(наприклад, стосовно гендерної ієрархії і гендерної сегрегації в шкільних 

навчальних програмах і матеріалах). 
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Важливо зазначити, що гендерну компетентність не слід розуміти як 

«рецептурні знання», але відноситись до неї як до здатності розуміти процеси 

гендерного конструювання, виявляти «підводні каміння» спільного 

конструювання (Ko-Konstruktion) через власні атрибуції, через форми 

організації навчання, моделі взаємодії тощо і розробляти та випробовувати 

відповідні стратегії вирішення проблем (Mischau, A., Langfeldt, B., 

Mehlmann, S., Wöllmann, T. & Blunck, A., 2010, c. 32). Відзначимо, що спільне 

конструювання передбачає, що навчання відбувається на основі співпраці дітей 

і фахівців. 

Вищезгаданий модульний курс «Математика, школа і гендер», як і 

планувалося, вивчався в зимовому семестрі 2009/2010 в університеті 

м. Аугсбург (Universitat Augsburg), університеті м. Білефельд (Universitat 

Bielefeld), університеті м. Бремен (Universitat Bremen), університеті м. Гессен 

(Universitat Gießen), Гамбурзькому університеті (Universitat Hamburg), 

університеті м. Люнебург (Universitat Luneburg), вищому педагогічному закладі 

м. Людвігсбург (PH Ludwigsburg), університеті м. Потсдам (Universitat 

Potsdam). В університеті міста Гамбург курс був інтегрований безпосередньо в 

предмет «Математика», в інших навчальних університетах – у методику 

викладання математики. В університеті Люнебург курс було впроваджено в 

якості блокового семінару; в університеті Потсдам передбачалося викладання в 

якості двогодинних заходів протягом 14 днів; інші шість університетів 

проводили щотижневі заходи (2 год. на тиждень). Обсяг учасників семінару був 

від 6 до 30 студентів бакалаврських програм навчання. В університеті міста 

Потсдам курс був відкритий як для студентів бакалаврату, так і для студентів 

магістратури; в Бременському університеті – для програми магістра. Учасники 

семінару вивчали головним чином математику в контексті підготовки вчителів 

у галузі початкової, головної і реальної школи (Grund-, Haupt- und Realschulen), 

близько чверті з учасників були майбутні вчителі гімназій.       

Після апробації курсу «Математика, школа та гендер» («Mathematik, 

Schule und Geschlecht») у зазначених університетах було проаналізовано 

результати. Довгостроковою метою проекту є впровадження цього курсу в 
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освітні програми професійної підготовки вчителів математики, рефендаріату 

та упрограми підвищення кваліфікації вчителів математики.  

Курс включає п'ять академічних одиниць або тематичні блоків. Перший 

блок включає матеріал, починаючи з результатів досліджень і закінчуючи 

ставленням до математики («математичні переконання»). На першому етапі 

увага зосереджується на уявленнях студентів про предмет «Математика» і 

вплив цих уявлень на майбутнє викладання цього предмета, а також на власне 

розуміння студентами своєї професії. На другому етапі детально висвітлено 

зв'язок між математикою і гендером на основі гендерно-стереотипних 

атрибуцій щодо математичних здібностей, які поширені і популяризовані через 

ілюстровані зображення, та на основі фактичних даних про гендерні відносини 

в галузі математики з історичній ретроспективі з акцентуванням уваги на 

проблемі маргіналізації жінок в історії предмета. 

Другий блок присвячено емпірично та документально підтвердженим 

гендерним відмінностям у процесі вивчення математики, котрі розглядаються 

на прикладі результатів міжнародних порівняльних досліджень з гендерних 

відмінностей в досягненнях з математики, а також окремо висвітлюється тема 

математичної самооцінки. На відміну від широко розповсюджених гендерно-

стереотипних припущень, які приписують дівчатам більш низькі математичні 

здібності і продуктивність, в центрі уваги, з одного боку, знаходиться 

історична, культурна та контекстно пов’язана неоднорідність, варіабельність 

або ймовірна стабільність гендерних відмінностей. З іншого боку, порушується 

питання про причини яскраво виражених гендерних відмінностей в 

математичній продуктивності, про що свідчать результати міжнародних і 

національних порівняльних досліджень (TIMSS, PISA, IGLU, IGLU-E, LAU, 

QuaSUM), а також питання математичної самооцінки (Я-концепції). 

З огляду на стійкість (довговічність) припущення про «природність» 

гендерних відмінностей у центрі уваги третього блоку знаходиться критичний 

аналіз біологічних пояснень гендерних відмінностей у математиці. Важливим 

напрямом виступають твердження, що ґрунтуються на культурних гендерних 

стереотипах, зокрема стосовно математики як «чоловічого домену», які 
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репродукуються через гендерно-орієнтовані переконання, очікування і 

атрибуції батьків, груп однолітків і вчителів. Акцентується увага на факторах, 

що впливають на шкільне життя і навчання. 

У четвертому тематичному блоці розкриваються окремі аспекти 

організації викладання предмету «Математика» з урахуванням гендерних 

аспектів; висвітлюються питання результатів питально-розвивального методу 

(методу Сократа) в математичній освіті для організації активної участі 

студентів у процесі навчання, а також критичний аналіз гендерних образів, 

якими ілюстровані підручники з математики, а також запропоновані 

альтернативні напрями розроблення планів проведення занять. На основі 

створених для студентів критеріїв організації гендерно-сенситивного уроку з 

математики представлені дидактичні підходи і методичні інструменти для 

навчання, які однаково цікаві для учнів обох статей та сприяють 

індивідуальним підходам до вивчення математики і набуття предметно-

специфічних компетентностей. 

П'ятий блок присвячено інтерактивній поведінці вчителів. Звертається 

увага на врахування гендерних відмінностей педагогами, що передбачає 

врахування гендерних відмінностей у взаємодії зі студентами, учнями, 

«конструювання гендеру», коли через взаємодію між викладачами та 

студентами «створюються» гендерні відмінності на заняттях з математики. 

Цілком очевидно, що гендерно-орієнтоване навчання потребує постійної 

рефлексії власної педагогічної діяльності щодо ефективності та дієвості 

категорія гендеру як орієнтира для оцінювання.  

Модуль (з урахуванням вступного та заключного засідання семінару) 

складається з 12 сесій (див. додаток Д). У результаті студенти повинні 

отримати знання про історичні відомості, гносеологічні поняття і результати 

емпіричних гендерних досліджень, пов'язаних з математикою. Студенти мають 

опанувати знання про математику, її застосування і врахування категорії 

гендеру при викладанні цього предмету, щоб змінити професійну діяльність на 

гендерно-сенситивну. Зокрема майбутні вчителі повинні набути 
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компетентностей, які дозволять їм з виявляти гендерні стереотипи, ретельно 

їх аналізувати та змінювати (Mischau, Langfeldt, Mehlmann & Wöllmann, 2010). 

У межах зазначеного курсу було розроблено посібник, в якому вперше 

були представлені концептуальні засади та конкретні практичні пропозиції 

щодо формування (медіації) гендерної компетентності майбутніх учителів 

математики на першому етапі професійної підготовки вчителів. При розробці 

куррикулярного і дидактично-методичного забезпечення курсу були враховані 

результати гендерно-орієнтованих, професійно-наукових та професійно-

дидактичних дискусій в галузі математики та гендерно-орієнтованих 

досліджень у сфері шкільної та вищої освіти, а також результати соціально-

педагогічних досліджень (Mischau, 2010). 

Таким чином, можна констатувати, що інтеграція гендерної 

проблематики у навчальні плани дворівневої підготовки фахівців дозволяє 

укладати гендерно-рівноправні нові курси професійної підготовки і відповідно 

сприяє запобіганню гендерного кодування у системі вищої освіти.  

Запровадження гендерно-орієнтованого підходу у професійну підготовку 

вчителів відбувалось і у галузі «Природничі науки». Відтоді як у 1997 р. вперше 

в Німеччині в університеті Гумбольдта у Берліні було впроваджено програму 

ґендерних досліджень, понад 20 університетів Німеччини почали реалізовувати 

аналогічні програми. Так, в Університеті в м. Ольденбург та університеті 

Альберта Людвіга у м. Фрайбург поєднують гендерні програми з 

дослідженнями в медичних, природничих та інформаційних науках. А у 1999 р. 

у Гамбурзькому університеті стартував проект «Дегендеризація науки», 

ініціатори якого намагалися зробити природничі науки більш привабливими 

для жінок шляхом оновлення навчального плану й об’єднанню природничих і 

технічних наук з гуманітарними (Götschel, 2012).   

Ганноверський університет імені Лейбніца має давні традиції гендерних 

досліджень в гуманітарних і соціальних науках. З 2010 р. в університеті діє 

програма запрошення гостьових професорів (з навантаженням вісім 

академічних годин на тиждень протягом семестру) у галузі гендерних 

досліджень і гендерної різноманітності (Gastprofessur für Gender und Diversity), 
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що спрямовано на висвітлення міждисциплінарного характеру гендерної 

проблематики під час лекцій, семінарів та шляхом інтеграції відповідних 

модулів до різних курсів.  

З жовтня 2011 р. по вересень 2012 р. в Ганноверському університеті 

професором з дидактики хімії Дармштадського технічного університету (TU 

Darmstadt), доктором М. Прехтлем (M. Prechtl), який у 2005 р. захистив 

дисертацію «Конструювання гендеру на уроках хімії», викладався курс з 

гендерних досліджень на факультеті природничих наук (Gastprofessur Gender 

und Diversity, 2017).  

Цей обов’язковий курс був спрямований на студентів, які навчаються за 

програмами професійної підготовки вчителів, а також пропонувався семінар з 

професійної підготовки в галузі «м’які навички» («soft skills») для студентів 

всіх магістерських програм. У результаті багато студентів змогли підвищити 

рівень обізнаності стосовно гендерної проблематики. На лекції з інтегрованими 

вправами «Гендер – природничі науки – викладання» («Gender – 

Naturwissenschaften – Unterricht») (SWS: 2, ECTS: 2) студенти мали можливість 

набути в якості інструментарію для майбутньої професійної практики ключові 

компетентності гендерної рефлексивності та контекстної чутливості, щоб у 

процесі викладання природничих дисциплін мати можливість реорганізувати, 

покращувати, розвивати та оцінювати взаємодію між дівчатами/жінками та 

хлопцями/чоловіками з позиції рівних можливостей.  

Лекція складалась з наступних блоків:       

1) Перший блок – «Наука про гендер» – присвячений питанням про 

внесок природничих наук, особливо біології, в конструювання ґендерних 

концепцій та відмінностей. Основна увага приділяється міркуванням, 

вираженим у дихотоміях: а) еволюція гендерних відмінностей: репродуктивні 

стратегії, конкуренція та рекламні стратегії, критерії вибору партнера; 

б) розвиток і диференціація: становлення чоловіка/жінки, генетична стать, 

гормональна і нейронна стать, дослідження мозку, гендерна ідентичність і 

сексуальна орієнтація; в) біологічні теорії гендеру в історичному контексті та їх 
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соціологічні інтерпретації; d) квір-дослідження (включаючи критичний 

аналіз конверсійного трактування). 

2) У другому блоці – «Гендер та природнича освіта» – розглядаються 

класичні проблеми гендерних досліджень шкільної освіти, наприклад, 

моноедукативна освіта, коедукативна освіта або рефлексивна коедукація, 

приклади атрибуції та реатрибуції, динамічна Я-концепція – гендерна 

ідентичність, формування просторової уяви, фахові / предметні інтереси, 

методи навчання. 

3) Зміст третього блоку «Актори/акторки та організації природничих 

наук» на перший план виводить огляд кількості досліджень та умов 

дослідницької діяльності вчених-жінок в галузі природничих дисциплін, чиї 

досягнення були недооцінені / проігноровані історією науки (міркування щодо 

фонових ситуацій, розвитку кар'єри, перешкод та дискримінаційного досвіду). 

Також приділяється увага потенціалу проекту наставництва та розглядається 

зміст феміністичної критики природничих дисциплін (VVZ, 2012).  

Також був організований семінар «Гендерно-чутливе викладання 

природничих дисциплін» («Geschlechtersensibler Unterricht in den 

Naturwissenschaften») (SWS:2, ECTS: 2). Семінар спрямований на формування у 

майбутніх вчителів ключових компетентностей гендерної рефлексивності та 

контекстуальної чутливості стосовно реорганізації, вдосконалення, 

розроблення та оцінювання процесів викладання природничих дисциплін у 

контексті гендерного мейнстримінгу для реалізації наступних цілей: скасування 

гендерно-стереотипних уявлень; підтримка здібностей представників обох 

статей; підвищення якості викладання. На семінарі обговорюються такі важливі 

для виховання гендерної компетентності теми та заходи, як: імідж природничих 

наук; зміцнення очікувань особистості відносно власного «Я»; зміст навчання 

та методи, котрі сприяють рівним можливостям для дівчаток і хлопчиків; моно- 

та коедукативна освіта; наставницькі проекти; дні дівчаток/ хлопчиків тощо. 

Крім того, був запроваджений семінар (SWS: 1) «Керівництво науковою 

роботою (бакалаврська або магістерська роботи у сфері гендерних досліджень 

та природничої освіти» («Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (Betreuung 
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von BA-/MA-Arbeiten) im Bereich Gender Studien und naturwissenschaftliche 

Bildung»). Спектр проблематики наукових  робіт охоплював велике коло як 

предметно-наукових, так і предметно-дидактичних питань, зокрема, «Гендерні 

дослідження та природничі науки», «Гендерні дослідження та викладання 

природничих дисциплін» тощо (VVZ, 2012). 

Були запропоновані «Гендерні консультації» на курсах післядипломної 

освіти для педагогічних працівників факультету природничих наук, у рамках 

яких зацікавлені особи могли індивідуально ознайомитися з гендерно-

специфічними аспектами свого предмету, отримати консультаційну підтримку 

у питаннях гендерно-сенситивної організації своєї діяльності. Гендерні 

консультації організовувалися для одного викладача або невеликої групи (3-4 

людини) протягом двох годин, а більші групи (від 5 осіб) – чотиригодинним 

консультаціями.  

Тематика консультацій порушувала наступні питання: правильно 

коментувати успіхи і невдачі, самоефективність та мотиваційний зворотній 

зв'язок у природничій освіті (тренінг з реатрибуції); «типовий ботанік!» – 

рефлексія стосовно іміджу фахової культури і габітусу її представників (VVZ, 

2012).  

В університеті м. Зіген (Universität Siegen) пропонуються навчальні 

курси «Гендерні дослідження: перспективи для професійної діяльності» 

(«Gender Studies: Berufsfeldbezogene Perspektiven») та «Гендерні дослідження: 

теорії та методи» («Gender Studies: Theorien und Methoden») з можливістю 

отримання відповідних сертифікатів. Ці курси організовані Центром гендерних 

досліджень університету, який визначає програму заходів, узгоджує її з 

викладачами різних дисциплін, складає перелік заходів, консультує студентів і 

готує сертифікацію. Навчальний курс «Гендерні дослідження: перспективи для 

професійної діяльності» («Gender Studies: Berufsfeldbezogene Perspektiven») 

пропонується з першого семестру для студентів освітнього рівня «бакалавр» 

всіх факультетів, а також освітнього рівня «магістр» студентів педагогічних 

спеціальностей з предмету «Математика» факультету природничо-технічних 

дисциплін. 
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Цілі навчання передбачають набуття студентами, крім гендерної 

компетентності, професійно-релевантних ключових та лідерських якостей. 

Курс забезпечує ґрунтовні знання з гендерної проблематики та практичну 

ґендерну компетентність, які все частіше затребувані у професійному 

середовищі, незалежно від сфери діяльності. Викладання курсу здійснюється на 

основі міждисциплінарного підходу. Учасники набувають знань стосовно 

гендерних дискурсів з різних предметів, ознайомлюються з понятійним 

апаратом, проблемними питаннями, змістом і методами гендерних досліджень. 

Завданням програми є підвищення сенситивності до гендерних стереотипів та 

розроблення альтернативних варіантів дій. 

Цей курс розрахований на 6 академічних годин на тиждень (SWS) 

протягом максимум трьох семестрів і складається з трьох модулів по 2 

академічні години на кожний (SWS). Модулі передбачають такі напрями 

роботи: базовий елемент (ознайомлення з міждисциплінарними дослідженнями 

та перспективи гендерних досліджень); елемент налаштування/формування 

(вільно обирається міждисциплінарний семінар з напряму «Гендерно-

специфічні проблеми у дослідженнях та сфери застосування»); елемент 

практики (самостійно обирається захід у сфері «Гендерна компетентність у 

професійній практиці»). Участь у трьох вищезазначених заходах є необхідною 

умовою для отримання сертифікату. Окрім регулярної та активної участі, 

необхідно представити результати досліджень у письмовій, усній або 

практичній формах. Форма представлення результатів оголошується на початку 

відповідного заходу (Zertifikat Gender Studies B.A, 2018). 

Формуванню гендерної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей університету м. Білефельд сприяє курс «Гендер та наукові 

дослідження», розрахований на 4 семестри, у якому розглядаються наступні 

теми: гендерна соціалізація й гендерно-орієнтований підхід в освіті; гендерно-

орієнтований підхід в організації трудового процесу; гендерна проблематика в 

галузі охорони здоров’я; транс-націоналізація й демократизація гендерних 

стосунків у суспільстві. 
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Модуль «Гендерна соціалізація й гендерно-орієнтований підхід в 

освіті» знайомить студентів з поняттям гендеру, формує уявлення про гендерну 

компетентність індивіда. Під час практичних занять аналізуються поняття 

гендерної компетентності, відбувається ознайомлення з методами й формами 

гендерної освіти, здійснюється рефлексивне оцінювання власної гендерної 

компетентності. При цьому акцентується увага на тому, що гендерні 

конструкції й гендерні стосунки формуються під впливом соціально-

культурних умов, дається визначення статі, гендеру та ін. (Шарко, 2010).  

Гендерний курс «Гендер і гендерні перспективи в галузі гуманітарних 

наук» професора Мехтільди Оксле (університет м. Ольденбург) також має 

міждисциплінарний характер і прослуховується студентами різних факультетів 

і спеціальностей. Тематика курсу охоплює наступні теми: гендер і соціологічні 

дослідження; культурологія й гендер; гендерна історія; транснаціоналізм, 

міграція й гендер; гендерні перспективи в загальній та історичній педагогіці.  

Особливе місце займає гендерна проблематика в курсі навчальних 

дисциплін студентів, які вивчають педагогічні науки. Вони мають змогу 

прослухати наступні гендерні курси на різних етапах навчання: коедукативна та 

моноедукативна освіта; права жінки й проблеми гендерної рівності в 

суспільстві; особливості навчання й виховання хлопчиків у сучасній школі; 

особливості навчання й виховання дівчат у сучасній школі; гендерні 

особливості учнів у процесі виховання (Шарко, 2010). 

Студенти Бременського університету факультету спеціальної педагогіки 

вивчають обов’язковий курс лекцій з гендерної тематики «Інвалідність і 

гендер» під керівництвом професора С. Кьобзелль (S. Köbsell). Мета курсу 

полягає у виявленні відмінностей між статтями, гендерної нерівності й 

гендерної дискримінації, а так само у визначенні, як ці фактори впливають на 

специфічні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, на послуги системи охорони 

здоров’я й можливість отримання освіти. Під час лекційного курсу 

акцентується увага на наступних темах: інвалідність і стать; психофізіологічні 

особливості дітей-інвалідів; професіоналізм і стать; гендерна сегрегація на 
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ринку праці;  особливості роботи з різностатевими дітьми-інвалідами; досвід 

міжнародних гендерних студій (Köbsell, 2007). 

В університеті Оснабрюк студенти педагогічних спеціальностей мають 

можливість набути необхідну гендерну компетентність в рамках елективного 

модуля «Освіта та гендер» («Bildung und Geschlecht»). Він складається з 

модульних компонентів «Змінення гендерних ролей» та «Рівноправна освіта», і 

є одним з різноманітних елективних модулів (додаток Е). Крім того, гендерні 

аспекти та питання гендерно-специфічної освіти висвітлюється також у 

модульному компоненті «Міграція та міжкультурна освіта» елективного 

модуля «Міжкультурна педагогіка» (Modulbeschreibungen, 2013). 

Імплементація гендерно-орієнтованого підходу в процес професійної 

підготовки вчителів відбувалось і у Педагогічній вищій школі м. Фрайбург (PH 

Freiburg). Для сприяння розвитку гендерно-чутливої шкільної освіти та з метою 

залучення молодих людей чоловічої статі до вступу на педагогічні 

спеціальності з напрямі «Початкова освіта» протягом 3 років з жовтня 2011 р. 

по вересень 2014 р. у Педагогічній вищій школі здійснювався пілотний проект з 

запровадження курсу «Професійна гендерна компетентність» («Professionelle 

 Genderkompetenz») за підтримки Міністерства науки та Фонду інновацій та 

якості. Проект мав три складові частини. Перша складова «Навчання» 

(Modellvorhaben Lehre) була спрямована на створення та впровадження 

навчальних одиниць / розділів, які сприяють набуттю гендерної 

компетентності, у зміст циклів професійної підготовки вчителів галузей знань 

«Науки про освіту» та «Предметна дидактика». Друга складова частина проекту 

була пов’язана з питаннями підвищення кваліфікації вчителів та передбачала 

додаткові тренінги та / або навчальні курси стосовно гендерної компетентності 

як для сфери викладання, так і щодо предметної дидактики. У третій частині 

проекту були розроблені та впроваджені заходи для розширення спектру 

вибору професії учнями шкіл за гендерно-атиповими професіями та залучення 

студентів чоловічої статі для навчання на факультеті початкової освіти РН 

Фрайбург (Freiburg, 2015 ). 
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Проект базувався, головним чином, на соціально-

конструктивістському підході «doing gender», в якому гендер розглядається як 

1) структурна категорія, і як 2) категорія, що може вироблятися і 

відтворюватися ситуаційно в інтеракційних контекстах. Цей підхід 

зосереджується на питанні внеску особистості у створення гендеру (наприклад, 

поведінка вчителів у контексті взаємодії в класі). 

Розглянемо більш детальніше складову частину проекту «Навчання» 

(«Lehre»), що була спрямована на створення та впровадження навчальних 

одиниць / розділів, які сприяють формуванню гендерної компетентності, у зміст 

циклів професійної підготовки вчителів галузей знань «Науки про освіту» та 

«Предметна дидактика». Відповідно до проекту планувалося впровадження 

окремих занять, присвячених гендерній проблематиці у відповідних навчальних 

заходах. Зокрема у циклі «Предметна дидактика» на заняттях з математики та 

німецької мови для студентів – майбутніх учителів початкових шкіл та середніх 

шкіл І ступеня (Lehramt Grundschule und Sekundarstufe I), а також французької 

мови, англійської мови та фізики –для студентів педагогічних спеціальностей 

середньої школи І ступеня (Lehramt Sekundarstufe I). Крім того, майбутні 

вчителі мали можливість займатися вивченням ґендерної проблематики під час 

інтегрованого семестрового стажування у школі.  

В Університеті Ґете приділяється належна увага імплементації гендерної 

компетентності та компетентності різноманітності у зміст професійної 

підготовки вчителів. Так, проводяться семінари в модулі BW-C «Виховання», 

сфера вивчення «Соціальні, культурні та гендерно-специфічні умови життя і 

навчання». У галузі «Науки про освіту» гендерні аспекти, поряд з соціальним та 

культурним походженням учнів, закріплені в модулі C «Виховання» у межах 

дисципліни «Соціальні, культурні і гендерно-специфічні умови життя і 

навчання».  

Обсяг обов'язкових освітніх курсів варіюється в різних навчальних 

курсах підготовки вчителів. У модулі C майбутні вчителі початкової школи і 

гімназій повинні відвідати три семінари кожен, а майбутні вчителі середньої 

школи – два семінари. Була запропонована достатня кількість семінарів з 
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гендерних аспектів і різноманітності, а формою контролю був модульний 

іспит (Vielfaltsbewusst lehren, 2016).  

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що в університеті Ґете 

вимагається, щоб проблематика гендеру та гендерної різноманітності були 

належним чином інтегровані в усі предмети як наскрізна проблема. Крім того, 

викладачам необхідно визначити, якою мірою можуть бути створені додаткові 

можливості для навчання зацікавлених цією проблематикою студентів. З цією 

метою створена при університеті Академія освітніх досліджень та педагогічної 

освіти (Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung) у співпраці з Бюро з 

питань гендерної рівності, які надають пропозиції щодо гендерної 

проблематики та різноманітності у межах окремих предметів, наприклад, 

стосовно дисциплін природничо-математичного спрямування, так званих 

MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 

(Vielfaltsbewusst lehren, 2016).   

В університеті Ґете з метою забезпечення належного висвітлення 

гендерного аспекту у спеціально-предметному циклі дисциплін 

(Fachwissenschaften) була проведена експертиза, яка виявила, що у навчальних 

положеннях предметних наук (Studienordnungen der Fachwissenschaften) 

гендерні аспекти згадуються епізодично, а саме в навчальних положеннях для 

німецької мови, англійської мови, географії, мистецтва, фізики, політики і 

економіки, а також в модулі «Дослідження дитинства» («Kindheitsforschung»), 

яке включено до навчальних положень галузей «Спеціальна педагогіка» 

(«Sonderpädagogik») і «Загальна дидактика початкової освіти» («Allgemeine 

Grundschuldidaktik»). За результатами експертизи та з метою подолання цього 

недоліку робоча група рекомендувала спрямувати зусилля на обов’язковий 

облік гендерної проблематики і різноманітності у предметних науках як у 

контексті упровадження теоретичних концепцій, так і щодо обсягу навчальних 

дисциплін предметів (Vielfaltsbewusst lehren, 2016). 

В університеті м. Зіген (Universität Siegen) до вивчення пропонується 

навчальний курс «Гендерні дослідження: теорії та методи» («Gender Studies: 

Theorien und Methoden») для студентів освітнього рівня «магістр» педагогічних 
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спеціальностей, починаючи з третього семестру. Студенти бакалаврату 

можуть бути допущені до вивчення з 3-го семестру, якщо вони успішно 

завершили курс «Гендерні дослідження: перспективи для професійної 

діяльності». Міждисциплінарний курс спрямовується на формування гендерної 

компетентності, яка вважається невід'ємною частиною ключових професійних 

компетентностей, зокрема лідерських. Слухачі набувають теоретичних знань у 

сфері гендерних досліджень та навичок їх застосування на практиці. Вони 

отримують уявлення про відповідні ґендерні теорії, емпіричні результати 

ґендерних досліджень і значення категорії «гендер» для всіх сфер людського 

життя – від науки та політики до суспільного та приватного життя. Цей курс 

розрахований на 6 академічних годин на тиждень (SWS) протягом максимум 

трьох семестрів, і складається з трьох модульних частин, на кожну з котрих 

відведено по 2 академічні години на тиждень (SWS). Курсом передбачено 

проведення трьох заходів за наступними темами: теоретичні основи ґендерних 

відносин; основні напрями спеціалізації у гендерних дослідженнях; прикладні 

аспекти гендерних теорій. 

На завершення студенти, що взяли учать у трьох вищезазначених 

заходах, отримують сертифікат. Окрім регулярної активної участі, необхідно 

представити результати досліджень у письмовій, усній або практичній формах. 

Форма представлення результатів оголошується на початку відповідного заходу 

після того, як відповідальні викладачі визначили свій контингент. (Lehrangebot 

Gender Studies an der Universität Siegen, 2018). 

Вважаємо за необхідне додати, що наразі у Німеччині приділяється 

значна увага проблемі залучення студентів чоловічої статі до навчання на 

факультетах дошкільної та початкової освіти, про що свідчить низка 

присвячених цій темі проектів, які реалізуються у провідних університетах. 

Наприклад, «Чоловіки та початкова школа – збільшення кількості студентів 

чоловічої статі на педагогічних факультетах початкової освіти» («Männer und 

Grundschule – Erhöhung des Anteils männlicher Studierender im Lehramt PriSe I») 

(професор, доктор Hannelore Faulstich-Wieland, Universität Hamburg); «Чоловіки 

в початковій школі» («Männer in die Grundschule») (Доктор Christoph Fantini, 
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Universität Bremen); «Чоловіки та педагогічні факультети початкової освіти» 

(«Männer und Grundschullehramt») (Universität Hildesheim); «Чоловіки в дитячих 

садках» («Männer in Kitas») (Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin) 

тощо. 

Отже, варто відзначити ефективність інтеграції результатів гендерних 

досліджень у зміст викладання всіх циклів дисциплін професійної підготовки 

вчителів: психолого-педагогічних дисциплін, предметно-дидактичного, 

спеціально-предметного та професійно-педагогічної практики; створення та 

впровадження навчальних одиниць /розділів, які сприяють набуттю гендерної 

компетентності. Крім інтегративного підходу, метою якого є інтеграція 

ґендерної проблематики на міждисциплінарній основі в наявні курси та 

залучення максимально можливої кількості студентів, які могли б з ними 

ознайомитися, інші підходи вважаються цінними, наприклад, 

міждисциплінарний або партикулярно-експліцитний. 

Можна констатувати, що інтеграція гендерної проблематики у зміст 

дисциплін різних циклів дворівневої підготовки фахівців має наслідком 

укладання гендерно-рівноправних нових курсів професійної підготовки і 

сприяє запобіганню гендерного кодування в системі вищої освіти. Результати 

гендерних досліджень рекомендовано інтегрувати у зміст освітніх програм 

професійної підготовки вчителів на кожному рівні підготовки та у змісті 

кожного модуля педагогічних дисциплін.  

 

2.4. Форми і методи підготовки вчителів в університетах Німеччини 

на засадах гендерної педагогіки 

Ґендерно-орієнтоване та орієнтоване на різноманітність навчання 

передбачає, крім відбору та структурування змісту підготовки, також добір 

особливих методів навчання, для надання студентам з різних верств населення 

та з різними здібностями й вподобаннями однакових шансів на успішне 

навчання. Таке навчання повинно навчити визнавати гендерні стереотипи в собі 

та в інших, рефлексувати та використовувати нові можливості їх інтерпретації. 

Це не означає однакове ставлення до всіх, а характеризується чутливим 
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вибором відповідного поєднання методів, що представляє собою подвійний 

виклик для професійної підготовки вчителів. Студенти мають не лише 

познайомитись з гендерно-орієнтованим та орієнтованим на різноманітність 

навчанням в університеті, але також повинні оволодіти інструментарієм цього 

навчання для подальшого використання у власній педагогічній діяльності. 

Розглянемо основні форми і методи навчання у процесі професійної 

підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки в університетах 

Німеччини. Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок, що 

імплементація гендерної проблематики в курси професійної підготовки 

вчителів відбувається здебільшого у формі семінарів, спрямованих на 

забезпечення майбутніх учителів теоретичними знаннями, дослідно-

спостережувальною та іншими методичними компетентностями з метою 

виявлення та дієвого збалансування процесів, котрі конструюють гендерні 

стереотипи, відмінності та ієрархії в освітньому процесі, володінням здатністю 

рефлексивного аналізу та самоспостереження. Семінари допомагають 

дослідити вплив відповідних концепцій на активізацію процесів рефлексії щодо 

категорії гендеру. Вони мають міждисциплінарний характер, розробляються у 

співпраці з викладачами спеціальних дисциплін.  

Так, міждисциплінарний семінар «Дівчата люблять німецьку – хлопці 

знають математику? Міждисциплінарні погляди на ґендерні аспекти в школі» 

(«Mädchen mögen Deutsch – Jungen können Mathe? Interdisziplinäre Sichtweisen 

auf Genderaspekte in der Schule»)) фокусує увагу на різних підходах щодо 

категорії «гендер». Семінар, запропонований як блоковий курс професійної 

підготовки вчителів для всіх типів шкіл (модульна фаза 2 з 3-го семестру), 

проводиться в галузі освітніх наук, передбачав складання екзамену з 

можливістю отримання балів ETCS для студентів (максимальна кількість – 20 

осіб), під час якого застосовується ряд методів (Freiburg PH, 2015). 

У ході семінару було використано ряд методів, зокрема етнографічне 

спостереження за процесами навчання. Принципи та практика етнографічних 

досліджень були визнані фундаментальними в проекті у зв’язку з важливістю 

для учасників здійснення спостереження за процесами навчання, їх 
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інтерпретації та рефлексії. Гендерно-орієнтовані навчальні заходи, які 

проводились у межах шкільних практичних семінарів, використовувались для 

ознайомлення студентів з гендерними питанням, а також для початку 

спостереження стосовно категорії «гендер». Зокрема обговорювалися основні 

аспекти включеного спостереження з використанням етнографічного підходу. 

Нагадаємо, включене спостереження – це якісний метод, який дає 

можливість вивчати людей у їхньому природному середовищі, у повсякденних 

життєвих ситуаціях. Це форма «польових досліджень», які відбуваються у 

реальних умовах, які, на відміну від експерименту, ніким не контролюються і 

не структуруються. Дослідники беруть безпосередню участь у діяльності тієї 

організації або колективу, які вони вивчають. Таким чином, дослідник повинен 

постійно балансувати між двома ролями –  учасника та спостерігача. Особливо 

важливо уникнути повного «вливання» у колектив, коли дослідник починає 

ідентифікувати себе з тими, кого вивчає. 

Етнографічні дослідження мають справу з ключовими відмінностями 

«незнайомого» та «знайомого», які не задаються з самого початку, але повинні 

бути вироблені. С. Гіршауер та К. Аманн (Hirschauer, S., & Amann, K., 1997) 

зазначають, що йдеться про «евристику відкриття невідомого»: «Значною 

мірою знайоме розглядається так, наче це є незнайомим, воно розуміється не як 

опановане, а як методично «відчужене», воно подається на відстані від 

спостерігача. Застосовуючись до контексту школи, етнографічне 

спостереження характеризується тим, що процес шкільного навчання 

розглядається в якості «незнайомої культури» з метою відкрити щось нове у 

цьому, здавалося б, такому знайомому середовищі (Breidenstein, 2012, с. 28). 

Дослідження вказують на те, що вчителі беруть участь у взаємодії зі 

студентами при процесах творення гендеру (doing gender), тобто в постійному 

продукуванні та репродукуванні соціальної статі. Погляд вчителів на 

неоднорідність/Ґетерогенність та індивідуальність учнів можна скоригувати за 

умови її несенсибілізації. Багато досліджень вказують на «гендерну 

компетентність» як фундаментальну майстерність, яка є вагомою проесійною 

якістю, формуванню якої має сприяти професійна підготовка.  
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Спостереження є одним із найважливіших завдань майбутніх учителів: 

«Надзвичайно важливо, щоб майбутні вчителі навчилися спостерігати та 

рефлексувати над ситуаціями шкільного повсякденного життя. З цією метою 

методи спостереження за педагогічними ситуаціями, аналіз цих спостережень 

та їх рефлексія повинні бути представлені та практиковані вже під час 

теоретичного навчання в університеті; до них в кращому випадку можна бути 

звернутися в шкільній практиці» (De Boer, 2012). Спостереження генерує 

образи дітей та підлітків, на тлі яких відбуваються педагогічні дії та 

приймаються освітні рішення (De Boer, 2012, с. 5). Важливу роль відіграє при 

цьому гармонізація власних імпліцитних гендерних концепцій (De Boer, 2012, 

с. 226). 

У ході спостереження та самоспостереження створюються можливості 

обрати будь-яку школу та здійснювати спостереження під час навчальних 

занять згідно з переліком ключових питань гендерного виховання, 

документувати та потім обговорювати на семінарі. З цією метою був 

запроваджений метод «навчальних щоденників» (die Methode der «Lern-

Tagebücher»), в якому документувалися результати (само-)спостереження 

відкрито і приватно для того, щоб студенти могли заздалегідь вирішувати, який 

досвід вони хотіли б обговорити, а який ні. Необхідно додати, що теоретичні 

засади гендерних досліджень, а також результати гендерно-релевантних 

досліджень предметної дидактики є незамінними ресурсом для стимулювання 

ґендерної компетентності для рефлексивного ставлення до спостережень. Під 

час проведення семінару було створено «наративний простір», в якому 

саморефлексія та деконструктивістське мислення могли відбутися шляхом 

формулювання суб'єктивних наративів (Freiburg PH, 2015).   

Слушною є думка німецького дослідника Г. Й. Нейберта (H. J Neubert), 

який вказує на рефлексивну якість, що лише тоді, коли «вдається викласти 

власний досвід в формі оповідання, тоді він (досвід) остаточно 

осмислюється / розуміється» (Neubert, 1998).  

Крім іншого, в таких семінарах застосовується етнографічний метод 

глибинного інтерв’ю біографічного характеру (історія життя), які беруться у 
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кожного члена певної групи. Метод отримання інформації – біографічне 

інтерв'ю як життєве оповідання та своєрідна «сценічна вистава» (метафора 

Е. Гоффмана) про себе і своє життя. Зацікавленість дослідника може бути 

спрямована на сам спосіб побудови розповіді про життя, шлях 

«конструювання» біографії для виявлення соціальної ідентифікації респондента 

(важливі прийоми «побудови» ідентичностей, зміни ідентифікацій).  

Іншим центральним методом проведення семінару було етнографічне 

спостереження взаємодій у класі. У частині семінару, присвяченому 

психолого-педагогічним дисциплінам, студенти теоретично ознайомилися з 

принципами етнографічного спостереження, щоб навчатися техніці 

етнографічного «відстороненого погляду» і попрактикуватися в ролі 

спостерігача в повсякденному шкільному житті. Керуючись списком ґендерних 

питань, студенти здійснили оглядову екскурсію для спостереження за 

взаємодією між учнями і викладачами або між учнями. Спостереження були 

записані в журналі і слугували предметом аналізу та рефлексії протягом 

останніх двох сесійних засідань семінару. 

Спільно викладачами та студентами був організований «відсторонений 

погляд» щодо гендерних стереотипів, щоб візуалізувати власні уявлення. 

Самоспостереження одержало схвальні відгуки від студентів, які оцінили його 

як «найцінніше відкриття, під час якого учасники змогли переконатися, що 

вони не вільні від упереджень ролевих моделей». Шляхом відпрацювання 

«відстороненого погляду» та «відстороненості» можна ініціювати процеси 

вирішення гендерних питань та сприяти набуттю дослідницької компетентності 

студентів. 

Етнографічний метод є ефективним у професійній діяльності вчителів, 

тому, що, за словами П. Алхейта (P. Alheit), «педагогічна реальність не є 

чимось стабільним та постійним, до якого, як кажуть, можна технічно 

підготуватися» (Alheit, 2001).  

Для виховання саморефлексії студенти повинні були документувати 

результати роботи, власні ідеї, почуття і досвід, отриманий завдяки контексту 

семінару, в портфоліо, яке було орієнтоване на продуктивність процесу 



 179 

семінару. Також акцентувалась увага на виявленні можливостей і обмежень 

реалізації гендерно-сенситивної організації викладання математики в шкільній 

практиці, розроблених в курсі теоретичних концепцій і навчально-методичного 

супроводу. Було заплановане представлення власних планів уроків. 

Зважаючи на необхідність посиленої практичної спрямованості 

підготовки вчителів у німецьких університетах, наприклад, в університеті 

Хільдесхайма (Universität Hildesheim), Галле-Віттенберзькому університеті 

імені Мартіна Лютера (Martin- Luther-Universität Halle-Wittenberg), в 

Педагогічній вищій школі міста Фрайбург тощо під час шкільної практики 

застосовуються супровідні семінари (Begleitseminaren). Ці семінари 

приділяють особливу увагу спостереженню, оскільки це сприяє формуванню 

ґендерної рефлексивності, здатності майбутніх учителів спостерігати і 

описувати процеси «doing gender» в класі і виробляти чутливість до них.  

Супровідні семінари (супроводжувальні семінари, семінари-супровід) – це 

особливий тип семінарів, які є ефективною формою формування гендерної 

компетентності майбутніх учителів (Вegleitseminare) і пропонуються як 

додаткові до практики або стажування. Вони допомагають знаходити відповіді 

на проблемні питання, поглиблювати вивчений матеріал і закріплювати 

практичною діяльністю. Супровідні семінари можуть ефективно 

застосовуватись для самостійного опанування матеріалу, на яких під 

керівництвом викладача-предметника повторюється/поглиблюється вивчений 

матеріал.  

Метою супровідних семінарів є: розв’язання проблемних питань; повтор 

основних проблемних тем навчального матеріалу за допомогою додаткових 

вправ; знайомство з колегами, викладачами та університетом / організацією; 

підготовка до іспитів. Супровідні семінари зазвичай проводяться для невеликих 

груп, оскільки необхідно забезпечити кращу рефлексію щодо вивченого або ще 

не вивченого матеріалу.  

У сфері вищої освіти супровідні семінари, як правило, є обов'язковим 

елементом передбачених навчальним планом стажувань. Положення про 

навчання та правила стажування визначають правила призначення супровідних 
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семінарів. Педагогічні університети в Німеччині пропонують супровідні 

семінари для студентів бакалаврату та магістратури для різних видів 

практичної діяльності студентів, наприклад, при написанні дипломної роботи. 

Також діють позашкільні супровідні семінари за підтримки асоціацій-

спонсорів, які пропонують педагогічним працівникам для підвищення 

кваліфікації. Ці супровідні семінари часто багатоденні інтенсивні заходи, які 

переважно проводяться у вихідні дні (Begleitseminare: Wissenschaftliche und 

theoretische Lehrveranstaltungen, 2014). 

Розглянемо приклад супровідного семінару для майбутніх учителів 

освітнього ступеня магістр університету у федеральній землі Північний Рейн-

Вестфалія. Університетська підготовка майбутніх учителів за цьому освітньому 

рівні відбувається відповідно до «Рамкової концепції структури і змісту 

практичного семестру підготовки учителів за освітнім ступенем магістра» 

(«Rahmenkonzeption zur strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des 

Praxissemesters im lehramtsbezogenen Masterstudiengang»), яка була затверджена 

14 квітня 2010 р. Міністерством освіти федеральної землі Північний Рейн-

Вестфалія. Цей документ використовується у 12 університетах, що здійснюють 

професійну підготовку учителів (Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, 

Duisburg-Essen, Köln, Sporthochschule Köln, Münster, Paderborn, Siegen, 

Wuppertal). У цьому документі зазначено, що метою супровідного 

(практичного) семестру є забезпечення нерозривного зв’язку професійно-

орієнтованої теорії і практики, здійснення наукової і професійно-педагогічної 

підготовки студентів, практичної підготовки до стажування. 

Практичний семестр передбачає набуття студентами досвіду підготовки 

та реалізації навчально-дослідницьких проектів, планування, проведення та 

аналізу уроків, психолого-педагогічного супроводу учнів. (Rahmenkonzeption, 

2010, с. 2).  

Для успішної реалізації завдань практичного семестру університет 

повинен забезпечити: 

– підготовку студентів до практичного семестру шляхом поєднання 

теоретичних знань у галузі «Науки про освіту» і «Дидактика» (2 або 3 предмети 
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викладання) та набуття ними практичних навичок. Досягнення цієї мети 

забезпечується через участь студентів у відповідних супровідних семінарах, де 

вони навчаються планувати, реалізувати і оцінювати навчально-дослідні 

проекти за вказаними вище напрямами підготовки. На цих семінарах студенти 

повинні визначити, проаналізувати і здійснити рефлексію основних завдань 

професійної педагогічної діяльності у школі на основі педагогічних, 

психологічних, соціологічних, дидактичних теорій і розвивати професійну 

компетентність; 

– розроблення та реалізацію кожним студентом-практикантом навчально-

дослідних проектів – мінімум один проект психолого-педагогічного 

спрямування і мінімум один дидактичний (за предметом викладання). Усі 

проекти повинні бути письмово оформлені та представлені у портфоліо; 

– коригування і внесення змін до проектів, оскільки кожен з них 

передбачає планування, реалізацію, оцінювання не лише у рамках уроків, а й 

відповідати реаліям школи, де майбутній учитель буде проходити практику.  

Для координації і узгодження проектів із реаліями конкретної школи під 

час практичного семестру університет проводить супровідні семінари у 

галузях: «Науки про освіту» і «Дидактика». У рамках цих семінарів студенти 

разом із викладачем уточнюють окремі аспекти планування, проведення і 

оцінювання проектів під час їх реалізації в школі, здійснюють їх рефлексію, 

навчаються правильно оформлювати звітну документацію, набувають досвіду 

стосовно розвитку дослідницької компетентності (Rahmenkonzeption, 2010, с. 7-

8). 

У розділі «Системне формування компетентностей» цього документу 

зазначено, що після завершення підготовчих і супровідних семінарів і 

практичної фази навчання, студенти мають демонструвати здатність 

пов'язувати науковий зміст освітніх наук, предметів викладання та предметної 

дидактики з процесами шкільної практики (Rahmenkonzeption, 2010,, с. 14). 

Рекомендовані компетентності та стандарти супровідних семінарів, що 

проводяться на базі університету представлені у додатку І (Rahmenkonzeption, 

2010, с. 20). 
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У Рурському Університеті Бохум (Ruhr -Universität Bochum) студенти 

вже в семестрі, що передує початку практичного семестру, відвідують 

спеціальні підготовчі семінари (Vorbereitungseminare) за напрямами «Науки про 

освіту» і «Дидактика» з метою ознайомлення з вимогами до стажування у 

школі. Під час практичного семестру студентам пропонується відвідати три 

супровідні семінари з психолого-педагогічних наук та дидактики предметів 

викладання, зміст яких пов'язаний з підготовчими семінарами, котрі мають 

супроводжувати процеси навчання, засновані на результатах наукових 

досліджень. Для участі у супровідних семінарах студентам пропонується один 

день тижня, який вони можуть використовувати для навчальних цілей в 

університеті. За взаємною згодою Рурського університету Бохум, центру 

шкільно-практичної підготовки вчителів та шкіл освітнього регіону цим днем 

було обрано п'ятницю. За участь у супровідних  семінарах студенти мають 

можливість отримати 12 кредитних пунктів (CP) (Informationen zum 

Praxissemester in der Ausbildungsregion der RUB, 2013). 

У Падерборнському університеті (Universität Paderborn) на супровідних 

семінарах з дидактики розглядаються питання планування спостережень та 

аналізу уроків, а на відповідних заходах у галузі «Науки про освіту» 

здійснюється рефлексія шкільних та позашкільних навчальних ситуацій в 

контексті педагогічних та психологічних теорій, колегіальне обговорення 

окремих ситуацій. Також у рамках практичного семестру університет у 

співпраці з центром шкільної практичної підготовки вчителів проводять спільні 

(кооперативні) заходи на основі спільно узгоджених компетентностей, змісту та 

можливостей спільного впровадження. Наприклад, підготовчі семінари 

проходять в університеті, а супровідні – у  центрі шкільної практичної 

підготовки вчителів (Reform der Lehrerausbildung in NRW – Chancen für die 

Kooperation von Universität, Studienseminar und Schule 30. November 2009).  

У цьому університеті проводяться супровідні дослідницькі семінари 

(Begleitforschungsseminare), що базуються на концепції наукових досліджень 

(Horstkemper, 2003; Klewin & Schüssler, 2012; Roters, Schneider, Koch-Priewe, 

Thile & Wildt, 2009; Schlömerkemper, 2003). Головною метою цих семінарів є 
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навчити студентів поєднувати наукові знання та практичні навички, уникати 

нерефлексивних моделей поведінки та некритичного набуття «знань-рецептів» 

(Heinrich, C., & Zumpf, D., 2016).  

В університеті міста Зіген (Universität Siegen) до і під час практичного 

семестру проводяться обов'язкові підготовчі та супровідні семінари як в 

університеті, так і в Центрі шкільної практичної підготовки вчителів (ZfsL). 

Перед початком практичного семестру студенти відвідують вступний 

міждисциплінарний супровідний семінар у призначеному Центрі шкільної 

практичної підготовки вчителів ZfsL у вільний від лекцій час, котрий 

проводиться фахівцями ZfsL. Протягом шкільної практики студенти відвідують 

три-чотири супровідні семінари на базі університету. Зміст  університетських 

супровідних семінарів представлений у модульних посібниках з відповідних 

фахових предметів. У рамках супровідних семінарів, наприкінці семестру 

стажування також проводяться іспити (Universitäre Begleitseminare | Zentrum für 

Lehrerbildung und Bildungsforschung, 2017).  

Загалом студенти освітнього рівня «магістр» у федеральній землі 

Північний Рейн-Вестфалія NRW проводять чотири дні на тиждень у школі, а 

один день – в університеті чи центрі шкільної практичної підготовки вчителів, 

котрий визначається за взаємною згодою університетського центру шкільної 

практичної підготовки вчителів та шкіл освітнього регіону. 

Отже, метою супровідних семінарів університетської підготовки вчителів 

у галузях «Науки про освіту» і «Дидактика» є координація навчально-дослідних 

та науково-дослідних проектів з урахуванням реалій конкретної школи під час 

практичного семестру. У рамках цих семінарах студенти узгоджують аспекти 

планування, проведення і оцінювання проектів під час їх реалізації в школі, 

здійснюють їх рефлексію, навчаються правильно оформлювати звітну 

документацію, розвивають дослідницьку компетентність. Після впровадження 

проектів в освітній процес школи студенти доповідають на супровідних 

семінарських заняттях про їх практичну реалізацію на основі сучасних 

педагогічних теорій. Після завершення підготовчих, супровідних семінарів і 
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практичної фази навчання, студенти здатні інтегрувати зміст педагогічних 

наук, спеціальних предметів та предметної дидактики у процеси шкільної 

практики. 

Упродовж інтегрованої семестрової практики (ISP) з психолого-

педагогічних наук студенти відвідують 90-хвилинні навчальні заходи, 

присвячені проблемам спостереження за процесами навчання за допомогою 

етнографічного методу, а гендерна категорія представлена як можлива 

категорія аналізу для взаємодії. Для забезпечення науково-методичного 

супроводу були розроблені «Ключові гендерно-релевантні питання для 

спостереження підчас інтегративної шкільної практики» (Beobachtungsleitfragen 

für das ISP), які сприяли саморефлексивному вивченню ґендерних конструкцій 

(додаток К).  

Ці питання охоплюють спостереження за педагогічними інтеракціями в 

школі на кшталт «Які соціокультурні форми «гендеру» виявляються в взаємодії 

дівчинка (дівчата) – хлопчик(и); хлопчик(и) – хлопчик(и) і дівчинка (дівчата)– 

дівчинка (дівчата)?», «Що можна спостерігати при взаємодії вчителів з учнями / 

ученицями? (наприклад, як часто вчителі спілкуються з хлопцями і як часто 

звертаються до дівчат?) та аспекти саморефлексії. 

Мета проведення такої практики полягала в тому, щоб представити, з 

одного боку, спеціально розроблений інструментарій гендерного моніторингу 

та, з іншого боку, різноманітні підходи стосовно гендерної проблематики, 

зокрема конструктивістський підхід «творення гендеру». Таким чином, фаза 

інтегрованої шкільної практики (ISP) зумовлена поєднанням етнографічного 

спостереження з підходом «doing gender», щоб було можливо здійснити 

рефлексію та аналіз спостережень. 

Поєднання практичного досвіду та супровідних семінарів ефективно 

впливає на формування гендерної компетентності: з одного боку, здобуваються 

знання про ґендерну компетентність, а з іншого – формуються уміння 

застосовувати гендерну компетентність» (Stadler-Altmann, 2013, с. 49). Для 

цього важливо подумати про те, «як конкретне розуміння етнографії може бути 
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використане для того, щоб кваліфікувати спостереження в повсякденному 

викладанні» (Breidenstein, 2012, с. 28). 

В університеті Ґете належна увага приділяється розвитку рефлексії 

студентів, починаючи з першої шкільної практики, оскільки існує конкретна 

потреба в рефлексії щодо гендерних ролей, інших категорій гендерної 

різноманітності у повсякденному шкільному житті та у процесі викладання. 

Для цього були запропоновані семінари Pro-L (з 2009 р. ABL запропонувала 

безкоштовну програму семінарів для професіоналізації спеціально для 

студентів педагогічних спеціальностей «PRO-L Workshops»), а також семінар 

для супроводу практичного семестру. Запропоновані семінари сприяють 

розвитку власної недискримінаційної педагогічної практики студентів – 

майбутніх учителів. Так, «Pro-L Workshops» передбачає проведення від 12 до 

15 тренінгів на семестр, тривалість яких може бути півдня, один або кілька 

днів. Прикладами тем занять є такі: управління класом – клімат навчання і 

попередження конфліктних ситуацій; пошук рішень у діалозі – правила ведення 

бесіди; як керувати своїм голосом і бути зрозумілим – дихання, голос і 

мовлення. Усі заняття проводяться з використанням практичних вправ, 

рольових і ділових ігор, інтерактивних методів навчання (Дяченко, 2016). 

У межах курсу «Математика, школа та гендер», детальна характеристика 

якого представлена у додатку Л, презентуються і обговорюються різні 

методологічні інструменти, які дозволяють розробляти уроки математики таким 

чином, щоби вони однаково були цікаві як для учнів, так і для учениць. Це 

залишає місце для особистого підходу до математики і набуття досвіду набуття 

компетентностей, пов'язаних з цим предметом. На уроках математики 

використовуються методи роботи в парі, а також групової роботи не лише 

щодо гендерно-чутливих матеріалів для уроків (Eckelt, 2005; Schatz and 

Eisentraut, 2003), але особливо стосовно методів індивідуалізації та 

диференціації уроків, що виявляються особливо придатними для реалізації 

гендерно-орієнтованого підходу в класі. Деякі з цих методів (методи групової 

головоломки, «ажурної пилки», навчальні станції, «думай-ділись-поширюй», 

плейсмети (Platzdeckchen-Methode) (Barzel et al., 2007)) були застосовані під час 
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семінару в контексті «дидактично-методологічного біплану». Також 

впроваджуються такі методологічні інструменти, як навчальний щоденник, 

запис до записної книжки (Zwolfer, 2006), а також «Вивчення математики в 

контексті історії» (Jahnke and Richter, 2008). 

Необхідно зазначити, що через недостатню кількість фахівців з 

відповідною підготовкою станом на 2013 р. вищезазначений курс викладався 

лише п’ять разів (Ernst & Horwath, 2013), а саме тричі в Берлінському 

університеті (у літньому семестрі 2011 р., зимовому семестрі 2011–2012 рр. та 

зимовому семестрі 2012–2013 рр) головою проекту А. Мішау (А. Mischau) в 

якості гостьового професора; у Аугзбургзькому університеті – у зимовому 

семестрі 2011–2012 рр. координатором проекту Р. Мотцер (R. Motzer) та у 

Гіссенському університеті імені Юстуса Лібіха (Justus-Liebig-Universität 

Gießen) – у літньому семестрі 2012 р. координатором проекту К. Лак (C. Lack) 

(Ernst & Horwath, 2013, c. 249-250). Проте нами з’ясовано, що наразі цей курс 

активно пропагується у сфері професійної підготовки вчителів природничо-

математичних дисциплін та у сфері підвищення кваліфікації викладачів вищої 

школи у багатьох ЗВО Німеччини (Freiburg, 2015).   

Вивчення матеріалів з теми дослідження дозволяє зробити висновок, що 

під час викладання гендерної педагогіки досягти поставлених цілей можна 

лише за умов використання сучасних методів викладання, наприклад, методу 

командних ігор. Цей метод дає змогу продемонструвати елементи або цілі 

ситуації та способи домінування і дискримінації в освітньому контексті. Крім 

того, науково-дослідна робота студентів з гендерної педагогіки організована у 

формі групового, командного проекту (Henderson, 2015).  

В університеті Дуісбург-Ессен (Universität Duisburg-Essen) з 2012 р. діє 

програма «ProDiversity», в рамках котрої передбачені веркшопи (практикуми) з 

дидактики вищої освіти для викладачів та вступні семінари для студентів.   

Схарактеризуємо їх. Одноденний веркшоп «Гендер і дидактика» є курсом 

з гендерно-орієнтованої дидактики вищої освіти та адресований викладачам 

вищої школи. Цілями навчання виступають: рефлексія власних методів 

викладання з критичної точки зору гендерної проблематики; формування 
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базових знань про різні теоретичні концепції гендеру і його (гендеру) 

взаємодії  з іншими соціальними категоріям (інтерсекціональне розуміння 

гендеру); рефлексія гендерних структур у закладах вищої освіти на основі 

емпіричних досліджень; випробовування методів врахування гендерної рівності 

в процесі викладання.  

Цей веркшоп складається з трьох частин. Перший блок починається з 

біографічно-орієнтованих вступних вправ, завдяки яким відбувається перше 

ознайомлення з темою, котре може привести до першої рефлексії власних 

гендерних стереотипів та які можуть розкрити проблеми невідповідності, 

континуальності і дискретності гендеру в повсякденному житті і знань про 

нього.  

Другий блок веркшопу присвячений інтерактивному представленню 

теоретичної інформації з акцентом  на існування безлічі гендерних теорій, і що 

не існує «остаточної істини» або «правильного» визначення гендеру. Через 

обмеженість часу порівняльні історичні аспекти з проблеми гендерних 

відносини розглядаються лише схематично, водночас на студентських 

семінарах цим аспектам приділяється дуже багато уваги. Представлення 

теоретичної інформації супроводжується презентацією різних емпіричних 

досліджень гендерних аспектів у процесі викладання і навчання в системі вищої 

освіти Німеччини (Münst, 2009; Derboven&Winker, 2010). Ці дослідження 

вказують на актуальність категорії гендеру в процесі викладання.  

Третій блок присвячений вивченню основних принципів гендерно-

орієнтованої дидактики вищої освіти, які ґрунтуються на працях М. Гіндл і 

Г. Хефлер (Gindl & Hefler, 2010, c. 71). Крім того, розглядається необхідність 

інтегрування інтерсекціональної складової для того, щоб отримати більш 

глибоке розуміння взаємодії гендеру з іншими категоріями (Czollek& Perko, 

2008). 

В інтервалах між блоками представлення інформації учасникам 

пропонується розробити перший проект одного з власних семінарів, у змісті 

яких гендерні аспекти були б інтегровані в зміст і інтерактивні методи 

викладання. Поєднання методів, що застосовуються протягом веркшопу, 
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наприклад, вправи на рефлексію, керована робота в команді, діалогово-

орієнтована презентація інформації і практична фаза, позитивно оцінюється 

більшістю учасників.  

Вступні семінари для студентів є частиною позааудиторної роботи за 

програмами освітнього рівня «бакалавр». В Університеті Дуйсбург-Ессен існує 

пропозиція декількох курсів, присвячених гендерній проблематиці. 

Перший курс (кількість учасників до 50 осіб) заснований на принципах 

змішаного навчання (blended learning), який складається з 15 аудиторних годин 

і 45 годин самостійного онлайн-навчання (online-based self-tuition). Другий курс 

(кількість учасників обмежена до 35 осіб ) має вигляд чотириденного блокового 

семінару (30 аудиторних годин і, як мінімум, 30 годин самостійної навчання). 

Він спрямований передусім на студентів, які вивчають гуманітарні та соціальні 

науки, а також на студентів інженерних та природничих спеціальностей.       

Третій курс вступного семінару з назвою «Управління гендерними 

питаннями і різноманітністю» («Managing Gender and Diversity») адресований 

студентам освітнього рівня «магістр» в галузі освіти дорослих. Основною 

метою навчання під час цього семінару є формування компетентності 

використання гендерно-орієнтованого підходу. Це обов'язковий курс в 

першому або другому семестрі навчання та проводиться один раз на тиждень. 

Цілями навчання для всіх курсів, спрямованих на студентську аудиторію, 

виступають: формування базових знань про різні теоретичні концепцій і 

питання гендерних досліджень; розвиток базового академічного розуміння 

гендеру; встановлення зв’язку гендерної проблематики у змісті різних 

дисциплін.  

На вступних семінарах для студентів детально розглядаються історичні 

аспекти гендерних відносин. Вивчення того, як гендерні відносини і визначення 

«фемінності» і «маскулінності» змінилися з плином часу, наприклад, через 

політичні катаклізми і культурні зміни студенти усвідомлюють сутність 

«гендеру». Історичні аспекти гендерної проблематики  розглядаються як вступ 

до теоретичної частини семінару, де вивчаються основні імплікації 

конструктивістській теорії гендеру. Цей дискурс також демонструє взаємодію 
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гендеру з іншими категоріями культурної і соціальної різноманітності. В 

останній частині семінару студенти ознайомлюються з різними емпіричними 

дослідженнями. 

Необхідно зазначити, що як у веркшопі з дидактики вищої освіти для 

викладачів, так і у вступних семінарах для студентів домінують 

конструктивістські теорії і перспективи гендерної проблематики. Зазначимо, 

що викладачами – учасниками веркшопів з дидактики вищої освіти – і 

студентами, котрі беруть участь у семінарах, як ефективні сприймаються 

біографічно- орієнтовані вправи, які сприяють рефлексії власних процесів 

конструювання гендеру і не передбачають оцінювання. Лекції з гендерної теорії 

та з візуалізації представлення результатів емпіричних досліджень з гендерної 

проблематики розглядаються учасниками по-різному через складність та 

незавершеність потенційних інтерпретацій категорії «гендер» (Mense & 

Wegrzyn, 2014).   

Важливим методом гендерної педагогіки, що застосовується в 

педагогічних університетах Німеччини, є перехресний діалог, який 

використовує «наскрізні підходи до кордонів та відмінностей» (Lundberg, A., & 

Werner, A., 2013). Головна мета цього методу полягає у тому, щоб не дати 

можливості відмінностям особистостей призвести до конфлікту. Під час 

перехресного діалогу члени групи поступово змінюють дискурс спілкування: з 

урахуванням статі, етнічної приналежності, раси, класу, національності, 

сексуальної орієнтації, інвалідності, віку тощо. Такий прийом дає змогу 

студентові «вжитися» у стан та буття певної групи. Крім того, кожен студент 

повинен спробувати уявити себе «чужою людиною», тобто відчути нерівність у 

результаті набуття іншої «ролі». Учасники кожної групи діють колективно та 

на основі чіткого розуміння того, що їх об’єднує і що розділяє. Їхні дії 

спрямовані на пошук шляхів співпраці на демократичних засадах, які не будуть 

пригнічувати інших, але й водночас не призведуть до замкненості групи. 

Акцент робиться на індивідуальних відмінностях, які роблять можливим 

співробітництво у межах спільних проектів. Як приклад перехресного діалогу 

можна навести практичне заняття у вигляді командної гри, яке 
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використовується в університетських аудиторіях під час вивчення 

дисципліни «Гендерна педагогіка», але яке також можна використовувати і в 

інших контекстах. Варто зауважити, що таке заняття з перехресного діалогу 

кожен викладач може проводити по-своєму, творчо змінювати та доповнювати 

його.  

Саме заняття поділене на два етапи. На першому етапі усім учасникам 

пропонується подумати над значеннями термінів «стать», «національність», 

«клас», «радикалізм», «сексуальна орієнтація» та пояснити, яку роль ці 

категорії відіграють у повсякденному житті та як впливають на позиції членів 

групи (як всередині, так і зовні). Усі приклади та епізоди з життя щодо 

гендерної, етнічної, расової або іншої нерівності, які наводить команда, мають 

бути записані та розглянуті. Слід заохочувати використання конкретних 

прикладів, у яких стать відіграє важливу роль. Крім того, студенти мають 

розробити свої рекомендації щодо виходу з наведеної ситуації, а для цього 

треба перейти на другий етап. На цьому етапі члени групи утворюють пари та 

демонструють підготовлені приклади з життя один одному. При цьому вони 

намагаються поставити себе на місце людини, яка опинилася у подібній 

ситуації, та спробувати вирішити конфлікт. Таке заняття може проводитися у 

великих групах, що сприятиме поступовому переходу студентів до знайомства 

з новими партнерами, поки всі члени команди не зустрінуться хоча б один раз 

один з одним. Важливим елементом є час: всі члени групи отримують 

однаковий проміжок часу для надання та отримання інформації. Викладач або 

вчитель виконує роль хронометриста та не бере участі в обговоренні. Проте він 

може виконати подібне завдання заздалегідь, наприклад, з колегою, а потім 

запропонувати напрацьоване на розсуд групи як приклад. Варто пам’ятати та 

враховувати, що конфлікти на основі статевих відмінностей можуть бути 

настільки сталими та міцними, що іноді група не може домовитися про 

спільний підхід щодо вирішення проблеми ані в довгостроковій, ані в 

короткостроковій перспективі (Lundberg, A., & Werner, A., 2013).  

У досвіді застосування методів гендерної педагогіки педагогічних 

університетів Німеччини можна знайти описання методу емпатичного 
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(емпатійного) читання, що передбачає набуття навичок не лише критичного 

читання, а й уважного. Емпатійний метод насамперед передбачає отримання 

значної кількості точок зору та ідей. Тобто основна ідея цього методу полягає в 

тому, що студенти мають зрозуміти текст та сформулювати своє уявлення про 

події, перш ніж викладач або інші студенти висловлять власну думку. Під час 

емпатійного читання учні вивчають текст за допомогою шести запитань: Що? 

Як? Мета? Контекст? Хто? Далі? Питання «Що?» має на меті допомогти 

студенту розкрити текст і забезпечити початкове розуміння того, про що 

йдеться. Студенти вивчають наступне: яку тезу стверджує автор; що автор хоче 

показати / довести / підтвердити; які запитання ставить автор; які висновки 

робить автор. Питання «Як?» створює передумови для розуміння того, як автор 

структурує аргументацію в тексті: які інструменти – аргументи, теоретичні та / 

або методологічні підходи, емпіричні дані, інтерпретації / розуміння, причини 

/пояснення – ним використовуються? Це допомагає зрозуміти мету тексту. 

Мета може бути ширшою, ніж експліцитно виражена в тексті, або може бути на 

основі прихованого наміру. Студент задається питаннями: «Що показує/ 

підтверджує / спростовує / робить видимим / ставить під сумнів / порівнює / 

аналізує текст?», «Чи існує основна мета?» тощо. 

Щоб зрозуміти питання про мету, важливо проблематизувати контексти, 

тобто зрозуміти, в якому конкретному середовищі (в який час / в якому 

науковому співтоваристві / за яких академічних, суспільних, культурних, 

географічних умов тощо) створювався текст. Відповідь на питання «Хто?» 

може дати більш глибоке розуміння тексту з точки зору, чому він був 

написаний і чому він присвячений певній темі. Студент вивчає наступне: хто 

написав текст; для кого і про кого текст; яку галузь знань, дисциплін або сфери 

досвіду представляє автор. Коли студент опрацював текст, вивчив його «на 

своїх умовах», він може піти далі і представити власні роздуми про текст.  

Завдяки методу емпатійного читання студенти позбуваються своїх 

гендерних стереотипів та інших упереджень, яких зазвичай дуже важко 

уникнути. Можна стверджувати, що завдяки цьому способу студент набуває 
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навичок важливого мистецтва конструктивної та обґрунтованої критики 

існуючого стану гендерної рівності у суспільстві (Henderson, 2015, p. 25). 

До методики формування критичного мислення під час здобуття 

гендерних знань належить і кейс-метод, який використовується з метою 

формування у студентів реалістичних уявлень про гендерні взаємовідносини, 

усвідомлення ними специфіки гендерної взаємодії, відпрацювання варіантів 

розв’язання проблемних, гендерно-конфліктних ситуацій. Метод Кейса (Case 

study) – це метод аналізу ситуацій. Суть його полягає в тому, що студентам 

пропонується осмислення реальної життєвої ситуації, описання якої одночасно 

відображає не лише певну практичну проблему, а й актуалізує відповідний 

комплекс знань, який необхідно засвоїти при розв’язанні цієї проблеми. При 

цьому остання не має однозначних рішень, тому кейс-метод має значну 

виховну цінність. Він допомагає студентам краще зрозуміти гендерну теорію, 

навчає критично аналізувати різні проблемні гендерні ситуації і знаходити 

шляхи та способи їх вирішення, дає можливість робити теоретичні 

узагальнення на основі конкретних прикладів, використовуючи для цього 

теоретичні знання, здобуті під час лекцій і бесід. 

До методики формування соціального досвіду гендерної взаємодії 

належать методи гри й тренінгу. Звернення до них зумовлено тим, що гендерні 

уявлення у студентів базуються на взаєминах з однолітками, у ході яких 

відбувається усвідомлення себе як представника певної статі, своїх потреб, 

пов’язаних з гендерним формуванням і розвитком. Під час розроблення гри 

необхідно враховувати, що моделлю комплексної ділової гри є цикл сюжетно-

тематичних ігрових програм, спрямований на формування у студентів 

соціального досвіду гендерної взаємодії у процесі засвоєння гендерно-

соціальних норм. Залучаючи студентів до різноманітної діяльнісної взаємодії зі 

світом, гра здатна надати їм широку палітру життєво необхідних, соціально-

цінних і особистісно значущих знань, умінь та навичок.  

Таким чином, гендерна педагогіка за допомогою сучасних методів 

навчання (емпатійного читання, перехресного діалогу, рольових ігор тощо) 

здійснює вагомий внесок у розвиток критичного мислення студентів, створює 
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умови для конструктивного співробітництва студентських груп та у межах 

студентського середовища в цілому. Однак необхідно зауважити, що під час 

навчання з метою підвищення обізнаності про статеві відмінності або гендерну 

нерівність не можуть бути застосовані примусові методи, навіть для створення 

консенсусу. 

Крім того, для досягнення більшої рівності серед чоловіків і жінок, 

Швецією, країною-першовідкривачем у галузі впровадження стратегії 

гендерного мейнстримінгу, представлено «3-R метод» (репрезентацію, ресурси, 

реальність), який отримав популярність у німецьких педагогічних 

університетах. Німецька дослідниця І. Трольтенір (I. Troltenier) представила 

пропозиції гендерно-рівноправного навчання, заснованого на цьому методі, 

який виступає ефективним засобом гендерного аналізу щодо висвітлення різних 

типів поведінки студентів під час уроку на базі гендерно-специфічних рольових 

моделей, які викладені нижче. 

1. Робити відмінності усвідомленими. Незалежно від мотивації, умов, 

процесу навчання, багато хто не розуміє різноманітність гендерно-специфічних 

відмінностей, які з'являються в школі. Наприклад, для викладання важливе 

значення мають такі аспекти: музика та мовні дисципліни часто трактуються як 

«жіночі» предмети;  природничо-математичні та технічні предмети вважаються 

більш «чоловічими». Ці традиційні рольові атрибуції відображаються в 

нерівному представництві однієї статі серед викладацького складу; навчальні 

матеріали відповідно однобічно висвітлюють гендерно-специфічний досвід, що 

доволі часто має відбиток у гендерних відносинах учнів. 

2. Скасування рольових стереотипів. Тема гендерно-рівноправного 

навчання сприятиме виявленню гендерно-специфічних атрибуцій у школі, 

прив’язуванню навчальних предметів, методів та змісту викладання до певної 

статі. Так як наші традиційні стереотипні ролі були засвоєні в соціальному і 

культурному контексті, і тому на відміну від біологічної статі також можуть 

бути зміненими. 

3. Рефлексувати – обговорювати. Для більш широкої інтеграції 

гендерних аспектів у зміст навчання необхідно рефлексувати і обговорювати 
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гендерно-стереотипні приклади навчання. Це сприятиме утвердженню 

гендерно-орієнтованого підходу, чутливості до гендерних стереотипів і 

конструюванню гендерних знань. До довгострокових цілей належить 

спонукання студентів обох статей розвивати свій індивідуальний потенціал і 

відстоювати свої інтереси, навички та таланти, не звертаючи уваги на гендерні 

ролі. 

4. Розвивати навички та творчі здібності. Гендерно-специфічне 

навчання вимагає компетентності, творчого підходу і готовності випробовувати 

нові шляхи, розробляти і застосовувати спеціальні методи й інструменти, серед 

яких Метод 3-R, який перевіряє кожну дію на репрезентацію, ресурси, 

реальність і вибудовує кожний наступний крок за зазначеним алгоритмом.  

Репрезентація. У контексті методу 3-R питання репрезентації 

порушується стосовно змісту навчання і акцентує увагу на наступних аспектах: 

наскільки велика частка жінок і чоловіків, хлопчиків і дівчаток; як часто 

головними дійовими особами виступають представники чоловічої/жіночої 

статі; як часто представники чоловічої/ жіночої статі цитуються та яким чином 

вони зображені; як часто використовуються в навчальних матеріалах приклади 

традиційно «жіночих» або «чоловічих» контекстів життєдіяльності і як часто 

навпаки; як часто точно, диференційовано або гендерно-специфічно з 

лінгвістичної точки  зору представлені факти? 

Ресурси. Питання про ресурси також стосується змісту навчання і 

акцентує увагу на наступному: як розподілені різні ресурси між дівчатками/ 

жінками і хлопчиками / чоловіками; скільки місця і часу передбачено на  

представлення осіб чоловічої і жіночої статі; якою мірою надходять бюджетні 

ресурси для реалізації конкретних гендерно-специфічних сфер інтересів;  як 

фінансуються, наприклад, гендерно-специфічні види спорту; як заохочуються, 

наприклад, гендерно-специфічні аспекти медичних досліджень? 

Реальність. У контексті методу 3-R питання реальності стосується змісту 

навчання акцентує увагу на таких аспектах: чому ситуація така, як є;  чому в 

щоденних газетах, історичних книгах тощо представники чоловічої/жіночої 

статі неоднаково часто представлені і неоднаково часто цитуються; чому 
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дівчатка і хлопчики, жінки і чоловіки нерівномірно представлені в різних 

державних органах, комітетах, комісіях тощо; чому хлопчики і дівчатка 

обирають різні професії; чому студентки на уроках інформатики не розуміють 

деяких питань і відмовляються від того, щоб їх опитували; чому студенти 

(хлопці) починають порушувати дисципліну на уроках мови чи літератури, 

коли їм набридає писати есе про свій вихідний день?  

Ці моделі поведінки хлопчиків і дівчаток можуть розглядатися в 

контексті структури гендерних ролей. При цьому метод 3-R може виступати тут 

ефективним інструментом гендерного аналізу (Dr. Imke Troltenier, 2006).  

З метою підвищення саморефлексивності студенти повинні працювати з 

портфоліо протягом всього курсу. Це портфоліо використовується для 

документування та рефлексії результатів, а також досвіду, почуттів, ідей, 

проблем та особистих вражень. Крім того, портфоліо використовується для 

запису та рефлексії стосовно розуміння та проблематизації обговорюваних тем 

з точки зору чотирьох вимірів гендерної компетентності. Портфоліо також 

використовуються в школі (Barzel et al., 2007; Zwolfer, 2006), так що це також 

можна розглядати як частину дидактично-методичного біплану. Крім того, у 

разі необхідності портфоліо може використовуватися в якості курсової роботи, 

яка буде оцінюватися в кінці курсу. 

Отже, гендерно-орієнтований підхід до організації професійної 

підготовки вчителів дає змогу створити максимально сприятливі умови для 

розвитку здібностей студента, підготувати фахівця, здатного до 

самоорганізованої діяльності. Особливе значення у цьому контексті мають 

активні методи кооперативного, проблемного, ситуаційного, дослідного 

навчання, коли кожен студент перебуває у активній позиції, що забезпечує 

створення продуктивної дослідницької атмосфери. 

Серед інтерактивних форм роботи необхідно відзначити такі: створення 

персонального ґендерного профілю (розвиток навичок аналізу ґендерних 

характеристик у структурі Я-концепції особистості); ґендерного портфоліо 

(формування навичок усвідомлення власних почуттів і перетворення бажань у 

програму дій, підвищення рівня емоційної гнучкості та асертивності у 
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поведінці); виявлення «ціни стереотипу» (поширення ґендерних стереотипів 

та проблематизація індивідуальних ґендерних уявлень, зняття бар’єрів 

традиційного сприйняття соціально-психологічних характеристик і соціальних 

ролей чоловіків та жінок), виділення механізмів конструювання ґендерної 

ідентичності, перебудови внутрішньої системи молодої людини з традиційної 

стереотипної на особистісно-орієнтовану, розвиток оптимальних поведінкових 

стратегій дівчини/хлопця у нетипових та типових життєвих ситуаціях, розвиток 

рефлексивних здібностей, гуманізація ставлень у міжстатевому спілкуванні 

«ґендерна етика» та ін.  

 

Висновки до другого розділу 

З’ясовано, що стратегічний курс розвитку системи педагогічної освіти у 

ФРН в сучасних умовах спрямований на гуманізацію змісту освіти та 

реалізацію ідей самоактуалізації особистості, визнання її прав на вільне 

самовизначення, найбільш повний розвиток здібностей і задоволення 

пізнавальних потреб у навчально-виховному процесі. Нині у всіх країнах-

членах Євросоюзу, зокрема і у ФРН, розгортається етап реалізації Gender 

Mainstreaming, тобто комплексного підходу до проблеми рівності жінок і 

чоловіків, пріоритетом якого є досягнення їх рівноправ’я. 

Аналіз літератури з проблеми підготовки вчителів у Німеччині дозволив 

виділити ряд тенденцій розвитку педагогічної освіти у сучасний період, серед 

яких вагоме значення має включення європейського аспекту, європейського 

виміру в зміст професійної підготовки майбутніх вчителів, зокрема, стосовно 

зміцнення соціальної згуртованості та зменшення соціальної та гендерної 

нерівності як на національному, так і на європейському рівні. 

Виявлені основні передумови виникнення гендерної педагогіки в 

Німеччині, серед яких: нівелювання традиційної системи гендерної 

стратифікації; ослаблення поляризації жіночих та чоловічих соціальних ролей; 

зміна культурних стереотипів маскулінності та фемінності; егалітаризм, що 

став одним із пріоритетних напрямів державної політики Німеччини.  
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Виокремлено наступні напрями імплементації гендерної педагогіки в 

професійну підготовку майбутніх вчителів Німеччини: акцентування на 

гендерній проблематиці у керівних директивах федеративних земель; 

використання гендерних аспектів у сфері підвищення кваліфікації керівників 

шкільних установ та підвищення кваліфікації вчителів; застосування 

спеціальних професійних мереж в процесі розповсюдження гендерної теорії; 

інтеграція результатів гендерних досліджень у процес професійної підготовки 

вчителів та у сфері розвитку шкільної освіти. 

Аналіз теоретичної літератури з проблематики дослідження дозволив 

дійти висновку, що науково обґрунтована професійна підготовка майбутніх 

учителів має обов'язково враховувати емпірично доведене розуміння того, що 

«гендер» як соціальна категорія людської думки і системи людських знань 

обіймає своє місце в суспільних інститутах і культурних організаційних формах 

і що «гендер» як соціальне конструювання представлений у повсякденних 

взаємодіях і в науковому дискурсі. З цього випливає, що необхідно озброювати 

майбутніх учителів такими знаннями та компетентностями, щоб вони були 

спроможними піддавати критичному аналізу домінуючі теорії та концепції, які 

одночасно виступають в якості ключових дидактичних категорій, щоб вони 

були спроможними піддавати критичному аналізу культурні та соціальні 

організаційні форми, однією з яких виступає освіта. Вони повинні  бути 

забезпеченими теоретичними знаннями, дослідно-спостережувальною та 

іншими методичними компетентностями з метою виявлення та дієвого 

збалансування процесів, котрі конструюють гендерні стереотипи, відмінності та 

ієрархії в освітньому процесі, володіти здатністю до рефлексивного аналізу та 

самоспостереження. 

Нами були виявлені умови імплементації результатів гендерних 

досліджень в навчальні плани багаторівневої системи підготовки майбутніх 

вчителів в університетах Німеччини (реорганізація змісту освітніх дисципліни з 

метою запобігання виникненню гендерного кодування; вивчення гендерних 

аспектів в деяких дисциплінах і сферах діяльності тощо). Щодо форм інтеграції 

змісту гендерних досліджень в навчальні плани, то гендерні знання можуть 
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бути бути впроваджені в кожному модулі освітніх наук на кожній фазі 

навчання в зв'язку з актуальністю феномену «гендер» для суспільства. 

Особливості організації професійної підготовки майбутніх учителів на 

засадах гендерно-орієнтованого підходу були розглянуті нами на прикладі 

професійної підготовки майбутніх учителів у Вільному університеті міста 

Берлін, у Франкфуртському університеті імені Ґете, Гумбольдтському 

університеті міста Берлін, Ганноверському університеті імені Лейбніца,   

університеті  міста  Оснабрюк,  університеті міста Зіген,  університеті Дуісбург-

Ессен, університеті Хільдесхайма, Педагогічній вищій школі міста Фрайбург 

тощо.  

Варто зауважити, що особлива увага надається питанням інтеграції 

результатів гендерних досліджень у зміст викладання всіх циклів професійної 

підготовки вчителів: психолого-педагогічних дисциплін, предметно-

дидактичного, спеціально-предметного та професійно-педагогічної практики, 

створення та впровадження навчальних одиниць / розділів, які сприяють 

формуванню гендерної компетентності. 

Крім інтегративного підходу, метою якого є інтеграція ґендерного змісту 

на основі міждисциплінарності в усі існуючі курси та залучення максимально 

можливої кількості студентів, які могли би з ними ознайомитися, цінними 

також є міждисциплінарний або партикулярно-експліцитний підходи. 

Імплементація гендерної проблематики в курси професійної підготовки 

вчителів відбувається здебільшого у формі семінарів, спрямованих на 

забезпечення майбутніх учителів теоретичними знаннями, дослідно-

спостережувальною та іншими методичними компетентностями з метою 

виявлення та дієвого збалансування процесів, що конструюють гендерні 

стереотипи, відмінності та ієрархії в освітньому процесі, впливають на 

формування здатності до рефлексивного аналізу та самоспостереження.  

Необхідно зазначити, що гендерно-орієнтований підхід до організації 

професійної підготовки вчителів дає змогу створити максимально сприятливі 

умови для розвитку здібностей студента, підготувати фахівця, здатного до 

самоорганізованої діяльності. Особливе значення у цьому контексті мають 
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активні методи кооперативного, проблемного, ситуаційного, дослідного 

навчання, коли кожен студент перебуває у активній позиції, що забезпечує 

створення продуктивної дослідницької атмосфери. 

Серед інтерактивних форм роботи, які сприяють набуттю гендерної 

компетентності, необхідно відзначити такі, як: створення персонального 

ґендерного профілю та ґендерного портфоліо; виявлення «ціни стереотипу»; 

виділення механізмів конструювання ґендерної ідентичності, перебудови 

внутрішньої системи молодої людини з традиційної стереотипної на 

особистісно-орієнтовану, розвиток оптимальних поведінкових стратегій 

дівчини / хлопця у нетипових та типових життєвих ситуаціях, розвиток 

рефлексивних здібностей, гуманізація ставлень у міжстатевому спілкуванні 

«ґендерна етика» та ін. 

Отже, основними педагогічними умовами ефективної реалізації процесу 

формування гендерної компетентності майбутніх учителів нами було 

визначено: системний підхід до науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу у закладах вищої освіти з метою формування гендерної 

компетентності; організація процесу засвоєння професійно важливих знань, 

умінь і навичок із врахуванням індивідуальних особливостей студентів; 

створення механізмів стимулювання особистісного та професійного 

самовдосконалення впродовж життя. 

Вважаємо, що сукупність саме цих умов в освітньому процесі закладів 

вищої освіти сприяє ефективному формуванню гендерної компетентності 

майбутніх учителів. Формування означеної якості можливе лише в органічній 

єдності таких напрямів професійної підготовки вчителів, як освітній процес, 

позанавчальний процес і саморозвиток студентів.  

Таким чином, можна визначити ряд чинників, що забезпечують гендерно-

орієнтовану спрямованість професійної підготовки вчителів, а саме: інтеграція 

результатів гендерних досліджень у зміст викладання всіх циклів професійної 

підготовки вчителів (психолого-педагогічні, предметно-дидактичні, спеціально-

предметні дисципліни та професійно-педагогічна практика); сприяння набуттю 

студентами та викладачами гендерної компетентності та компетентності 
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різноманітності як міжпредметної компетентності; створення та розвиток 

гендерно-чутливих та рефлексивних  пропозицій для студентів; скоординована 

діяльність всіх структур ЗВО з метою забезпечення сталого впровадження 

гендерної проблематики у процес професійної підготовки вчителів. 

 

Результати дослідження, які відображені у розділі, викладено в 

публікаціях автора: Гривкова, 2011а; Гривкова, 2011b; Гривкова, 2012a; 

Гривкова, 2012b; Гривкова, 2013a; Гривкова, 2016a; Гривкова, 2016b; Гривкова, 

2017a; Гривкова, 2017b; Гривкова, 2017c; Гривкова, 2017d; Гривкова, 2018a; 

Гривкова, 2018b; Гривкова, 2018c. 



 201 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ВИКОРИСТАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ІДЕЙ НІМЕЦЬКОГО ДОСВІДУ 

В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ 

 

Проаналізовано стан реалізації гендерно-орієнтованого підходу у систему 

вищої педагогічної освіти України; здійснено порівняльний аналіз професійної 

підготовки вчителів на засадах гендерної педагогіки в університетах Німеччини 

та у закладах вищої освіти України; визначено перспективи використання 

конструктивних ідей німецького досвіду з упровадження гендерно-

орієнтованого підходу у професійній підготовці вчителів у системі педагогічної 

освіти України. 

 

3.1. Сучасний стан реалізації гендерно-орієнтованого підходу в 

освітній політиці України 

У зв’язку з обранням Україною європейського вектору розвитку процес 

реформування освіти є неможливими без адаптації європейських стандартів у 

підготовці фахівців. Основною вимогою до конкурентоспроможної освіти є 

створення можливостей для розкриття особистісного потенціалу,  здійснення 

вибору індивідуальної освітньої траєкторії, вибудовування стратегії власного 

життя на основі толерантного ставлення до розмаїття глобалізованого світу.  

Перетворення, що відбуваються в системі освіти України, а саме – рух у 

напрямі забезпечення автономності закладів вищої освіти, орієнтація навчання 

на майбутню професійну діяльність, поширення академічної мобільності –

зумовлює активну реалізацію політики рівних прав і можливостей, що повністю 

відповідає вимогам сучасності. Відповідно врахування гендерно-орієнтованого 

підходу є необхідною умовою для побудови демократичного суспільства, яке 

ґрунтується на визнанні пріоритетності прав людини. 

У різноманітних сферах суспільного життя реалізація означених 

пріоритетів освітньої політики реалізується у різних вимірах. Проте зусилля у 
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багатьох сферах не мають достатньої ефективності без зрушень у сфері 

освіти, яка має забезпечити необхідний інтелектуальний і соціальний розвиток 

суспільства. Необхідно зазначити, що у сучасній Україні гендерно-орієнтована 

освіта знаходиться у процесі формування, а впровадження гендерної складової 

в систему освіти в цілому та у вищу педагогічну освіту зокрема відбувається 

спорадично, здебільшого в закладах соціально-гуманітарного профілю, завдяки 

діяльності та ентузіазму окремих викладачок та викладачів, за ініціативи 

громадських спілок та за підтримки міжнародних організацій.    

Набуває актуальності питання: що ж потрібно зробити, щоб система 

освіти мала можливість надавати молодому поколінню зразки мислення та 

поведінки, які б ґрунтувалися на засадах рівності, виховувала б бути вільними 

від гендерних стереотипів й сприяла б формуванню і впровадженню нових 

стандартів суспільних відносин, особливо таких, що унеможливлюють навіть 

приховану дискримінацію за ознакою статі?  

Щоб відповісти на це питання, пропонуємо розглянути особливості 

реалізації гендерно-орієнтованого підходу в національній освітній політиці. 

Державна гендерна політика – це діяльність державних інституцій, 

спрямована на здійснення та гарантування рівних прав, свобод і можливостей. 

Підґрунтям реалізації державної політики щодо впровадження гендерно-

орієнтованого підходу у всі сфери життєдіяльності українського суспільства є 

основний закон – Конституція України, ст. 24 якої проголошує рівність прав 

жінки і чоловіка. Відповідно до однієї з головних цілей розвитку тисячоліття, 

оприлюднених ООН у 2000 р., – утвердження гендерного паритету, Україна 

взяла на себе зобов’язання до 2015 р. подолати гендерну асиметрію в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства. Ця ідея знайшла продовження у Цілях 

сталого розвитку 2016–2030 рр.  

Для реалізації поставленої мети Урядом України протягом останніх років 

ухвалено низку правових документів. Так, у 2005 р. був прийнятий Закон 

України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», 

ст. 21 якого «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

здобутті освіти та професійній підготовці» безпосередньо зобов’язує навчальні 
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заклади «створити рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до 

навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик студентам; 

підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; виховання культури гендерної 

рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків». 27 грудня 

2006 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №1834 «Про 

затвердження Державної програми з утвердження гендерної рівності в 

українському суспільстві», у межах виконання якої затверджено наказ МОН 

України №839 від 10 вересня 2009 р. «Про впровадження принципів гендерної 

рівності в освіту», в якому передбачено низку заходів, що мають сприяти 

вирішенню цієї проблеми, зокрема у сфері вищої освіти.  

Проте необхідно зазначити, що хоча у вищезгаданому наказі МОН 

передбачено впровадження гендерно-орієнтованого підходу в освітній процес 

закладів вищої освіти при вивченні різних дисциплін (філософії, психології, 

культурології, соціології, економіки, історії, політології, правознавства, 

української та іноземної мов, фізичної культури), у зазначеному переліку, на 

жаль, педагогіка не згадується.  

З метою дієвого впровадження гендерно-орієнтованого підходу в усі 

сфери життя українського суспільства, насамперед у систему освіти, у вересні 

2013 р. було прийнято Державну програму забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. У цій Програмі 

визначається один із можливих та визнаних як оптимальний та комплексний 

напрям розв’язання проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, а саме: «удосконалення законодавства з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, шляхом приведення його у 

відповідність з міжнародними стандартами та законодавством Європейського 

Союзу; здійснення заходів щодо виконання положень Декларації тисячоліття 

Організації Об’єднаних Націй, зокрема в частині забезпечення гендерної 

рівності; виконання на постійній основі робіт із впровадження  гендерних 

підходів у систему освіти» (Україна. Постанова Кабінету Міністрів,2013). 
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У межах цієї Програми передбачені такі заходи, як: розроблення та 

затвердження плану проведення гендерної експертизи підручників та 

навчальних планів; розроблення плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників із включенням до нього програми або компоненту з питань 

гендерної рівності; розроблення навчальних планів для закладів вищої освіти, 

інститутів післядипломної освіти із включенням до них навчальних курсів, 

тематичних занять з питань гендерної рівності; проведення навчання для 

педагогічних працівників та науковців вищих навчальних закладів; проведення 

заходів щодо розв’язання гендерних проблем в освіті.  

Новим Законом України «Про освіту» 2017 р. передбачена норма про 

обов`язковість здобуття учнями гендерної компетентності –здатності 

усвідомлювати рівні права і можливості (Україна. Верховна Рада. Закон.,2017).    

16 січня 2018 р. Урядовий комітет з питань соціальної політики та 

гуманітарного розвитку підтримав проект розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення стратегії впровадження гендерної рівності у сфері 

освіти «Освіта: гендерний вимір – 2021» (Урядовий портал, 2018). Проект 

Стратегії – це комплексний документ, розроблений Міністерством освіти і 

науки у співпраці з найкращими українськими та міжнародними експертами. 

Метою Стратегії є забезпечення комплексного впровадження принципів 

гендерної рівності у сфері освіти та визначення шляхів гендерно-орієнтованого 

підходу в зазначеній сфері відповідно до світових демократичних засад. 

Зокрема документ передбачає розширення практики включення гендерного 

компонента до освітніх програм, впровадження гендерно-орієнтованого 

підходу в нормативно-правових актах у сфері освіти, у тому числі і у сфері 

вищої педагогічної освіти,  а також підготовку фахівців із питань гендерної 

рівності та формування професійної спільноти. 

Також 11 квітня 2018 р. Урядом затверджено Державну соціальну 

програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 

до 2021 р. (Україна. Постанова Кабінету Міністрів, 2018).   

Відповідно за останній час на державному рівні відбулися значні 

зрушення стосовно імплементації гендерної проблематики, а ухвалені 
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документи створили нормативне підґрунтя для розв’язання проблеми 

гендерної дискримінації в українському суспільстві. Окреслені в державних 

постановах положення покликані сприяти встановленню гендерної 

справедливості, розширенню можливостей та прав представників різних статей, 

усуненню негативних статево-рольових стереотипів, гендерної асиметрії у 

різних сферах діяльності, сексизму тощо.  

Проте вітчизняна освіта як соціальний інститут все ще залишається 

недостатньо чутливою до проблем гендерної рівності та дискримінації загалом 

та продовжує відтворювати панівну (асиметричну) гендерну схему на 

структурно-організаційному та змістовно-процесуальному рівнях.  

Передусім простежується гендерний дисбаланс у галузі вищої освіти.  

У доповіді Всесвітнього банку «Оцінка гендерних питань в Україні» 

(2016) зазначено, що, за даними Державної служби статистики України, жінки 

переважають у складі студентів у галузях охорони здоров’я, освіти та в 

гуманітарних науках (більше 70% від загальної кількості всіх студентів у 2014–

2015 н.р.), водночас чоловіки становлять більшість з тих, хто навчається в 

галузі транспорту та комунікацій, інженерних спеціальностей, архітектури та 

будівництва. Рівень вступу на факультети природничих наук, соціальних наук, 

бізнесу та юридичний факультет характеризується більшою гендерною 

нейтральністю (рис. 3.1.1).  

Склад випускників закладів вищої освіти за статтю та рівнем отриманої 

освіти свідчить про зацікавленість жінок в отриманні повної вищої освіти, 

оскільки жінки переважають серед випускників із вищими кваліфікаційними 

рівнями, такими як ступінь магістра (рис. 3.1.1). Важливо, що останнім часом 

зросла й частка жінок серед осіб, які мають науковий ступінь кандидата наук 

(рис. 3.1.2), сягнувши 57% у 2014 р. Однак це може свідчити про загальне 

знецінення у суспільстві зайнятості в науково-дослідницькій діяльності та 

відтік чоловіків до більш прибуткових секторів економіки внаслідок низького 

рівня зарплат у цій сфері. Водночас жінки складають лише 28,3% серед 

докторів наук, що чітко вказує на існування певних бар’єрів, пов’язаних з дією 

«скляної стелі» у науковій кар’єрі жінок (World Bank Document, 2016).   
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Рисунок 3.1.1. Склад вступників до закладів вищої освіти відповідно до 

спеціальностей за ознакою статі. 

 

Рисунок  3.1.2. Склад випускників закладів вищої освіти за статтю та 

рівнем отриманої освіти.         

Важливо, що гендерні переваги у виборі майбутньої професії 

перебувають від впливом усталених гендерних стереотипів щодо «правильної» 

професії для жінок та чоловіків, які формуються у ранньому дитинстві та 
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відтворюються в системі шкільної освіти. Численні дослідження вказують на 

роль стереотипів у визначенні ролей чоловіків і жінок у суспільстві, які 

системно відтворюються у шкільних навчальних матеріалах та впливають на 

подальший розподіл професій за статтю на ринку праці (Національний огляд 

України, 2014; ЦРТ 2015). 

Враховуючи той факт, що національна освіта на сучасному етапі 

знаходиться в стадії оновлення та реформування, є великі надії на позитивні 

зрушення у цій сфері. 

Розглянемо особливості реалізації гендерно-орієнтованого підходу у 

системі вищої освіти України. 

В освітній галузі гендерно-орієнтований підхід включає не лише гендерні 

дослідження та упровадження гендерного компоненту у зміст та методи 

викладання дисциплін, але й комплекс виховної та позанавчальної роботи, 

підвищення кваліфікації викладацького складу через систему семінарів, 

тренінгів, а також створення гендерно-сенситивного середовища. 

Зауважимо, що гендерні дослідження – це сучасний напрям наукової 

діяльності, спрямований на вивчення місця, ролі, можливостей для 

волевиявлення й самореалізації чоловіків і жінок у змінних суспільно-

історичних умовах. Результатом гендерних досліджень як окремого наукового 

напряму у діяльності широкого кола науковців з різних галузей знань стало 

створення сучасної гендерної теорії як системи наукових поглядів на відносини 

й статус жінки і чоловіка, набуття ними соціально-рольових характеристик та 

відображення останніх у контексті соціально-економічного розвитку країн. 

Гендерні дослідження, розпочаті в Україні на початку 1990-х рр. 

зусиллями ентузіастів – викладачок і викладачів українських закладів вищої 

освіти, дослідників і дослідниць науково-дослідних установ, які першими 

оцінили потенціал гендерної теорії, її актуальність та безумовну 

перспективність, сьогодні активно розвиваються. Діяльність гендерних 

дослідницьких центрів – недержавних організацій, створених, як правило, при 

закладах України закладах вищої освіти, – спрямовувалась на розроблення й 
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упровадження гендерної проблематики в освітній процес (Дрожжина, Т., 

Ісаєва, Т., Світайло Н., Давліканова, О., 2014).   

За останні роки гендерна проблематика набула поширення майже у всіх 

гуманітарних і соціальних галузях вітчизняної науки: від соціології, психології, 

педагогіки, історії, філософії, релігієзнавства, літературознавства, лінгвістики 

та мистецтвознавства до політичних наук, права, наук про державне 

управління, економіки й статистики. 

Важливим аспектом є міждисциплінарний характер гендерних 

досліджень, що зумовлює їх залежність від теоретичних засад та 

методологічних стандартів, утверджених у певній науковій дисципліні. 

Окремо варто відзначити допомогу у пошуку механізмів впровадження 

гендерного підходу у систему вищої освіти України з боку міжнародних 

організацій, які створюють можливості для ознайомлення з провідним 

зарубіжним досвідом у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

та чоловіків, забезпечують необхідні комунікативні ресурси та створюють 

умови для втілення ініціатив представників та представниць громадянського 

суспільства. 

З 2003 р. в Україні майже безперервно було реалізовано різні програми з 

гендерної тематики, результати яких ставали відправною точкою для реалізації 

наступних. Першою з них стала Програма рівних можливостей «Україна: на 

шляху до рівності» ПРООН в Україні за підтримки Шведської агенції з питань 

міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), в рамках якої в Україні вийшли 

друком наукові та методичні напрацювання, почали запроваджуватися гендерні 

курси, створюватися центри гендерних досліджень, проводитись науково-

практичні конференції. 

Напрацювання, отримані за час реалізації проекту, стали підґрунтям для 

масштабного проекту ЄС «Права жінок і дітей в Україні», однією зі складових 

якого стала «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (ПРМПЖ) 

ЄС–ПРООН, яка працювала протягом трьох років (2007–2011 рр.) у трьох 

напрямах, одним з яких стало впровадження гендерно-орієнтованого підходу в 

систему освіти. 
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Результатом реалізації низки проектів було створення умов для обміну 

набутим досвідом та практиками. Так, проведення регулярних різноманітних 

науково-практичних заходів для освітньої спільноти – форумів, конференцій, 

семінарів, сприяло створенню та розвитку в Україні професійного гендерно-

сенситивного середовища забезпеченню своєрідної гендерної естафети, яку й 

було підхоплено і творчо розвинуто в рамках проекту «Створення осередку 

гендерної освіти ЗВО – крок на шляху впровадження гендерного підходу в 

систему вищої освіти», ініційованого Харківським обласним гендерним  

ресурсним центром у партнерстві з Представництвом Фонду імені Фрідріха 

Еберта в Україні у вересні 2011 р. (Дрожжина, Т., Ісаєва, Т., Світайло Н., 

Давліканова, О. , 2014).  

За підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 

обласної державної адміністрації у 7 закладах вищої освіти м. Харкова були 

створені центри гендерної освіти, які вже в листопаді 2011 р. об’єдналися в 

Мережу центрів гендерної освіти закладів вищої освіти м. Харкова. 

З січня 2012 р. до Мережі почали приєднуватися вже існуючі гендерні 

осередки, засновані в рамках Програми рівних можливостей та прав жінок в 

Україні та створюватися нові. Мережа стала Всеукраїнською та в впродовж 

2012–2014 рр. об’єднала центри та кафедри 28 ЗВО різних міст України: Сум, 

Слов‘янська, Тернополя, Дніпропетровська, Маріуполя, Житомира, Ужгорода, 

Києва, Черкас, Ніжина, Кривого Рогу, Луцька, Харкова, Севастополя. 

Метою Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти є: об’єднання 

зусиль гендерних науковців і практиків для забезпечення сталого впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту відповідно до міжнародних зобов’язань 

та нормативних документів, чинних в Україні; визначення спільних напрямів і 

завдань діяльності центрів гендерної освіти (ЦГО) ЗВО; обмін досвідом, 

напрацюваннями та методиками; організаційна та експертна підтримка у 

становленні чинних та сприяння у створенні нових осередків гендерної освіти 

(ОГО); організація та проведення курсів підвищення кваліфікації з гендерної 

проблематики для науково-педагогічного складу ЗВО; організація та 

проведення в університетах різноманітних заходів для співробітників та 
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студентів, орієнтованих на звільнення від гендерних стереотипів та 

формування гендерно-сенситивного освітнього середовища. В комплексі 

зазначені завдання охоплюють всі складові діяльності ЗВО й орієнтовані на 

досягнення основної мети – формування гендерно-сенситивного національного 

освітнього простору (Дрожжина, Т., Ісаєва, Т., Світайло Н., Давліканова, О., 

2014).    

Упродовж 2011–2013рр. під час робочих зустрічей, семінарів, шкіл, що 

проводилися у партнерстві із представництвом в Україні Фонду імені Ф. Еберта 

спільними зусиллями співробітниць Мережі було розроблено низку документів, 

серед яких – алгоритм створення осередку гендерної освіти (ОГО) у ЗВО; 

моделі ОГО у ЗВО; типове Положення про осередок гендерної освіти; 

концепцію гендерно-чутливого ЗВО з обґрунтування індикаторів, за якими 

можна вимірювати індекс гендерної чутливості освітнього закладу; вимоги 

щодо гендерної компетентності для її імплементації в освітньо-кваліфікаційні 

характеристики та освітньо-професійні програми на основі Національної рамки 

кваліфікацій; уніфікований паспорт гендерної складової «Гендерний підхід в 

освіті»; тематика кураторських годин (Дрожжина, Т., Ісаєва, Т., Світайло Н., 

Давліканова, О., 2014). 

У 2014 р. партнером мережі стало Міністерство освіти і науки України та 

вийшло з пропозицією створення Робочої групи з питань упровадження 

гендерної складової в систему вищої освіти. З 2015 р. гендерний ресурсний 

центр Сумського державного університету є координатором цієї Всеукраїнської 

мережі осередків гендерної освіти ЗВО.  

Гендерно-орієнтована освіта в Україні вже має значні напрацювання: 

розроблені й викладаються спеціальні, в основному авторські, курси гендерно-

орієнтованої спрямованості; видаються журнали з гендерної проблематики, 

наприклад, «Гендерні дослідження», «Гендерна парадигма освітнього 

простору», «Ми» тощо; розроблено методологію та розпочато гендерну 

експертизу навчальних програм дисциплін соціально-гуманітарного 

спрямування; розроблено навчальну програму базового курсу та підготовлено 

навчальний посібник «Основи теорії гендеру» (2004); перекладено та видано 



 211 

базові праці з гендерної проблематики; підготовлено й видано монографії 

українських дослідників, присвячені гендерним питанням у межах окремих 

дисциплін.  

На основі узагальнення наявного досвіду роботи основними напрямами 

діяльності ЗВО щодо впровадження гендерно-орієнтованого підходу в освітній 

процес, які сьогодні вже реалізуються, є: безпосередня освітня діяльність, в 

ході якої студентство отримує необхідний комплекс знань (як із 

загальноосвітніх предметів, так і зі спеціальних курсів, що висвітлюють різні 

аспекти гендерних відносин), у т.ч. уявлення про гендер, гендерні ролі, 

гендерну поведінку тощо, а також про існуючі у цій сфері норми і правила, що 

в цілому має бути основою для формування у молоді власних ціннісних 

пріоритетів; спеціальні курси гендерного спрямування, тренінги та інші активні 

форми навчальних занять, що забезпечують набуття студентством навичок 

гендерного аналізу; широкий спектр науково-методичної та організаційно-

методичної роботи, спрямованої на забезпечення імплементації наукових 

розробок у навчальний процес, включаючи комплекс підвищення кваліфікації 

та систематичного інформування керівництва і викладацького складу ЗВО 

(Дрожжина, Т., Ісаєва, Т., Світайло Н., Давліканова, О., 2014). 

Зазначені напрями є основними у діяльності закладів вищої освіти. При 

цьому поширеність та співвідношення їх залежать як від особливостей 

навчального закладу (наприклад, гуманітарного чи технічного), так і від рівня 

усвідомлення викладацьким та керівним складом ЗВО значущості цієї 

проблематики і своєї відповідальності за формування цієї складової освіти.  

Наступне питання, на якому пропонуємо зупинитися, – це перспективи 

впровадження гендерно-орієнтованого підходу в освітній процес ЗВО 

педагогічного профілю України. 

 

           3.2 Практика реалізації гендерної педагогіки в закладах вищої 

педагогічної освіти України 

Аналіз практик Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ЗВО 

засвідчує, що найбільш апробованими є курси гендерного спрямування, 
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орієнтовані на майбутніх освітян, соціальних працівників та педагогів. Над 

їх розробленням та впровадженням працюють фахівці провідних педагогічних 

університетів. 

Тернопільський національний педагогічний університет має багаторічний 

досвід з впровадження ґендерної проблематики у вищу школу, розроблення та 

апробації ґендерно-орієнтованих навчальних курсів «Ґендерна педагогіка», 

«Історія ґендерної педагогіки», «Ґендерна психологія», «Психологія сімейного 

життя», «Дошлюбна підготовка учнівської молоді» тощо для студентів різних 

спеціальностей. Спільна діяльність з НАПН України науково-дослідного 

Центру з ґендерних проблем молоді дала можливість визначити шляхи 

впровадження системного підходу до проблеми ґендерної соціалізації молоді, 

інтегрування принципів гендерної рівності у психолого-педагогічні дисципліни 

вищої школи. З-поміж вагомих напрацювань варто відзначити реалізацію 4 

держбюджетних тем: «Психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх 

педагогів до статевого виховання дітей та юнацтва як передумови формування 

особистості сім’янина» (2001 – 2003); «Ґендерна соціалізація дитини» (2003 –

 2005), «Ґендерна освіта та виховання: перспективи розвитку» (2006 – 2008) та 

«Ґендерні компетенції у освітньо-професійному зростанні студентської молоді» 

(2009 – 2011), низка міжнародних грантів (Кравець, 2010).   

Проблеми соціостатевої стратифікації в історичній ретроспективі та 

ґендерної етнокультури українців були розкриті також в інтегрованому 

навчальному курсі «Ґендерна психологія та педагогіка» (Говорун, Т., 

Кравець, В., & Кікінежді, О., 2004), що було відзначено першим місцем на на 

Всеукраїнському конкурсі навчальних програм з ґендерної проблематики 

2004 р. (наказ МОН України №428 від 28.05.2004 р.). Проведено ряд 

міжнародних та науково-практичних конференцій з ґендерної проблематики, 

зокрема ІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський і 

сучасність: Батьківська педагогіка» (секція «Гендерні аспекти родинного 

виховання»). Університет є базовою організацією проведення Всеукраїнського 

конкурсу робіт студентів і молодих учених з напряму «Ґендерні дослідження». 

Проводяться крос-культурні дослідження з вивчення проблем ґендерного 
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виховання у Німеччині, підготовки молоді до сімейного життя та 

усвідомленого батьківства у США, Великобританії та Польщі (Кравець, 2010). 

Розглянемо зміст навчальної програми інтегрованого курсу «Гендерна 

освіта: теорія і практика», котра присвячена висвітленню теоретико-

методичних засад ґендерної освіти, для студентів ІІ-ІV курсів закладі вищої 

педагогічної освіти (напрям підготовки: 0101 «Педагогічна освіта»; освітньо-

кваліфікаційний рівень «бакалавр»).  

Завданнями курсу є: розвиток ґендерних компетенцій студентської та 

учнівської молоді як ключових життєвих компетентностей в контексті 

найкращих практик ЄС та Болонського процесу; формування егалітарної 

свідомості шляхом реконструкції ґендерних стереотипів як традиційних 

культурних обмежень; розвиток ґендерної чутливості та ґендерної 

толерантності як демократичних стратегій мислення, здатності актуалізувати і 

вибудовувати альтернативні до патріархальної культури життєві стратегії і 

схеми поведінки, реагувати на дискримінацію за ознакою статі. 

Основні поняття навчального курсу: фемінізм, стать біологічна і психічна 

(соціальна), статеворольова соціалізація і диференціація, традиційні та 

еґалітарні ґендерні ролі, андроцентризм, ґендерна ідентифікація, ґендерна 

поведінка, різновиди ґендерних стереотипів, ґендерні ролі, ґендерні орієнтації, 

ґендерні дослідження, ґендерні конфлікти, сексизм, маскулінність, фемінність, 

андрогінність, ґендерне виховання та просвіта, сімейне насилля та його 

різновиди, ґендерна рівність, ґендерно чутлива політика, ґендерно-чутливий 

підхід, ґендерна культура, ґендерна ідеологія, еґалітарність, паритетна 

демократія. 

Знання та уміння, якими оволодівають студенти: 

- ознайомлення з поняттям ґендеру як соціально-психологічним явищем 

та предметом міждисциплінарного наукового пізнання, теоретичними та 

методичними підходами до його вивчення різними галузями гуманітарних 

знань (педагогіки, історії, соціології, соціальної, вікової та педагогічної 

психології, психології сім’ї тощо); 
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- розкриття провідних чинників соціалізації статі та соціально-

психологічних механізмів набуття ґендерної ідентичності в онтогенезі людини, 

маскулінізації, фемінізації та андрогінізації її поведінки; 

- розширення уявлень про прояви традиційних та еґалітарних ґендерних 

орієнтацій в різних сферах людської життєдіяльності; 

- ознайомлення з результатами порівняльних експериментальних 

досліджень з диференціації психічних властивостей статей, науковими 

розробками прикладних аспектів ґендеру в рамках різних мікросоціумів та 

етнокультур, виховних та освітніх систем. 

У процесі вивчення курсу студенти можуть набути навичок: 

-здійснювати аналіз ґендерних проблем, застосовуючи різні теоретичні та 

методичні підходи; 

- використовувати психологічні методики для виявлення диференціації 

особливостей статеворольової соціалізації дівчаток та хлопчиків, їх орієнтацій 

на еґалітарний чи домінаторний тип ґендерних відносин; 

- аналізувати чоловічу та жіночу психологію, чинники, які зумовлюють 

диференціацію ґендерних відносин; 

- застосовувати ґендерний підхід до оцінки паритетності-ієрархічності 

життєдіяльності статей у функціонуванні великих та малих груп та колективів; 

- проводити наукові дослідження у сфері ґендерного аналізу, експертизи 

змісту навчально-виховного процесу, комерційної реклами, жіночих та 

чоловічих часописів тощо з точки зору розвінчування сексичних настановлень 

та ґендерних стереотипів; 

- здійснювати психокорекційну та просвітницьку роботу щодо піднесення 

ґендерної культури, забезпечення рівних прав і можливостей статей для 

особистісного розвитку в різних сферах людського буття. 

Згідно з основними засадами розвитку вищої освіти України та 

нормативними документами в умовах ЄКТС (Європейська кредитно-

трансферна система), навчально-тематичний план побудований за змістовими 

модулями. Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематику 

аудиторних (26 годин), а також самостійних та індивідуальних науково-
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дослідницьких завдань (22 години та 8 відповідно), питання для 

підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури та порядок 

оцінювання. Вид контролю: захист науково-дослідних робіт (ІНДР) та залік. 

Навчальна програма інтегрованого курсу для бакалаврів включає 

кількість кредитів відповідно до ECTS: 1,5 кредиту. Модулів: 4. Змістових 

модулів: 3. Загальна кількість годин: 54. Тижневих годин: 2. Курс обов’язковий, 

семестр 3-5 (за вибором).  

Представлена навчальна програма пройшла апробацію у процесі 

викладання як варіативних, так і обов’язкових курсів: «Ґендерна психологія та 

педагогіка», «Ґендерна педагогіка», «Історія ґендерної педагогіки», «Ґендерна 

психологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка, Тернопільському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти, Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова з 2002 р. по даний час. 

Реалізація цієї програми дає змогу впроваджувати стратегію паритетності 

статей в практику сучасної вищої та загальноосвітньої школи, що сприятиме 

підвищенню ґендерної культури вчителя-професіонала, трансляції ґендерних 

знань на широку громадськість (Ґендерні стандарти сучасної освіти,  2011). 

Серед інституцій, що безпосередньо впливають на формування гендерної 

освітньої політики України,– Науково-дослідницький Центр гендерної освіти, 

створений у 1998 р. на кафедрі соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Зусиллями фахівців Центру розроблені та апробовані 

різноманітні спецкурси з гендерної проблематики, а саме: «Гендерна 

педагогіка», «Гендерна педагогіка і психологія», «Гендерна соціологія», 

«Основи гендерної політики та права», «Психолого-педагогічні проблеми 

гендерних відносин у вищій школі», «Гендерна політика в Україні», «Філософія 

фемінізму», «Вступ до гендерних досліджень», «Історія жіночого руху в 

Україні», «Жінка у світовій та вітчизняній культурі» та ін.  

Курс «Гендерна педагогіка і психологія» викладається у Сумському 

державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка для студентів 
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освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» (напрям підготовки 231 

«Соціальна робота»), тематичний план якого представлено у додатку М.1. 

Загальна кількість годин – 120, з яких 64 години – аудиторних (28 год. 

лекційних, 34 год. семінарських занять та 2 год. – проведення консультацій), 

інші – на самостійну роботу. Курс складається із трьох модулів (трьох кредитів 

ECTS) та завершується складанням заліку. 

Активно працює у напрямі впровадження гендерних підходів у систему 

вищої освіти Центр гендерної освіти Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, який створено на базі кафедри соціальних технологій. З 

2007 р. в університеті здійснюється викладання дисципліни «Гендерна 

педагогіка» для студентів ІV курсу, тематичний план якої представлено у 

додатку М.2. Загальна кількість годин – 81, з яких 28 год. – аудиторних (14 год. 

лекційних і 14 год. семінарських занять), інші – на самостійну роботу. Курс 

складається із двох модулів (двох кредитів ECTS) та завершується складанням 

заліку. 

Необхідно зазначити, що викладання цих курсів сприяє розвитку 

гендерно-сенситивної свідомості студенток та студентів, формуванню у 

майбутніх соціальних педагогів системного знання з питань гендерної освіти та 

виховання, особливостей гендерної соціалізації, специфіки гендерних проблем 

та шляхів їх розв’язання.   

У Запорізькому національному університеті здійснюється викладання 

курсу «Педагогіка та психологія гендеру», спрямованого на формування у 

майбутніх соціальних педагогів уявлень щодо теоретико-методологічних засад 

педагогіки та психології гендеру та просвітницької діяльності з забезпечення 

гендерної рівності на практиці. 

Співробітницями Харківської гуманітарно-педагогічної академії 

розроблено та впроваджено курси «Методика гендерної освіти» та «Основи 

соціально-педагогічної діяльності з вирішення гендерних проблем в Україні». У 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 

викладається курс з гендерної лінгвістики. У Харківській академії неперервної 

освіти розроблені та запроваджені у навчальний процес підвищення 
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кваліфікації різних категорій педагогів такі тематичні заняття, як «Гендерна 

педагогіка в дошкіллі», «Гендерний аналіз підручників в початковій школі», 

«Гендерні аспекти шкільної історичної освіти», «Гендерний. аналіз 

літературних текстів»; розроблений посібник для директорів шкіл «Менеджеру 

освіти про школу і гендер». 

З ініціативи Гендерного центру Харківського Національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди на базі Лозівського НВК 

№ 10 «ЗНЗ –ДНЗ» створено кафедру гендерно-чутливих технологій в освіті. У 

2014 р. цією кафедрою у партнерстві з Гендерним центром КЗВО «Харківська 

академія неперервної освіти» розпочато широкомасштабний експеримент 

«Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів в систему роботи 

навчальних закладів» на 2014–2018 рр., до проведення якого були залучені 8 

експериментальних навчальних закладів Харківської області. 

У Криворізькому національному університеті ДЗВО «Криворізький 

педагогічний інститут» розроблено спецкурс «Гендерна педагогіка» та 

здійснено його апробацію на факультетах української філології та іноземних 

мов, а також на природничому факультеті. 

В якості позитивного, але поодинокого прикладу впровадження гендерної 

проблематики в процес професійної підготовки вчителів природничо-

математичних дисциплін можна навести діяльність фізико-математичного 

факультету Центрально-українського державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка (м. Кропивницький). У рамках трирічного міжнародного 

проекту, що стартував 15 жовтня 2015 р., Еразмус+ «Ґендерні студії: крок до 

демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями», № 561785-

EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, що виконується на фізико-математичному 

факультету КДПУ імені В. Винниченка, передбачено запровадження на 

магістерській спеціальності 011 «Науки про освіту (Освітні вимірювання)» 

спеціалізації «Ґендерні студії: науковий аспект». Зокрема, це реалізується 

шляхом введення до навчальних планів цієї спеціальності нових навчальних 

курсів – «Основи ґендерних досліджень» та «Статистичні показники ґендерної 

рівності». З-поміж завдань навчального характеру, які плануються до 
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виконання студентами, під час вивчення кожного з курсів передбачено: 

виявлення специфіки ґендерної взаємодії суб’єктів освітнього процесу; 

проведення контент-аналізу освітніх стандартів, навчальних планів 

спеціальностей факультету, робочих програм навчальних дисциплін, 

підручників, посібників, ділової документації деканату та кафедр факультету на 

предмет врахування ґендеру; виявлення ґендерно-орієнтованих тем науково-

дослідної діяльності учасників освітнього процесу та виконання різних аспектів 

індивідуальної практичної роботи.  

Враховуючи той факт, що у закладах вищої освіти Україні викладається 

чимало різноманітних курсів та дисциплін з гендерної тематики (більшість з 

них є авторськими курсами, створеними переважно фахівцями з різних галузей 

гуманітарних знань), актуалізуються питання методики оцінювання знань. Саме 

тому у 2011 р. Українським Центром гендерної освіти при НТУУ «КПІ» за 

підтримки Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ПРООН було 

розроблено Програмне забезпечення для оцінювання знань з гендерних модулів 

відповідно до системи ECTS – програму Вerit.  

Програма дозволяє фахівцям підвищити обізнаність у застосуванні 

новітніх інформаційних технологій задля викладанню гендерних студій в 

умовах переходу на кредитно-модульну систему організації навчального 

процесу: створювати тести, проводити тестування у комп’ютерному класі, 

проводити автоматичні розрахунки за системою ECTS, приводити до 

уніфікованої шкали будь-яку авторську систему оцінювання знань студентів, 

що дозволяє вивільнити час, який викладачі зазвичай витрачають на перевірку 

тестів та розрахунки. Програму, яка є у вільному доступі за посиланням  

www.gender.at.ua/load/10-1-0-154, можна також використовувати для 

перерахунків вже існуючого рейтингу студентів. 

Потребує системного підходу також впровадження гендерної складової у 

виховну та позанавчальну роботу ЗВО педагогічного профілю, що передусім 

передбачає високий рівень гендерної сенситивності керівного складу ЗВО, 

оскільки саме керівництво університету визначає внутрішню та кадрову 

політику освітнього закладу стосовно професорсько-викладацького складу, 
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включаючи керівництво факультетів, відповідальне за позанавчальну та 

виховну роботу, склад кураторського корпусу та стратегію виховної діяльності 

ЗВО. 

Вважаємо, що впровадження гендерної складової у виховну та 

позанавчальну роботу передбачає реалізацію системи заходів, а саме: 

включення гендерної складової у розділи плану позанавчальної роботи ЗВО; 

інформаційно-методичний супровід позанавчальних заходів, що проходять у 

стінах ЗВО з метою відстеження наявності та репродукування гендерних 

упереджень та стереотипів; організацію та проведення систематичних навчань 

щодо підвищення рівня гендерної сенситивності професорсько-викладацького 

складу ЗВО; створення в університеті атмосфери, вільної від стереотипів. 

Звернемося до досвіду співробітниць та співробітників Всеукраїнської 

мережі осередків гендерної освіти ЗВО педагогічного профілю, які у своїй 

діяльності використовують різноманітні форми виховної роботи, серед яких: 

тренінги, круглі столи, майстер-класи, відео-клуби, кінозали та відеолекторії, 

екскурсії, табори, школи, естафети, флешмоби, квести, конкурси студентських 

робіт, фотоконкурси тощо. В ході їх реалізації широко застосовуються нові 

інформаційні технології: волонтерський потенціал центрів залучається до 

активності у соціальних мережах, участі у форумах, створення гендерно-

сенситивних інформаційних продуктів (відеороликів, листівок, плакатів тощо).  

Заслуговує на увагу авторська розробка осередку гендерної освіти 

Харківської гуманітарно-педагогічної академії – Школа гендерного 

волонтерства, що представляє собою комплекс інтерактивних інформаційно-

просвітницьких заходів для студентської молоді, які мають на меті підготувати 

групи тренерів з числа студентської молоді для проведення виховних заходів у 

загальноосвітніх навчальних закладах з питань забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків та запобігання насильству в сім’ї. 

Велику активність та зацікавленість молоді викликають заходи, 

проведення яких передбачає фізичну активність. Це – Гендерквести, спортивне 

гендерне орієнтування, Гендерні туристичні зльоти, Гендерні табори, 

флешмоби, автопробіги. Усі ці заходи мають на меті орієнтування молоді на 
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партнерські стосунки, розвиток усвідомлення того, що найбільш 

ефективною є діяльність, заснована на власних уподобаннях особистості, 

вільних від гендерних стереотипів та проявів дискримінації. 

Особливої уваги заслуговують ініціативи «Студентський лелека» та 

«Університет, дружній до сім’ї» – авторська розробка Гендерного ресурсного 

центру СумДУ, що має на меті створення в університетському середовищі 

сприятливих умов для поєднання сімейних і професійних обов’язків та 

формування таким шляхом умов для забезпечення гендерної рівності. 

Втілення ініціативи «Університет, дружній до сім’ї», над якою декілька 

років поспіль працює Сумський державний університет, повністю відповідає 

сучасним європейським стандартам і засвідчує відповідальність університету 

перед студентським та викладацьким складом, демонструє розуміння і повагу 

до їх сімейних обов’язків. Крім того, ця робота дозволяє об’єднати зусилля 

викладачів, науковців, студентів та представників громадських організацій, 

створюючи в університеті сприятливу атмосферу і дійсно гендерно-

сенситивний освітній та соціальний простір. 

У межах цієї ініціативи, опираючись на досвід провідних університетів 

світу, насамперед ЗВО Німеччини, наявні теоретичні розробки та власний 

досвід реалізації окремих напрямів роботи, науковці СумДУ впроваджують на 

рівні університету низку системних кроків, серед яких: гнучка організація 

навчального та робочого процесу університету; створення в університеті 

«дружнього до дитини середовища», яке включає функціонування Кімнати для 

батьків з дітьми; широка інформаційно-консультаційна підтримка, яка 

забезпечує інформування різних цільових груп з гендерних питань, надання 

психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, медичних консультацій; 

поширення інформації про ініціативу, її спрямованість та завдання серед 

широкого університетського загалу; соціальна підтримка осіб з сімейними 

обов’язками; - програми зі збереження здоров’я у ЗВО тощо. На теперішній час 

досвід ініціативи поширюється серед багатьох ЗВО України, зокрема деякі її 

складові вже впроваджуються в університетах Харкова, Запоріжжя, Миколаєва, 

Івано-Франківська, Тернополя. 
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На наше переконання, одним з найважливіших і найактуальніших 

напрямів імплементації гендерно-орієнтованого підходу є підготовленість 

викладацького складу ЗВО до його впровадження в освітній практиці.  

Зазначимо, що не лише зміст викладеного матеріалу, але й загальна 

інтелектуальна та морально-психологічна атмосфера навчального закладу 

мають вплив на студентство. Іншими словами, це – «дух» університету, 

відносини, які панують усередині нього, в т.ч. особливості спілкування, 

академічний стиль тощо. У цій площині лежить значний пласт проблем, які 

стримують попередження тиражування стереотипів та дискримінаційних 

практик, оскільки в основі успіху – рівень гендерних знань викладачів та їх 

педагогічної майстерності. 

Представниці різних ЗВО підтверджують, що сьогодні більшість 

викладацького складу навіть у провідних університетах не звертається до 

гендерних знань і практик у своїй повсякденній професійній діяльності. Крім 

того, певна частина викладачів взагалі вважає гендерні проблеми штучними і 

надуманими, формуючи таким чином відповідні негативні установки і у 

студентства. Тому нагальною є активність у напрямі роботи з викладацьким 

складом, оскільки гендерна освіченість і гендерна чутливість мають бути 

покладені в основу професійної діяльності та стати обов’язковими складовими 

професійної компетентності. 

Аналіз сучасної практики використання гендерно-орієнтованого підходу 

в ЗВО дозволив виявити вагомі проблеми. Зокрема хоча на сьогодні зафіксовані 

позитивні зрушення на держаному рівні стосовно імплементації гендерно-

орієнтованого підходу в національну освітню політику, проте ухвалені 

документи мають декларативний характер та не містять норм прямої дії. В 

сучасній Україні гендерно-орієнтована освіта знаходиться у процесі 

формування, а впровадження гендерної складової в систему освіти в цілому та 

у вищу педагогічну освіту зокрема відбувається спорадично, здебільшого в 

закладах соціально-гуманітарного профілю завдяки діяльності та ентузіазму 

окремих викладачок та викладачів, за ініціативи громадських спілок та за 

підтримки міжнародних організацій. Найбільш розробленими курсами 
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гендерно-орієнтованої спрямованості серед дисциплін, що належать до 

професійної підготовки вчителів, є курси соціально-гуманітарного 

спрямування. Центри та осередки гендерної рівності створюються переважно 

на кафедрах соціальної педагогіки. Ідея популяризації гендерно-орієнтованого 

підходу дуже невпевнено та повільно розглядається в контексті так званих 

STEM-дисциплін (наука, технології, інженерії, математика). Упровадження  

гендерної складової у виховну та позанавчальну роботу деяких ЗВО 

педагогічного профілю мають певні позитивні напрацювання, але потребують 

системного підходу та поширення. Існує нагальна потреба в організації та 

проведенні систематичних тренінгів щодо набуття/підвищення рівня гендерної 

компетентності  професорсько-викладацького складу ЗВО. 

 

3.3. Можливості використання конструктивного німецького досвіду у 

системі педагогічної освіти України  

Пріоритетним напрямом розвитку сучасної педагогічної теорії та 

практики є глобальна освіта, метою якої є підготовка людини до життя у світі 

постійних змін. Глобалізаційні тенденції в сучасному українському суспільстві 

та нові соціально-економічні умови зумовлюють потребу в удосконаленні 

системи вищої педагогічної освіти нашої країни, спонукають шукати нові 

підходи до організації навчання майбутніх педагогів.  

Удосконаленню системи вищої педагогічної освіти України сприятиме не 

лише вивчення досвіду вітчизняних педагогів, але й передусім науково-

педагогічний аналіз зарубіжного досвіду щодо організації освіти у 

високорозвинених країнах, зокрема у Німеччині.  

Компаративістський аналіз організації професійної підготовки вчителів 

на засадах гендерно-орієнтованого підходу у ЗВО Німеччини та України 

допоможе встановити відповідність європейським та світовим стандартам 

якості підготовки вчителів та сприятиме подоланню сформованих стереотипів, 

що протягом тривалого часу склалися у вітчизняній педагогічній думці. 

У процесі нашого дослідження здійснено порівняльний аналіз 

особливостей професійної підготовки вчителів на засадах гендерно-
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орієнтованого підходу у ЗВО Німеччини та України за такими критеріями: 

законодавче забезпечення принципів гендерної рівності та недискримінації; 

розробленість нормативно-правової бази педагогічної освіти з урахуванням 

гендерної складової; включення гендерної компетентності до стандартів 

професійної підготовки вчителів; наявність осередку з гендерної проблематики 

при ЗВО; інтеграція результатів гендерних досліджень у зміст професійної 

підготовки вчителів; підходи, на основі яких здійснюється імплементація 

результатів гендерних досліджень у зміст професійної підготовки вчителів; 

створення гендерно-сенситивного середовища у ЗВО; підвищення кваліфікації 

щодо набуття/підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО.  

Компаративістський аналіз особливостей професійної підготовки 

вчителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу у ЗВО Німеччини та 

України, здійснений нами за законодавчим, структурним, концептуальним і 

організаційно-педагогічним напрямами, уможливив виявлення їх спільних і 

відмінних рис.  

До спільних рис відносимо: наявність законодавчого забезпечення 

принципів гендерної рівності та недискримінації на державному рівні; 

інтеграція результатів гендерних досліджень у зміст соціально-гуманітарних 

дисциплін професійної підготовки вчителів; впровадження гендерної складової  

у виховну та позанавчальну роботу ЗВО; наявність ініціатив стосовно 

створення гендерно-сенситивного середовища у ЗВО; потреба в заходах 

стосовно підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО.  

Серед відмінних рис – законодавче закріплення статусу інституту 

радництва з гендерної проблематики при ЗВО; розробленість нормативно-

правової бази педагогічної освіти з урахуванням гендерного компонента; 

включення гендерної компетентності до стандартів підготовки вчителів; 

впровадження гендерної проблематики у процес професійної підготовки 

вчителів природничо-математичних дисциплін; підходи, на основі яких 

здійснюється імплементація результатів гендерних досліджень у зміст 
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професійної підготовки вчителів; рівень впровадження заходів стосовно 

виховання/підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО.   

Як свідчить аналіз, імплементація принципів гендерної рівності та 

недискримінації у вищу педагогічну освіту України наразі знаходиться на 

початковій стадії, тому потребує ґрунтовного вивчення прогресивного досвіду 

європейських освітніх середовищ.  

Обґрунтування можливостей використання конструктивних ідей 

німецького досвіду у вітчизняній системі педагогічної освіти подано нижче. 

Перед новітньою педагогічною освітою, як зауважує В. Кремень (2011), 

постало завдання зберегти позитивні здобутки й досвід української освіти, 

збагатити їх інноваційними досягненнями європейських освітніх середовищ та 

гармонійно узгодити з українськими. 

Результати нашого дослідження засвідчують, що прогресивні ідеї 

німецького досвіду професійної підготовки учителів на засадах гендерно-

орієнтованого підходу можуть слугувати орієнтиром у розбудові системи 

педагогічної освіти України у контексті вимог Болонського процесу та 

інтеграції до єдиного європейського простору. 

Порівняльний аналіз професійної підготовки учителів на засадах 

гендерно-орієнтованого підходу у ФРН та України дає можливість виокремити 

прогресивні ідеї німецького досвіду педагогічної освіти, які є актуальними і 

перспективними для підготовки вчителів у нашій країні. 

Узагальнення результатів дослідження дало змогу розробити 

рекомендації щодо творчого використання прогресивних ідей німецького 

досвіду професійної підготовки учителів на засадах гендерно-орієнтованого 

підходу для оновлення української системи професійної педагогічної освіти на 

стратегічному, теоретичному та змістово-організаційному рівнях. 

На стратегічному рівні можна екстраполювати такі здобутки, як: 

нормативно-правове врегулювання професійної підготовки майбутніх учителів 

на засадах гендерно-орієнтованого підходу в Україні відповідно до вимог 
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Болонського процесу та з урахуванням конструктивного досвіду 

законодавчого унормування педагогічної освіти у ФРН. 

Для цього потрібні наступні кроки: 

- проведення гендерної експертизи нормативної бази освітньої сфери 

педагогічної освіти та органів управління цією галуззю освіти та відповідно до 

висновків експертизи внесення пропозицій щодо коригування регуляторно-

нормативних документів;  

- удосконалення стандартів педагогічної освіти шляхом уведення до них 

гендерної компетентності; 

- коригування чинних та розробка нових внутрішніх нормативних 

документів закладів педагогічної освіти та введення принципів гендерної 

рівності та недискримінації до переліку пріоритетних напрямів діяльності та 

розвитку цих навчальних закладів, зокрема запровадження інституту радництва 

з гендерної проблематики;  

- системне впровадження гендерно-чутливої мови до документообігу у 

сфері освіти. 

На теоретичному рівні необхідними є такі заходи: узгодження 

понятійно-термінологічного апарату, що використовується німецькою та 

українською фаховою спільнотою в умовах створення Європейського простору 

вищої освіти стосовно ключових параметрів підготовки учителів на засадах 

гендерно-орієнтованого підходу; розроблення нової концепції структурування 

змісту гендерно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів у закладах вищої 

освіти за принципами міждисциплінарності, модульності, рефлексивності; 

розробка технологій організації і включення концепцій гендерної рівності та 

недискримінації в контекст освітньої діяльності закладів вищої освіти, що 

здійснюють підготовку вчителів.  

На змістово-організаційному рівні необхідно реалізувати такі завдання: 

створення умов цілеспрямованої системної навчально-виховної діяльності, 

орієнтованої на формування гендерно-сенситивного освітнього середовища з 

рівними можливостями самореалізації особистості; забезпечення гендерної 

чутливості програмно-методичного матеріалу, який використовується в 
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закладах вищої педагогічної освіти; організація та проведення 

систематичних тренінгів щодо набуття/підвищення рівня гендерної 

компетентності професорсько-викладацького складу ЗВО. 

Це передбачає застосування наступних кроків: 

 - удосконалення організації та змісту освітнього процесу ЗВО 

педагогічного профілю на засадах гендерної рівності та недискримінації, а 

саме:  проведення гендерної експертизи навчальної та методичної літератури: 

програмно-методичних видань (навчальні плани та програми), навчально-

методичних праць (методичні вказівки, завдання для виконання контрольних та 

лабораторних робіт); навчальних робіт (підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій); допоміжних видань (книги для читання, хрестоматії, 

практикуми, збірники задач), що використовуються в освітньому процесі; 

- інтеграція результатів гендерних досліджень у зміст викладання всіх 

блоків професійної підготовки вчителів: психолого-педагогічного, предметно-

дидактичного, спеціально-предметного та професійно-педагогічної практики; 

- розроблення курсів гендерно-орієнтованої спрямованості та ґендерних 

модулів для дисциплін природничо-математичного спрямування; 

- використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів 

навчання, що сприяють створенню та підтримці атмосфери взаємоповаги, 

взаємодії та колегіальності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, 

упереджене) ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу; 

- формування гендерно-сенситивного освітнього середовища в закладах 

освіти, а саме: недискримінаційна комунікація у взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу; використання гендерно-сенситивної мови /мовлення; 

 - створення та розвиток гендерно-сенситивних та рефлексивних 

пропозицій для студентів;  

- впровадження гендерної складової у виховну та позанавчальну роботу 

ЗВО; формування та розвиток у студентства уявлення про рівність прав та 

можливостей, неповторність особистості кожної людини; систематичне 

проведення різноманітних заходів, що покликані порушувати питання 

гендерної рівності та недискримінації; статевих відносин (наголошуючи на 
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важливості рівності жінок / чоловіків та партнерства в сім’ї і суспільстві, 

принципі безпеки та згоди в стосунках); проблеми нав’язування 

інформаційними джерелами  гендерних стереотипів; різноманітні прояви 

сексизму, що принижують гідність  жінок і чоловіків; 

- налагодження активної співпраці зі спеціалізованими громадським 

організаціями, фундаціями, установами тощо, які здійснюють підтримку 

гендерної рівності та недискримінації в суспільстві (реалізація спільних 

просвітницьких соціально-розвиваючих проектних ініціатив, проведення 

масових акцій тощо); 

- організація та проведення систематичних тренінгів щодо 

набуття/підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО. 

Діяльність із упровадження гендерної рівності та недискримінації 

повинна мати наскрізний характер, відтворюватися та поглиблюватися через 

утворення гендерно-чутливого навчального та навчально-методичного 

забезпечення, впровадження предметно-дисциплінарного підходу з метою 

систематизації освітніх знань із гендерної теорії з перспективою його 

перетворення на підхід інтегративно-курсовий (гендерна теорія повинна бути 

інтегрована до системи наукових знань та навчальних дисциплін); проведення 

планової виховної діяльності, спрямованої на виявлення і нейтралізацію 

гендерних стереотипів, які утворюють базис недотримання гендерного 

паритету та дискримінації; створення механізмів стимулювання особистісного 

та професійного самовдосконалення впродовж життя. 

 

Висновки до третього розділу 

У процесі дослідження з’ясовано, що на сьогоднішній день зафіксовані 

позитивні зрушення на державному рівні України стосовно імплементації 

гендерно-орієнтованого підходу в національну освітню політики, проте 

ухвалені документи мають декларативний характер та не містять норм прямої 

дії. У сучасній Україні гендерно-орієнтована освіта знаходиться у процесі 

формування, а впровадження гендерної складової в систему освіти в цілому та 
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у вищу педагогічну освіту зокрема відбувається дискретно, здебільшого в 

закладах соціально-гуманітарного профілю, завдяки діяльності та ентузіазму 

окремих викладачок та викладачів, за ініціативи громадських спілок та за 

підтримки міжнародних організацій. Найбільш розробленими курсами 

гендерно-орієнтованої спрямованості серед дисциплін, що забезпечують 

професійну підготовку вчителів, є курси соціально-гуманітарного спрямування. 

Центри та осередки гендерної рівності створюються саме на кафедрах 

соціальної педагогіки. Ідея популяризації гендерно-орієнтованого підходу дуже 

невпевнено та повільно розглядається в контексті так званих STEM-дисциплін 

(наука, технології, інженерії, математика). Упровадження гендерної складової у 

виховну та позанавчальну роботу деяких ЗВО педагогічного профілю мають 

певні позитивні напрацювання, але потребують системного підходу та 

поширення. Існує нагальна потреба в організації та проведенні систематичних 

тренінгів щодо набуття/підвищення рівня гендерної компетентності  

професорсько-викладацького складу ЗВО.  

Компаративістський аналіз особливостей професійної підготовки 

вчителів на засадах гендерно-орієнтованого підходу у ЗВО Німеччини та 

України, здійснений нами за законодавчим, структурним, концептуальним і 

організаційно-педагогічним напрямами, уможливив виявлення їх спільних і 

відмінних рис.  

До спільних рис відносимо: наявність законодавчого забезпечення 

реалізації принципів гендерної рівності та недискримінації на державному 

рівні; інтеграція результатів гендерних досліджень у зміст соціально-

гуманітарних дисциплін професійної підготовки вчителів; впровадження 

гендерної складової у виховну та позанавчальну роботу ЗВО; наявність 

ініціатив зі створення гендерно-сенситивного середовища у ЗВО; потреба в 

заходах стосовно підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО. 

Серед відмінних рис – законодавче закріплення статусу інституту 

радництва з гендерної проблематики при ЗВО; розробленість нормативно-

правової бази педагогічної освіти з урахуванням гендерного компонента; 
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включення гендерної компетентності до стандартів підготовки вчителів; 

впровадження гендерної проблематики у процес професійної підготовки 

вчителів природничо-математичних дисциплін; підходи, на основі яких 

здійснюється імплементація результатів гендерних досліджень у зміст   

професійної підготовки вчителів; рівень впровадження заходів стосовно  

формування/підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО.  

 Узагальнення результатів дослідження дало змогу розробити 

рекомендації щодо творчого використання прогресивних ідей німецького 

досвіду професійної підготовки учителів на засадах гендерно-орієнтованого 

підходу для оновлення української системи професійної педагогічної освіти на 

стратегічному, теоретичному та змістово-організаційному рівнях: 

Стратегічний рівень передбачає: нормативно-правове врегулювання 

професійної підготовки майбутніх учителів на засадах гендерної педагогіки в 

Україні відповідно до вимог Болонського процесу та з урахуванням 

конструктивного досвіду законодавчого унормування педагогічної освіти в 

Німеччині.    

На теоретичному рівні пропонується: узгодження понятійно-

термінологічного апарату, що використовується німецькою та українською 

фаховою спільнотою в умовах створення Європейського простору вищої освіти 

задля розроблення ключових параметрів підготовки учителів на засадах 

гендерної педагогіки; розроблення нової концепції структурування змісту 

гендерно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти з 

урахуванням принципів міждисциплінарності, модульності, рефлексивності; 

включення концепцій гендерної рівності та недискримінації в контекст 

освітньої діяльності закладів вищої педагогічної освіти.  

Змістово-організаційний рівень включає: диверсифікацію навчальних 

планів й освітніх програм з урахуванням суспільної потреби у гендерній 

рівності; забезпечення міждисциплінарних зв’язків; створення умов 

цілеспрямованої системної навчально-виховної діяльності, орієнтованої на 

формування гендерно-сенситивного освітнього середовища з рівними 
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можливостями самореалізації особистості; забезпечення гендерної 

чутливості програмно-методичного матеріалу, який використовується в 

закладах вищої педагогічної освіти; організацію та проведення систематичних 

тренінгів щодо набуття/підвищення рівня гендерної компетентності викладачів 

педагогічних закладів; проведення ефективних наукових досліджень студентів 

педагогічних університетів з гендерної сенситивності; удосконалення форм та 

методів професійної підготовки, спрямованих на формування гендерної 

компетентності майбутніх учителів.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Теоретичні розвідки з проблем професійної підготовки вчителів в 

університетах Німеччини на засадах гендерної педагогіки засвідчили, що 

наукові пошуки вчених і практиків педагогічної галузі спрямовані на 

забезпечення гендерної рівності в освітньому процесі вищої школи. У 

педагогічному дискурсі вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки вивчалися 

лише окремі аспекти соціальної і гендерної ідентичності та гендерної 

соціалізації молоді, дослідниками здійснено вивчення психологічного, 

соціального, політичного, економічного і культурологічного контексту 

упровадження гендерно-орієнтованого підходу в освіті розвинутих країн 

Європи на різних етапах їх розвитку. Однак не було здійснено цілісного 

дослідження проблеми підготовки учителів в університетах Німеччини на 

засадах гендерної педагогіки.  

У результаті студіювання наукових джерел установлено, що професійна 

підготовка учителів на засадах гендерної педагогіки здійснюється з 

урахуванням різних теорій і концепцій, що відповідним чином позначається на 

методологічному забезпеченні освітньої діяльності педагогічних закладів: 

(концепція множинності ґендерів, теорія соціального конструювання гендеру, 

теорія гендерного мейнстримінгу тощо). Інтегрування концептуальних 

положень цих теорій з диференціальним та соціал-конструктивістським 

напрямами концептуалізації ґендерно-орієнтованої освіти у фаховій підготовці 

студентів у закладах вищої педагогічної освіти Німеччини сприяло 

формуванню гендерної компетентності майбутніх учителів, утвердженні рівних 

можливостей дітей, гармонізації взаємодії учителів та учнів на партнерських 

засадах. Проблема професійної підготовки учителів в університетах Німеччини 

на основі гендерної педагогіки потребує системних досліджень з урахуванням 

світових тенденцій з метою творчого використання конструктивних ідей 

зарубіжного досвіду у вітчизняній педагогічній освіті.  

2. Основним пріоритетом у професійній підготовці учителів є 

упровадження ідеї гендерної рівності шляхом формування гендерної 

компетентності. На основі аналізу ресурсної бази розкрито сутність гендерної 
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компетентності, яка розглядається в німецькій педагогічній теорії як 

ключова професійна якість учителя. Обґрунтовано дефініцію досліджуваної 

якості як комплексного інтегрованого утворення теоретичної, практичної та 

психологічної складових, які дозволяють педагогу сприймати, усвідомлювати 

та моделювати вербальний та невербальний вплив, застосовувати особливі 

методи і форми роботи з учнями для формування в них гендерної ідентичності, 

професійно реагувати на будь-які виявлення сексизму. Формування гендерної 

компетентності учителя забезпечується наявністю оптимального обсягу 

фахових знань, дидактично-методичних та інтерактивних умінь й особистісних 

якостей. Доведено, що виховання гендерної компетентності сприяє 

розширенню сфер діяльності майбутнього учителя і зменшує кількість випадків 

негативного професійного досвіду. 

3. Відбір і структурування змісту професійної підготовки вчителів в 

педагогічних університетах Німеччини відбувається на основі інтегративного, 

міждисциплінарного та партикулярно-експліцитного підходів та згідно з 

вимогами нормативно-правових документів педагогічних університетів. 

Доведено, що інтеграція категорії «гендеру» у зміст обов’язкових та вибіркових 

дисциплін майбутніх учителів, спрямована на оволодіння знаннями з гендерної 

проблематики, забезпечує виховання їхньої гендерної та особистісної 

компетентності, компетентності різноманітності. Збалансоване поєднання у 

змісті підготовки професійно орієнтованого матеріалу і гендерної 

проблематики відповідає сучасним потребам майбутніх учителів розробляти та 

застосовувати гендерно-рефлексивні стратегії, створює необхідні умови для 

деієрархізації, демократизації гендерних відносин в освітньому середовищі, 

соціальної нерівності загалом. Змістовий компонент професійної підготовки 

майбутніх учителів на засадах гендерної педагогіки уможливлює набуття 

студентами гендерної компетентності, крім професійно-релевантних ключових 

компетентностей, що сприяє трансформаційним змінам вищої педагогічної 

освіти у напрямі запобігання гендерного кодування в суспільстві.  

4. Аналіз форм і методів професійної підготовки учителів в університетах 

Німеччини на засадах гендерної педагогіки підтвердив її спрямованість на 
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оволодіння інструментарієм гендерно-орієнтованого навчання в 

університетах Німеччини. Використання диверсифікованого комплексу форм та 

методів спрямовується на: виховання критичного мислення у студентів (метод 

емпатійного читання); розвиток навичок самоспостереження (етнографічне 

спостереження за процесами навчання та взаємодією у класі); оволодіння 

компетентністю рефлексивного аналізу (веркшопи, метод «навчальних 

щоденників», етнографічний метод глибинного інтерв’ю біографічного 

характеру «історія життя») та гендерного аналізу («3-R метод»); організацію 

науково-дослідної роботи студентів (групові, командні проекти); посилення 

практичної спрямованості підготовки (супровідні семінари); виховання 

толерантності до інших (перехресний діалог); формування соціального досвіду 

гендерної взаємодії (методи гри й тренінгу) та реалістичних уявлень про 

гендерні взаємовідносини, усвідомлення ними специфіки гендерної взаємодії, 

відпрацювання варіантів розв’язання проблемних, гендерно-конфліктних 

ситуацій (кейс-метод). Особливостями форм та методів навчання майбутніх 

учителів на засадах гендерної педагогіки в університетах Німеччини є їх 

диверсифікація, практична спрямованість, інноваційність, інтерактивність, 

рефлексивність. 

5. Здійснений порівняльно-педагогічний аналіз професійної підготовки в 

університетах Німеччини та педагогічних закладах вищої освіти України на 

засадах гендерної педагогіки за законодавчим, структурним, концептуальним і 

організаційно-педагогічним критеріями дозволив виявити спільне та відмінне у 

підготовці майбутніх учителів. До подібного віднесено: законодавче 

забезпечення принципів гендерної рівності та недискримінації на державному 

рівні; інтеграція результатів гендерних досліджень у зміст соціально-

гуманітарних дисциплін професійної підготовки вчителів; впровадження 

гендерної складової у виховну та позанавчальну роботу ЗВО; наявність 

ініціатив щодо створення гендерно-сенситивного середовища у ЗВО; потреба в 

заходах з підвищення рівня гендерної компетентності професорсько-

викладацького складу ЗВО. Водночас існує низка відмінних ознак у 

законодавчому, науково-методичному, інформаційному забезпеченні 
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освітнього процесу. Виявлення конструктивних ідей німецького досвіду 

уможливило розроблення науково-методичних рекомендацій з удосконалення 

педагогічної освіти з урахуванням положень гендерної педагогіки в Україні на 

стратегічному, теоретичному та змістово-організаційному рівнях. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. До 

подальших напрямів наукового пошуку вважаємо за доцільне віднести 

вивчення професійного розвитку учителів на засадах гендерної педагогіки з 

метою виховання/підвищення рівня гендерної компетентності викладачів 

педагогічних закладів; особливості функціонування інституту радництва з 

гендерної проблематики при закладах вищої освіти; напрями імплементації 

результатів гендерних досліджень у зміст професійної підготовки вчителів.  

Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях 

автора: Гривкова, 2017d, Гривкова, 2018a, Гривкова, 2018b Гривкова, 2018c. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Гендерна компетентність як професійна ключова якість 

 Студенти - майбутні 

випускники педагогічних 

закладів 

освіти  

Викладачі /і тренери 

дидактики вищої школи  

Наставники (ментори) 

 

 

 

 

 

 

Особистісна 

компетентність / 

самокомпетентні

сть 

 

(Особистий 

аспект / 

оволодіння 

ролями) 

Здатність / готовність 

рефлексувати власну 

біографію як субєкта ,який 

належить до певної 

гендерної  групи в тому чи 

іншому соціально-

культурного контексті і 

пов'язані з цим гендерні 

моделі / стандарти 

 

Рефлексія свого власного 

досвіду соціалізації, 

гендерних атрибуцій, 

очікувань, моделей оцінки, 

категоризації та взаємодії 

 

Рефлексія своїх власних 

мотивів вибору і розуміння 

Сприяти здатності / 

готовності, розвитку 

компетентностей (ліва 

колонка) у студентів за 

допомогою відповідних 

методично-дидактичних 

концепцій і можливостей 

навчання (забезпечуючи 

основу, що дозволить 

проведення біографічної 

роботи); 

 

Здатність конструктивно 

реагувати і поводитись в 

ситуаціях стосовно захисної 

реакції студентів 

 

Чутливість до можливих 

Гендерно чутлива 

консультативна компетентність, 

тобто 

 педагогічна кваліфікованість і 

готовність плюс здатність надавати в 

рамках супроводу в належному 

контексті імпульси рефлексивної дії і 

можливість зворотного зв'язку, котрі 

спрямовані на скасування стереотипів 

та на розширення можливостей в 

галузі діяльності 
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професії та пов’язаного з 

нею 

самопозиціювання в зоні 

конфлікту з різноманітними 

вимогами від сім'ї / ринку 

праці / суспільства 

 

 

 

проявів 

моделей самоусвідомлення і  

професійне ставлення  до 

подібних реакцій студентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна 

компетентність 

(вимір фахового 

контенту) 

Мати базові та фахові 

знання з своєї власної 

спеціальності з 

посиланнями на результати 

гендерних досліджень та 

досліджень з фахової 

культури, наприклад знання 

з історії жіночих та 

гендерних досліджень, 

знання теорій гендерного 

кодування (розподілу) 

окремих предметів / наукові 

дисципліни і формування і 

розвиток «галузей знань» 

(Know-how), пов’язаних з 

гендерними аспектами. 

Здатність / готовність 

розвивати 

компетентності (ліва колонка) 

на основі сучасних теорій і за 

допомогою відповідних 

методичних дидактичних 

концепцій, навчальних заходів 

та надати можливості для 

навчання 

Гендерно-чутлива 

консультативна компетентність 

 

Кваліфікованість в якості тренерів 

плюс 

здатність надавати в рамках 

супроводу в належному контексті 

відповідні педагогічні та дидактичні 

імпульси і  можливість зворотного 

зв'язку з точки зору рефлексивного 

спільного навчання, наприклад, 

забезпечення літературою і 

матеріалами, котрі націлені на процес 

деконструювання гендеру в контексті 

викладання певного фаху. 
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Мати базові та фахові 

знання стосовно гендерних 

досліджень, пов’язаних з 

модусами  конструювання 

гендеру   (теорії 

диференціації, теорії 

деконструювання, 

квір- теорії (теорії 

гомосексуальності), 

концепції різноманітності) і 

їх вплив на структури, 

інститути та індивідуальні 

дії (наприклад, вплив на 

самоконцепцію, розвиток 

інтересів дівчаток / 

хлопчиків) 

 

Вміти використовувати 

знання гендерної теорії з 

контексту «Соціалізація і 

школа», наприклад, теорії 

про «фемінізацію професії 

вчителя», реалізація 

«рефлексивного спільного 

навчання» і гендерно-



 284 

чутливої педагогіки 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-

комунікативна/ 

інтерактивна 

компетентність 

(вимір 

організації 

освітнього 

процесу) 

Вміти організувати 

гендернокомпетентні та 

гендернорівноправні 

процеси взаємодії в сенсі 

«рефлексивного» спільного 

навчання таким чином, 

щоби   розширити простір 

для активності  

представникам обох статей і 

руйнувати 

гендерностереотипізовані 

паттерни взаємодії і 

комунікації, наприклад 

через справедливий / 

рефлексивний розподіл 

уваги, через визнання 

індивідуальних варіантів 

конфігурації гендерної 

ідентичності, крім усього 

іншого через урахування 

гендерних аспектів у 

мовленні. 

 

Здатність / готовність 

розвивати компетентності 

(ліва колонка) на основі 

сучасних теорій і за 

допомогою відповідних 

методично-дидактичних 

концепцій навчання,  

забезпечити навчальні 

механізми та можливості для 

навчання 

Педагогічна кваліфікованість і 

готовність одночасно зі здатністью 

надавати в рамках супроводу в 

належному контексті імпульси 

рефлексивної дії і можливістю 

зворотного зв'язку, навчальні 

матеріали та посилання на літературу, 

котрі спрямовані на розширення 

можливостей в галузі діяльності 

 Вміти забезпечити умови Володіння компетентністю Педагогічна кваліфікованість і 
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Дидактично- 

методична 

компетентність 

(вимір 

організації 

освітнього 

процесу) 

для гендерно-рівноправних 

процесів навчання і 

викладання, бути 

спроможними сприяти  

рівнозначній участі 

студентів  

у демократичному 

суспільстві в розумінні 

руйнування домінуючих 

культур, розширенні 

простору для можливостей 

в галузі діяльності  без 

стереотипних атрибуції і 

моделей взаємодії, 

наприклад через 

різноманітні середовища 

навчання, обмін 

методичним досвідом, 

шляхом належного вибору 

змісту і навчально-

методичних матеріалів, за 

допомогою зворотного 

зв'язку, що сприятиме 

зміцненню професійної 

самооцінки, через 

орієнтацію на інтереси, 

реконструювання навчального 

середовища в контексті науки і 

гендерних досліджень і 

здатність реалізувати 

принципи гендерночутливого 

навчання в процесі викладання 

в вищій школі через 

рефлексивно організовані 

можливості для навчання 

готовність одночасно зі здатністю 

надавати в рамках супроводу в 

належному контексті імпульси 

рефлексивної дії і можливістю 

зворотного зв'язку, котрі сприятимуть 

деконструюванню  гендерних 

стереотипів. 
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попередній досвід, навички, 

спосіб життя і перспективи 

на майбутнє учнів, шляхом  

цілеспрямованого 

створення різноманітних 

гендерних образів, за 

допомогою відповідних 

форм / методів / 

налаштувань тематизації 

гендерних питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідницька та 

евалюативна 

компетентність 

Повинні набути здатності 

пошукового / 

саморефлексивного  

аттитюду  , зокрема, 

стосовно 

гендерноспецифічних 

явищ і процесів 

конструювання. 

 

Повинні придбати здатність 

формулювати  відповідні 

питання, котрі ґрунтуються 

на знаннях    теорії, 

оперувати категоріями  

спостереження і 

Володіти дослідницьким / 

саморефлексівним  аттитюдом. 

 

Мати власний  досвід 

досліджень в цій сфері 

 

Забезпечувати  студентів 

відповідними інструментами 

та  сферою досліджень  щодо 

гендерної рівності і 

рефлексивного спільного 

навчання, та забезпечити  

компетентне керівництво. 

Гендерно-чутлива 

консультативна компетентність. 

 

Мають досвід дослідницької роботи, 

надають студентам відповідні 

імпульси та інструменти, вміють 

забезпечити компетентне керівництво 

при проведенні оцінювання.    
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рефлексивними категоріями 

для перевірки  гендерної 

рівності в шкільній освіті 

 

 

 

 

 

 

Компетентність 

щодо питань 

гендерної 

рівності / 

розвитку 

шкільної освіти 

Мати знання про стратегію 

гендерного мейнстримінгу 

та управління різноманіттям 

і бути в змозі представити 

конкретні пропозиції 

стосовно тем «Розвиток 

шкільної освіти» і «Якісне 

управління шкільними 

закладами освіти» 

Мати знання про стратегію 

гендерного мейнстримінгу та 

управління різноманіттям і 

здатність представити 

конкретні пропозиції /  ноу-хау 

стосовно тем «Розвиток 

шкільної освіти» і «Якісне 

управління шкільними 

закладами освіти» 

В якості інструкторів. 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Gender Kompetenz in der PädagogInnenbildung NEU. ( 2014) 



 

Додаток Б 

Узагальнена тематика гендерно-орієнтованих  курсів підвищення 

кваліфікації вчителів у федеральних землях  Німеччини 

Федеральна 

земля 

           Тематика курсу 

Берлін Гендерна рівність у початковій школі  

 
 

Гендерна рівність у середній школі 

 Реалізація шкільного закону про гендерну рівність 

Гессен Виховання рівноправності статей 

Рейнланд-

Пфальц 

Рівність/партнерство у коедукативному навчанні 

Саксонія-

Ангальт 

Рівні можливості для хлопців та дівчат у майбутньому виборі 

професії 

 
 

Рівні права і можливості у навчально виховному процесі 

 
 

Плюси та мінуси роздільного та спільного навчання  

Баварія Жінки на керівних посадах 

Баден-Вюртемберг Жінки на керівних посадах 

 
 

Розвиваємо у собі асертивність 

Берлін Сексуальне виховання 

 
 

Роздільне навчання: за і проти 

 
 

Бізнес-пропозиції для жінок 

Бранденбург Сексуальне виховання 

 
 

Роздільне навчання: за і проти 

Бремен Жінки і комп’ютер 

 
 

Роздільне навчання: за і проти 

 
 

Особистісний розвиток жінок 

Гамбург Сексуальне виховання 

 
 

Роздільне навчання: за і проти 

Гессен Роздільне навчання: за і проти 

 
 

Жінки на керівних посадах 
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 Виховання прав і можливостей 

дівчат і хлопців 

Мекленбург-Передня Померанія Роздільне навчання: за і проти 

Нижня Саксонія Жінки на керівних посадах 

Північний Рейн-Вестфалія Рефлексивна коедукація 

Рейнланд- 
 

Сексуальне виховання 

Пфальц 
 

Самоутвердження жінок 

 Рефлексивна коедукація 

Саар Новітні ТЗН – курси для жінок і 

про жінок 

 
 

Роздільне навчання: за і проти 

Саксонія Сексуальне виховання 

Саксонія-Ангальт Роздільне навчання: за і проти 

 
 

Рівність можливостей для 

особистісного розвитку дівчат і 

хлопців 

 Однакові можливості для хлопців та 

дівчат у навчанні (наукова 

конференція) 

 Однакові можливості для хлопців та 

дівчат у професійній орієнтації та 

планів на майбутнє 

 Забезпечення якості навчально-

виховного процесу шляхом 

впровадження гендерної складової 
 Професійна орієнтація та планування 

життя хлопців та дівчат. 
 Обмін досвідом роботи фахівців з 

гендерних питань. 

Шлезвіг-Гольштейн Забезпечення рівноправності жінок 

у політиці 

 Запитання до фахівців із гендерних 

питань. 
 Жінки керують: конференції, 

проекти. 

Тюрінгія Роздільне навчання: за і проти 

 
 

Сексуальне виховання 
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Баварія Жінки на керівних посадах (2 

курси) 

Баден-Вюртемберг Інформації для жінок, які працюють 

на керівних посадах 

 
 

Інформації для учителів-жінок, які 

працюють на керівних посадах (2 

курси) 

 
 

Креативне подолання гендерних 

конфліктів та стресів 

 
 

Gender mainstreaming у школі: 

гендерно навчати та виховувати, 

але як? 

Берлін Обмін досвідом між вчителями 

 Гендерна рівність у школі 

Бранденбург Жінки – директори шкіл 

Бремен Самоствердження дівчат і жінок 

 
 

Жінки і комп’ютер (3 курси) 

 
 

Самоствердження на робочому 

місці 

 
 

Жінки в мережі Інтернет 

 
 

Комп’ютер у руках жінки 

Нижня Саксонія Жінка-керівник. Як стати успішним 

лідером (3 курси) 

Північний Рейн-Вестфалія Самоствердження на робочому 

місці 

 Питання гендерної рівності у школі 

 Рефлексивна коедукація (16 

регіональних курсів) 

Саар Використання нових ТЗН – курс 

про жінок і для жінок (25 курсів) 

 
 

Дівчата у період статевої зрілості 

 
 

Професійний вибір і майбутнє: 

перспективи для дівчат 

 
 

Гендерна поведінка у школі 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Ковальчук, Л. О. (2008а). 
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Додаток В  

Зміст професійної підготовки 

Додаток В.1 

Положення про організацію навчання курсу «Науки про освіту» для 

освітнього рівня «бакалавр» кафедри освітніх наук та психології Вільного 

університету міста Берлін (Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

Bildungs- und Erziehungswissenschaft des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 

und Psychologie der Freien Universität Berlin)         09.05.2012   

 

Модуль 5: Ґетерогенність в навчально - виховних процесах (Heterogenität in Bildungs- 

und Erziehungsprozessen) 

Університет / Факультет / Інститут:   Вільний університет м. Берлін / Кафедра 

освітніх наук  і психології / Наукова сфера  «Науки про освіту  і початкова освіта»   

Відповідальні за модуль:                    Викладачі модуля 

Вимоги до участі:                                 Немає 

Кваліфікаційні цілі:  

Студенти/студентки  

вміють встановлювати взаємозв’язок між особистісними характеристиками та соціальними, 

структурними та психологічними чинниками; 

знають основні емпіричні висновки про відмінності  між індивідами стосовно   гендеру, 

соціального  та культурного походження та вміють їх інтерпретувати в контексті  різних 

теоретичних пояснювальних підходів; 

вміють  аналізувати процеси само-атрибуції та атрибуції інших та володіють підходами 

поводження з неоднорідністю у навчально-виховних процесах. 

Зміст: 

На семінарі А студенти вивчають результати емпіричних досліджень стосовно 

Ґетерогенності в освітніх процесах, а також різні теоретичні підходи, які стосуються 

проблем поводження з  неоднорідністю, процеси само-атрибуції та атрибуції інших 

тощо. 

На семінарі B, присвяченому гендерно-специфічній освітній проблематиці, більш 

детально розглядається концепт «гендер» як складова Ґетерогенності. Студенти 

знайомляться з різними теоріями походження та зміцнення гендерних відмінностей і 

способами поводження з ними в навчально-виховних контекстах. 

На семінарі C розглядаються більш детально окремі концепти, які, згідно результатів 

емпіричних досліджень, пов’язані з Ґетерогенністю. Характеристики неоднорідності 

можуть бути досить різними (наприклад, міграційний фон, соціальне походження, 

інвалідність). Прикладом концептів, що ґрунтується на фактах, є поводження з 

різноманітністю в процесі викладання у шкільних закладах освіти (концепти  

індивідуалізації) 
 



 

Форми навчання та 

викладання 
Аудиторний Час 

(кількість 

академічних годин на 

тиждень) 

Форми активної 

участі  
Навантаження (години) 

 Семінар     А             2   - групова   

          робота, 

     - виконання 

          вправ, 

     - презентація 

          результатів   

          роботи, 

     - навчальний    

          щоденник 

 

 

 

 

 

 

Аудиторний час –     90  

 

Самостійна робота –150 

 

Підготовка до іспиту  

та іспит                     –60 

Семінар     В             2      - групова   

          робота, 

     - виконання 

          вправ, 

     - презентація 

          результатів   

          роботи, 

     - навчальний    

          щоденник 

Семінар     С             2      - групова             

          робота, 

     - виконання 

          вправ, 

     - презентація 

          результатів       

          роботи, 

     - навчальний    

          щоденник 

            Форми навчання та         

                Викладання 

          Види контролю 



 293 

 Семінар     А 

 Семінар     В 

 Семінар     С 

Домашня робота (близько 3 000 слів) або 

Реферат (близько 2 000 слів) або 

Презентація (близько 2000 слів) 

Мова заходу  Німецька 

Обов'язок регулярного відвідування : Так 

Загальний час роботи:   300 годин                           /  10 КБ  

Тривалість модулю   1 семестр 

Періодичність   Кожен літній семестр  

Призначення   Навчальний курс для балакаврату з     

 психолого-педагогічних наук 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Studien- und Prüfungsordnung für den Studienbereich Lehramtsbezogene 

Berufswissenschaft für Grundschulen im Rahmen eines Bachelorstudiengangsfür das Lehramt an Grundschulen der Freien 

Universität Berlin ( 2015) 

 



Додаток В. 2 

Положення про організацію професійної підготовки вчителів в рамках 

навчальних програм освітнього ступеня «бакалавр» з можливістю займати 

посаду «вчитель» (з опцією педагогічної діяльності) у Вільному 

університеті міста Берлін» (Studienordnung für den Studienbereich 

Lehramtsbezogene Berufswissenschaft im Rahmen von Bachelorstudiengängen 

mit Lehramtsoption der Freien Universität Berlin (StO-LBW)), (19 березня 

2008 р.),  

Освітня галузь «Професійна підготовка вчителів» (Studienziele des 

Studienbereichs Lehramtsbezogene Berufswissenschaft) 

 

Блок «Предметна дидактика»: 

а) Історія: Базовий модуль «Предметна дидактика»: Гендерна 

проблематика стосовно дидактики предмету «Історія»  має бути включена до 

змісту базового семінару І  поряд з такими темами як «Сутність та функції 

історичної дидактики в системі історичних наук»; «Цілі навчання і 

компетентності, котрі необхідні для  викладання історії» тощо. 

б) Фізика: Базовий модуль «Предметна дидактика»: У змісті семінару з 

спеціалізації «Вступ до предметної дидактики » пропонується розглядати 

наступні поля: - біографічний досвід викладання / навчання з урахуванням 

гендерних аспектів ; - предметно-специфічні процеси соціалізації та освіти; - 

цілі, зміст, методи, історія, сьогодення та перспективи викладання фізики тощо. 

в) Суспільствознавство: Базовий модуль «Введення в предметну 

дидактику». Кваліфікаційні цілі: Спираючись на  знання фахово-специфічної 

проблематики, студенти мають володіти компетентністю пов’язувати  соціальні 

та інституційні передумови політичної освіти, а також ґендерні аспекти з 

процесом викладання предмету. У змісті цього модуля знаходимо: «вплив 

гендерного мейнстримінгу на політичну освіту». 

г) Початкова освіта: Базовий модуль «Загальна початкова освіта». У 

змісті: «Семінар S2: «Початкова школа як місце виховання». Студенти 

ознайомлюються з теоретичними  питаннями стосовно процесів виховання та 

соціалізації в початковій школі. Зокрема, розглядаються наступні теми: -освітні 

функціі початкової школи; - теорії соціалізації та принципи психологічного 

розвитку дітей; - розвиток особистісної та соціальної компетентностей дітей в 
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умовах шкільного життя і навчання; - здібності і навчання; -роль і завдання 

вчителя; - поводження з неоднорідністю;- гендерно-специфічна соціалізація 

тощо. 

д) Біологія. Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з 

викладання біології)» (10 кредитних балів). Кваліфікаційні цілі та зміст: «[...] 

Студенти створюють пов’язане з фахом навчальне середовище  відповідно до 

потреб учнів, з урахуванням ґендерно-специфічної проблематики та з 

подальшою перспективою». 

е) Хімія. Модуль «Викладання предмету (шкільна практика  з викладання 

хімії)» (10 КБ) Кваліфікаційні цілі та зміст: «[...]Студенти знають про 

важливість гендерно-специфічних  чинників, що впливають на викладання 

предмету «Хімія». 

ж) Німецька мова. Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з 

викладання предмету «Німецька мова») (10 КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: 

[...]  студентки /студенти знають про важливість гендерно-специфічних  

факторів, що впливають на викладання предмету «Німецька мова». 

з) Англійська мова: Модуль «Планування, реалізація та рефлексія 

викладання англійської мови (шкільна практика з викладання англійської 

мови)» (10 КБ). В рамках цього модулю студенти відвідують підготовчий 

семінар, метою якого є змістове та методичне планування навчальних проектів 

з опертям на дидактичні моделі викладання та врахуванням таких аспектів як 

дидактичний аналіз, досягнення мети, вибір методики, контроль навчального 

процесу, роль вчителя , гендерні стереотипи тощо. 

і) Французька мова. Модуль «Планування, реалізація та рефлексія 

викладання французької мови (шкільна практика  з викладання французької 

мови)» (10 КБ). В рамках цього модулю студенти відвідують підготовчий 

семінар, метою якого є змістове та методичне планування навчальних проектів 

з опертям на дидактичні моделі викладання та врахуванням таких аспектів як  

дидактичний аналіз, досягнення мети, вибір методики, контроль навчального 

процесу, роль вчителя, гендерні стереотипи тощо. 
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к) Іспанська мова. Модуль «Планування, реалізація та рефлексія 

викладання іспанської мови (шкільна практика з викладання іспанської мови)». 

10 (КБ). В рамках цього модулю студенти відвідують підготовчий семінар, 

метою якого є змістове та методичне планування навчальних проектів з 

опертям на дидактичні моделі викладання та врахуванням таких аспектів як 

дидактичний аналіз, досягнення мети, вибір методики, контроль навчального 

процесу, роль вчителя , гендерні стереотипи тощо. 

л) Історія. Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з 

викладання історії)» (10 КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: « [...]Студенти 

знають про важливість гендерно-специфічних факторів, що впливають на 

процеси навчання та викладання предмету «Історія». 

м) Математика. Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з 

викладання математики)». (10 КБ) Кваліфікаційні цілі та зміст: «[...]Студенти 

знають про важливість гендерно-специфічних  факторів, що впливають на 

викладання предмету «Математика». 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 3 

Положення про організацію навчання за програмою освітнього рівня 

бакалавр  

галузь знань «Початкова освіта»  

факультет педагогіки та психології Вільного університету міста Берлин» 

(Studienordnung für den Bachelorstudiengang Grundschulpädagogik des 

Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität 

Berlin)  (16 травня 2012)  

 

Кваліфікаційні цілі «….випускники…  володіють чутливістю стосовно 

питань гендерної рівності. Вони знають різні дисциплінарні підходи про 

конструювання гендеру та вираження/формування ґендерних відносин».(Zur 

Integration von Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität 

Berlin. Auszüge aus den Studienordnungen. с.8). 

§ 4. «Зміст навчання з предмету «Математика» включає загальні, 

міждисциплінарні навчальні, соціальні та дидактичні теорії та приклади їх 

застосування щодо « … диференціації  і сприяння  відповідно до досягнень та  

інтересів (серед іншого, розвиток інтересу та мотивації, дослідження 

культурних та гендерно-специфічних образів та ставлення до математики, 

аналіз помилок учнів та вчителів та диференційованої оцінки продуктивності в 

математиці). 

Модулі  з предмету «Німецька мова». Розширений модуль: «Німецька 

мова та  навчання письму» (8 КБ) Зміст: «[...] гендерні аспекти набуття 

письменної грамотності».  

Модулі з предмету «Світ навколо мене». Базовий модуль та модуль 

спеціалізації з предмету «Світ навколо мене». Кваліфікаційні цілі: «Студенти 

знають специфіку гендерної проблематики стосовно предмету і володіють 

підходами стосовно поводження з нею[...].» 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 4 

Положення про організації навчання за програмою освітнього рівня 

бакалавр з предмету «Біологія» для студентів педагогічних спеціальностей 

факультету біології, хімії та фармації, а також модульна пропозиція (60 

КБ) з предмету «Біологія» в рамках інших курсів Вільного університету 

міста Берлин»  

(Studienordnung des Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien 

Universität Berlin für den Bachelorstudiengang Biologie für das Lehramt und 

das  60-Leistungspunkte-Modulangebot Biologie im Rahmen anderer 

Studiengänge), (18 вересня 2012) 

 

Розділ 1: «Програма з біології освітнього рівня «магістр» для студентів 

педагогічних спеціальностей», § 3 «Кваліфікаційні цілі» студенти «….. мають 

володіти комунікативними навичками і можуть використовувати свою 

медіаційну /посередницьку компетентність в команді, враховуючи гендерні 

аспекти та різноманітність». 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 5 

 

Положення про організацію навчання факультету математики та 

інформатики Вільного університету міста Берлін за програмою освітнього 

рівня «бакалавр» з предмету «Математика» для студентів педагогічних 

спеціальностей, а також модульна пропозиція (60 КБ) з предмету 

«Математика» в рамках інших курсів » (Studienordnung des Fachbereichs 

Mathematik und Informatik der Freien Universität Berlin für den 

Bachelorstudiengang Mathematik für das Lehramt und das 60-

Leistungspunkte-Modulangebot Mathematik im Rahmen anderer 

Studiengänge), (15 вересня 2012) 

 

Розділ 1 спеціальної частини «Програма з математики освітнього рівня 

«бакалавр» для студентів педагогічних спеціальностей», § 4 «Кваліфікаційні 

цілі» студенти «….мають сучасне розуміння гендеру та різноманітності і здатні 

працювати в команді». 

 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В. 6 
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Положення про організацію навчання 

факультету філософії та гуманітарних наук Вільного університету 

м. Берлін  

за програмою освітнього рівня «бакалавр» з німецької філології,  

а також модульна пропозиція (60 КБ) з німецької філології в контексті 

інших курсів і модульна пропозиція (30 КБ) з німецької філології в інших 

освітніх програмах»  

(Studienordnung des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der 

Freien Universität Berlin für den Bachelorstudiengang Deutsche Philologie 

sowie das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Deutsche Philologie im Rahmen 

anderer Studiengänge und das 30-Leistungspunkte- Modulangebot Deutsche 

Philologie im Rahmen anderer Studiengänge) (26.04.2012) 

 

ІІ. Особливі положення .  

Розділ 1. Навчальний курс «Німецька філологія» освітнього рівня «бакалавр».    

§ 4 Кваліфікаційні цілі: « (2) Випускники курсу освітнього рівня 

«бакалавр» володіють ключовими компетентностями, особливо в галузях 

аналізу та рефлексії методів , та медіа- та інформаційною компетентностями, 

компетентностями представлення та посередництва, а також соціальними 

компетентностями (в особливості, гендерною компетентністю та 

компетентністю поводження з різноманітністю)».  

§ 5 Зміст навчання: (1) В процесі навчання за освітньою програмою 

«бакалавр» студенти набувають знань стосовно теоретичних та методичних 

наукових основ німецької мови та літератури, оволодівають техніками 

наукової, літературно-лінгвістичної роботи (пошук, обробка інформації, оцінка, 

усна та письмова презентація), німецька мова та література (історичні аспекти 

та аспекти систематизації), загальна історія предмету та дослідження окремих 

питань, загальна проблематика предмету в міждисциплінарному контексті, 

особливо теорії та історії ЗМІ, теорії та історії культури, теорії мови та 

літератури, а також гендерні дослідження. 

3. Фаза спеціалізації.  

а) Кафедра сучасної німецької літератури. Модуль спеціалізації «Теорії 

літератури та культури» (10 КБ). Зміст модуля складають: історичний розвиток 

естетики, поетики та риторики, а також, представлення  та рефлексія важливих 

методологічних підходів (наприклад, герменевтики, структуралізму, 
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дискурсивного аналізу, гендерних досліджень тощо), а також окремі сучасні 

теоретичні концепції літератури і культури (наприклад, антропологія, знання, 

інтертекстуальність, медіальність, міжкультурність). 

б) Кафедра древньої німецької літератури та мови: Модуль спеціалізації 

«Німецька література до  XIII ст.»  (10 КБ).  Кваліфікаційні цілі: 

 «Студенти отримують історично і систематично поглиблені знання про зміну 

умов, форм і контекстів літературного спілкування в період між ІХ та ХІІІ 

століттями. Вони знайомляться з  проблемами середньовічної естетики і 

поетики і вчаться використовувати важливі методологічні підходи (наприклад, 

герменевтика, дискурсивний аналіз, структуралізм, історичне описове 

дослідження) і окремі сучасні літературні та культурні теоретичні концепції 

(напр. антропологія, фантастика, медіальність, інтертекстуальність, гендерні 

дослідження)». 

Модуль спеціалізації «Німецька література ХІІІ–ХІV століття» (10 КБ). 

Кваліфікаційні цілі: «Студенти знайомляться з проблемами середньовічної 

естетики і поетики і вчаться використовувати важливі методологічні підходи 

(наприклад, герменевтика, дискурсивний аналіз, структуралізм, історичне 

описове дослідження) і окремі сучасні літературні та культурні теоретичні 

концепції (напр. антропологія, фантастика, медіальність, інтертекстуальність, 

гендерні дослідження)».  

 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 7 

Положення про організацію навчання факультету філософії та 

гуманітарних наук Вільного університету м. Берлін за програмою 

освітнього рівня  «бакалавр» з англійської філології, а також модульна 

пропозиція (60 КБ) з  англійської філології в контексті інших курсів і 

модульна пропозиція (30 КБ) з  англійської філології в інших освітніх 

програмах» 

(Studienordnung des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften der 

Freien Universität Berlin für den Bachelorstudiengang Englische Philologie 

sowie für das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Englische Philologie im 

Rahmen anderer Studiengänge und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot 

Englische Philologie im Rahmen anderer Studiengänge» (28.09.2011). зазначено: 

 

Особлива частина. 

Розділ 1. Програма освітнього рівня «бакалавр» з англійської філології. 

§ 4 Цілі навчання: «(1) По закінченні програми освітнього рівня 

«бакалавр» студенти мають глибокі знання про структуру та історичний 

розвиток англійської мови в її різних варіантах і контекстах, а також літератури 

та культури англомовного світу (за винятком Північної Америки) у відповідних 

культурно-історичних контекстах, (враховуючи такі соціальні категорії, як 

гендер, етнічна приналежність, сексуальність та клас)». 

§ 5. Зміст і складові частини. 

4. Культурні дослідження: [...] Культурні дослідження аналізують 

культурно-змістові засади в їх інституційній інтеграції, зокрема, соціальні 

ієрархії та владні відносини (між статями, соціальними класами та прошарками, 

а також  різними культурами і національностями). 

§ 6. Структура і організація. 

3. Фаза спеціалізації. a) [...] модуль спеціалізації A4 «Культура - Гендер – 

ЗМІ» (10 КБ). Кваліфікаційні цілі: «студенти здатні аналізувати конструкти 

гендеру, сексуальності і тіла з історичної точки зору і з посиланням на різні 

культурні практики, тексти та ЗМІ». Зміст: «Поглиблене обговорення 

відповідних теорій культурології: зокрема теорії дискурсу, новий історизм, 

культурологічний матеріалізм, гендерні дослідження, фемінізм, 

постколоніальні дослідження, перформативні дослідження [...].» 
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Формуючий модуль 1: «Огляд англійської літератури»  (5 КБ). Зміст: 

«[...]Підходи літературної історіографії: старий/ новий історизм, англомовна 

література і конструювання англомовності, історії літератури  та іноземного 

(колоніалізм, постколоніалізм), історія літератури та гендерні відмінності». 

Формуючий модуль 2: «Вступ до культурології» (5 КБ). Зміст: « … Окремі 

явища сучасної британської культури: зокрема конструювання британського 

менталітету/ британності /Britishness, популярної культури, молодіжної 

культури, нових медіа, гендеру та сексуальності. [...]» 

Модулі спеціалізації.  

Модуль спеціалізації А2: «Літературні дослідження: періоди, жанри, 

концепти» (10 КБ). Зміст: «Епохальні процеси розвитку: плюралізація, 

модернізація, конструювання національної культурної ідентичності, 

інтернаціоналізація. Центральні категорії сучасного літературознавства: 

інтертекстуальність та метатекстуальність, перформанс та перформативність, 

інтермедіальність та екфрасис, культурна пам'ять та канонічні утворення, 

лімінальність та альтернативи, раса, клас та гендер».  

     

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 8 

 

Положення про організацію навчання: Модульна пропозиція (60 КБ)  

інтегрованого курсу «Природничі науки» 

факультету фізики Вільного університету м. Берлін  

в рамках курсу «Початкова освіта» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр»  

(Studienordnung für das 60-Leistungspunkte- Modulangebot Integrierte 

Naturwissenschaften des Fachbereichs Physik der Freien Universität Berlin im 

Rahmen des Bachelor Studiengangs Grundschulpädagogik der Freien 

Universität Berlin) (02.05.2011) 

 

§ 5 Цілі навчання: а) Знання: «Знання про різні передумови навчання для 

дітей з інвалідністю (інтегративна компетентність), дітей різної статі (гендерна 

компетентність), різного соціально-економічного походження, а також різні 

мовні сім'ї, включаючи предметно-специфічні та міждисциплінарні можливості 

підтримки. [...].»  в) компетентності: володіння гендерною компетентністю та 

компетентністю поводження з різноманітністю». 

Модуль «Природничі науки (інтегрований)» Основи 

міждисциплінарності» (7 КБ). Кваліфікаційні цілі: «Студенти усвідомлюють 

неоднорідність учнів стосовно сприйняття та оцінювання явищ та процесів, 

котрі вивчають природничі науки, а також необхідність диференціації та 

інтеграції дітей різної статі, різних умов навчання та різних культурних 

традицій». Зміст: Семінар NW-1: «Мислити та діяти - набуття знань з 

природничих дисциплін»: « [...] Крім того, обговорюються різні уявлення, 

моделі інтерпретації та мотивації учнів різної статі, різних умов навчання та 

різних культурних традицій  щодо наукових явищ та процесів». 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 9 

Правила організації навчання фізичного факультету вільного університету 

м. Берлін для освітнього ступеня «бакалавр» з предмету «Фізика» для 

студентів педагогічних спеціальностей та модульна пропозиція (60 КБ) з 

предмету «Фізика» в контексті інших програм (Studienordnung des 

Fachbereichs Physik der Freien Universität Berlin für den Bachelorstudiengang 

Physik für das Lehramt und für das 60- Leistungspunkte-Modulangebot Physik 

im Rahmen anderer Studiengänge (15.09.2012) 

 

Розділ 1: Освітній ступень «бакалавр», предмет «Фізика» для студентів 

педагогічних спеціальностей.  

§ 4. Кваліфікаційні цілі: «(2) Випускники володіють науковим мисленням, 

здійснюють критичний аналіз, вміють діяти відповідально та працювати в 

команді. Вони знайомі з основними науковими методами роботи та 

практичними навичками, необхідними для професійної діяльності, а також для 

подальшого вивчення магістерських програм стосовно підготовки вчителів. Це 

також стосується практичного досвіду стосовно техніки проведення 

експериментів і методів вимірювання. Вони також чутливі до питань гендеру та 

різноманітності, особливо в академічних та професійних контекстах». 

 § 5. Зміст навчання: «Гендерні аспекти та аспекти різноманітності мають 

розглядатися, коли відповідна тематика має сенс з наукової та / або дидактико-

педагогічної точок зору та мають бути включені до різних навчальних заходів у 

формі командної роботи з представленням результатів». 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 10 

Правила організації навчання факультету  суспільно-політичних наук 

вільного університету м. Берлін для студентів освітнього рівня «бакалавр» 

з предмету «Суспільствознавство» та модульна пропозиція (60 КБ) з 

предмету «Суспільствознавство» як частина інших навчальних програм» 

Studienordnung des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften für den 

Bachelorstudiengang Sozialkunde und das 60-Leistungspunkte- Modulangebot 

Sozialkunde im Rahmen anderer Studiengänge  

(20.09.2012) 

 

Розділ 2: Програма освітнього рівня «бакалавр» з предмету 

«Суспільствознавство»  

§ 4. Кваліфікаційні цілі : « (4) Цей профіль компетентності посилений 

міжкультурними компетентностями, зокрема  гендерною компетентністю та 

компетентністю поводження з різноманітністю, котрі забезпечують 

випускників інструментарієм для виявлення, опису та розуміння проблем 

справедливості, рівності та політичної участі, а також їхні причини на 

особистому, соціальному, організаційному та структурному рівнях». 

 

      Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 307 

Додаток В. 11 

Правила організації професійної підготовки вчителів за освітнім рівнем 

«магістр» вільного університету м. Берлін (60 кредитніх балів)  

Lehramtsmaster 60 LP Studienordnung M.A. 

(30 липня 2007) 

§ 3. «Загальні цілі навчання»: «Підчас підготовки вчителів за освітнім 

рівнем магістр формувати навички аналізу гендерних відносин в різних 

соціальних, політичних, історичних, наукових та культурних контекстах. 

Мають розглядатися різні дисциплінарні підходи до конструювання гендеру, 

ґендерних відносин та наслідків гендерно-специфічних імплікацій та 

стереотипів в процесах навчання та викладання.»  

У модулі психолого-педагогічного блоку «Рефлексія та організація 

навчально-виховних процесів» в розділі «Кваліфікаційні цілі та зміст» 

зазначено: «Студентки/студенти спроможні супроводжувати та рефлексувати 

навчально-виховні процеси в їх соціальному спектрі. Вони[] знають значення 

гендерно-специфічних впливів на освітні процеси». 

       

Модулі блоку предметної дидактики.  

а) Біологія.   

Модуль: «Розробка та оцінювання уроків з предмету «Біологія». 

Кваліфікаційні цілі та зміст: «Метою модуля є встановлення тісного зв'язку 

дидактики біології з психолого-педагогічними науками. Це створює 

передумови в навчально-виховній перспективі у контексті предмета «біологія» 

для сприяння гендерно-специфічному розвитку дітей та підлітків. Модуль готує 

шляхом введення в біологічно-дидактичне дослідження до магістерської роботи 

з фахової дидактики. Студенти навчаються застосовувати теорії, питання та 

емпіричні методи в дослідженнях з дидактики фаху «Біологія». 

Модуль: Викладання предмету (шкільна практика з викладання біології) 

[...] Студенти створюють пов’язане з фахом навчальне середовище відповідно 

до потреб учнів, з урахуванням ґендерно-специфічної проблематики  та з 

подальшою перспективою. 

б) Хімія. 
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Модуль: «Аналіз викладання предмету «Хімія» (5 КБ). 

Зміст: «У центрі уваги семінару I є розгляд та інтерпретація вибраних 

питань та проблемних сфер викладання хімії на основі дидактичної літератури 

та результати досліджень з дидактики цього предмету. У ході семінару 

заплановане обговорення дидактичних міркування, пов'язаних з гендерними 

питаннями, наприклад, з наступних тем: гендерно-специфічних факторів, що 

впливають на викладання предмету «Хімія»; студентки /студенти мають знати 

про актуальність гендерних стереотипів у контексті викладання предмету».   

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання хімії)». 

Кваліфікаційні цілі: студентки /студенти знають про важливість гендерно-

специфічних чинників, що впливають на викладання предмету «Хімія». 

в) Німецька мова. 

Модуль «Перспективи дидактики предмету «Німецька мова». 

Кваліфікаційні цілі та зміст: [...] « Студенти знають про важливість гендерно-

специфічних чинників, що впливають на викладання предмету «Німецька 

мова». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика  з викладання 

німецької мови)». Кваліфікаційні цілі та зміст: студентки /студенти  знають про 

важливість гендерно-специфічних чинників, що впливають на викладання 

предмету «Німецька мова». 

г) Англійська мова.  

Модуль «Узгодження компетентностей при викладанні англійської 

мови» (11 КБ - Варіант 1). Кваліфікаційні цілі та зміст: «Після закінчення 

модуля студенти мають глибокі знання методів і результатів предметно-

дидактичних досліджень. Вони здатні аналізувати, планувати та оцінювати 

процеси викладання та навчання іноземних мов. Вони мають враховувати 

важливість гендерно-специфічних чинників, що впливають на викладання 

англійської мови».  

Модуль «Планування, реалізація та рефлексія викладання англійської 

мови (шкільна практика з викладання англійської мови)». На підготовчому 

семінарі студенти особливо сконцентровані на змістовому та методичному 
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плануванні навчальних проектів, спираючись на дидактичні моделі 

викладання та враховуючи гендерні стереотипи. 

д) Історія.  

Модуль «Специфічні проблеми історичної дидактики та історичного 

вчення в теорії та практиці». Кваліфікаційні цілі та зміст: «…студентки 

/студенти  знають про важливість та значення ґендерних відносин в контексті 

історичного знання». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

історії)». Кваліфікаційні цілі та зміст: студентки /студенти знають про 

важливість гендерно-специфічних чинників, що впливають на умови навчання 

та викладання предмету «Історія». 

е) Початкова освіта.  

Загальний модуль початкової освіти «Освіта та виховання, знання та 

форми символізації». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти знайомі з історією 

та сьогоденням початкової школи та з її освітніми завдання в демократичному і 

плюралістичному суспільстві. Вони набувають знання про гендерні конструкції 

та їх вплив на процеси викладання та навчання, особливо щодо розвитку або 

зміцнення ґендерних стереотипів. 

Загальна початкова освіта. Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти 

вивчають розмаїття умов життя, передумови навчання дітей молодшого 

шкільного віку в контексті педагогічної та психологічної теорій розвитку, теорії 

соціалізації  та розробляють концепцій сучасної освіти, виховання та 

викладацької підтримки учениць/учнів  у Ґетерогенних навчальних групах. 

Вони знають дидактичні концепції та їх застосування, щоби уникнути 

дискримінації за гендерною ознакою. Виходячи з цього, студенти розробляють 

власні дослідницькі проекти стосовно зазначеної тематики, реалізують їх на 

практиці та оцінюють». 

Додатковий модуль початкової освіти «Освіта та виховання, знання та 

форми символізації». Кваліфікаційні цілі та зміст: Студенти вивчають розмаїття 

умов життя, передумови навчання дітей молодшого шкільного віку в контексті 

педагогічної та психологічної теорій розвитку, теорії соціалізації та 



 310 

розробляють концепцій сучасної освіти, виховання та викладацької 

підтримки учениць/учнів у Ґетерогенних навчальних групах. Вони знають 

дидактичні концепції та їх застосування, щоби уникнути дискримінації за 

гендерною ознакою. Виходячи з цього, студенти розробляють власні 

дослідницькі проекти стосовно зазначеної тематики, реалізують їх на практиці 

та оцінюють. 

i) Інформатика.  

Модуль спеціалізації «Дидактика предмету «Інформатика». Цілі модуля: 

«…поглиблене розуміння дидактики інформатики, щоб посилити обізнаність та 

рефлексію про важливість шкільного предмету «Інформатика» та власної ролі в 

якості вчителя, в тому числі стосовно ґендерних стереотипів». 

Зміст основного/головного семінару: «Гендерна проблематика при 

викладанні інформатики». 

k) Математика.  

Модуль «Окремі розділи дидактики математики». (11 КБ). 

Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти демонструють предметно-дидактичну 

оцінювальну та діяльнісну компетентності, шляхом належної інтеграції 

предметно-специфічних, дидактичних та освітніх аспектів у вибрані предметні 

області стосовно змісту, цілей, методів та медійних засобів для викладання  

математики та представляти їх відповідно цільової аудиторії, а також давати 

відповіді на пов'язані з цим питання.  Також це стосується  ролі математиків-

жінок та математиків-чоловіків у історичного розвитку математики». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

математики)». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студентки /студенти знають про 

важливість гендерно-специфічних факторів, що впливають на викладання 

предмету «Математика». 

л ) Фізика.  

Модуль «Дидактика фізики - теми викладання фізики / дидактичні 

дослідження та розвиток» (поглиблення, 11 КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: 

«Знання, інтерпретація та застосування рамкових навчальних програм для 

предмету фізики у всіх шкільних рівнях, інтенсивне використання дидактичної 
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літератури, включення поза-урочних навчальних місць, а також рефлексія 

використання медіа-засобів та методів знаходяться на передньому плані 

модуля. Це включає реалізацію окремих шкільних експериментів з різних 

предметних областей, а також обговорення прикладів організаційних аспектів 

та можливостей дидактичного застосування. З технічної та міждисциплінарної 

точки зору здійснюється рефлексія цілей, змісту, методів пізнання, медійних 

форм презентації, а також завдань. На основі освітніх стандартів 

обговорюються приклади само-визначеного, самовідповідального, 

кооперативного та контекстно-орієнтованого навчання, а також розглядається 

зміст щодо можливостей кумулятивного навчання. Крім того, важливе значення 

обговорювалися гендерно-специфічні впливи на викладання та навчання 

фізики».  

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

фізики)». Кваліфікаційні цілі та зміст: «студентки /студенти  знають про 

важливість гендерно-специфічних чинників, що впливають на викладання 

предмету «Фізика». 

м) Суспільствознавство. 

Модуль «Теоретичні основи політичної дидактики та методики 

навчання, методи та прийоми роботи». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студентки 

/студенти знають про важливість гендерно-специфічних чинників, що 

впливають на  процеси політичного навчання». 

Модуль «Дидактичні методи політичного навчання, методи та прийоми 

роботи». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студентки /студенти знають про 

важливість гендерно-специфічних  факторів, що впливають на  процеси 

політичного навчання». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

суспільствознавства)». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студентки /студенти 

знають про важливість гендерно-специфічних  факторів, що впливають на 

викладання предмету «Суспільствознавство». 

н) Етика. 
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Вступний модуль «Проблеми орієнтації». Кваліфікаційні цілі та 

зміст: студенти « знайомляться з фундаментальними питаннями, пов’язаними з 

орієнтацією в житті та діяльності, індивідуальним розвитком та пошуком 

ідентичності, гендерними відносинами, міжкультурністю, плюралізмом та 

зв’язком з соціальними, культурними та релігійними стосунками. В першу 

чергу мова йде про критичне сприйняття власних та інших життєвих ситуацій, 

які є відправною точкою для наукової роботи протягом всього навчання в 

університеті». Також розглядаються такі питання як конфлікти між 

поколіннями та гендерні конфлікти. 

Модуль « Конструювання сенсів і значень та  хороше життя». Зміст: 

«[...] Релігійні та гендерні ролі, вимоги до емансипації та рівності». 

Модуль «Професійне самоусвідомлення». Зміст: «На основі прикладів з 

власного досвіду психосоціальної практики студенти приймають участь у 

дискусії з обстоюванням альтернативних точок зору з питань моралі. У 

групових дискусіях вони  дізнаються, як вони співвідносяться один з одним у 

своїх точках зору і впливають один на одного. Втручання керівника групи або 

лідера групи сприяє саморефлексії студентів та толерантності до девіантних 

моральних точок зору. Тут також можливу здійснювати  критичну рефлексію 

гендерно-специфічних і рольових аспектів моральних позицій. 

 

      Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von 

Genderaspekten in die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge 

aus den Studienordnungen (2013)   
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Додаток В. 12 

Правила організації професійної підготовки вчителів за освітнім рівнем 

«магістр» (120 КБ)  вільного університету м. Берлін 

Lehramtsmaster 120 LP Studienordnung M.A.  

(30 липня 2007) 

  

§ 3. «Загальні цілі навчання»: «Під час підготовки вчителів за освітнім 

рівнем магістр формувати навички аналізу гендерних відносин в різних 

соціальних, політичних, історичних, наукових та культурних контекстах. 

Мають розглядатися різні дисциплінарні підходи до конструювання гендеру, 

ґендерних відносин та наслідків гендерно-специфічних імплікацій та 

стереотипів в процесах навчання та викладання». 

У модулі психолого-педагогічного блоку «Рефлексія та організація 

навчально-виховних процесів» в розділі «Кваліфікаційні цілі та зміст» 

зазначено: «Студентки/студенти спроможні супроводжувати та рефлексувати 

навчально-виховні процеси в їх соціальному спектрі. Вони[] знають значення 

гендерно-специфічних впливів на освітні процеси». А у розділі «Кваліфікаційні 

цілі та зміст» модуля «Викладання, проектування та дослідження процесів 

навчання» – «[...] знають про важливість гендерно-специфічних чинників, що 

впливають на процеси викладання та навчання». 

Модулі блоку предметної дидактики.   

а) Біологія. Модуль спеціалізації «Нейробіологія». Кваліфікаційні цілі: 

«Студенти знають зміст гендерних стереотипів при  організації та проведенні 

експериментів». 

Модуль «Розробка та оцінювання уроків з предмету «Біологія» з наукової 

точки зору». Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти знають про важливість 

гендерно-специфічних чинників, що впливають на викладання предмету 

«Біологія». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання біології)» 

Кваліфікаційні цілі та зміст: «[...] Студенти розробляють пов’язане з фахом 

навчальне середовище відповідно до потреб учнів, з урахуванням ґендерно-

специфічної проблематики  та з подальшою перспективою». 
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б) Хімія. 

Модуль «Концепції викладання хімії. (Дидактика та спеціалізація)». 

Кваліфікаційні цілі: «Студенти знають про важливість гендерно-специфічних 

чинників, що впливають на викладання хімії». 

Модуль «Аналіз викладання предмету «Хімія» (6 КБ). Зміст: «Студенти 

знають про важливість гендерно-специфічних  факторів, що впливають на 

викладання хімії. ….Студенти знають про актуальність гендерних стереотипів у 

контексті викладання хімії». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання хімії)». 

Зміст: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-специфічних 

факторів, що впливають на викладання предмету «Хімія». 

в) Німецька мова. 

Модуль «Літературознавство. Поглиблене вивчення 1: Зразкове читання». 

Кваліфікаційні цілі: « …. Студенти набувають компетентності щодо 

дискурсивного аналізу історичних важливих текстів, критичного осмислення 

наявної наукової літератури, включаючи результати гендерних досліджень  в 

галузі літературознавства».  

Модуль «Загальний модуль. Лінгвістична (текстова) компетентність». 

Кваліфікаційні цілі та зміст: «В усіх контекстах мають розглядатися значення 

гендерних відмінностей». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання німецької 

мови)». Зміст: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-

специфічних чинників, що впливають на викладання предмету «Німецька 

мова». 

г) Англійська мова (теж саме стосовно французької, іспанської та 

італійської мов ).  

Модуль «Література та ЗМІ в контексті викладання англійської мови» (8 

КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: «I. Літературний та культурний контексти. 

Студенти мають глибоке розуміння текстових або недійних зображень 

міжкультурних і транс-культурних явищ, а також гендерних аспектів, і вміють 
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розпізнавати стилі міжкультурної комунікації, аналізувати їх в контексті 

школи, і передавати їх як у письмовій, так і в усній формі.  

ІІ. Література та ЗМІ…..». Обидва навчальні напрямки займаються темами 

літературних гендерних досліджень. 

Модуль «Лінгвістичні методи при викладанні  англійської мови» (10 

КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти мають глибокі знання про мовні 

зміни та феміністичну мовну політику, а також мовну та гендерну 

дискримінацію в англійській мові». 

Модуль Компетентністний підхід до викладання англійської мови (12 

КБ). Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти знають вимоги освітньої політики, 

в тому числі стосовно гендерних відносин та предметно-дидактичних 

міркувань стосовно розвитку компетентностей викладання англійської мови. 

Вони знайомі з відповідними теоретичними та дослідницькими підходами 

дидактики іноземної мови. Вони можуть розробляти їх самостійно і 

здійснювати їх критичну рефлексію, зокрема стосовно сфери викладання». 

Модуль «Планування, проведення та рефлексія уроків англійської мови 

(шкільна практика з викладання англійської мови)». Кваліфікаційні цілі та 

зміст: «На підготовчому семінарі увага студентів особливо сфокусована на 

змісті і методичному плануванні навчальних проектів в контексті дидактичних 

моделей викладання та стосовно врахування гендерних стереотипів». 

д) Історія. 

Модуль «Проблеми новітньої історії». Кваліфікаційні цілі та зміст: 

«Студенти знають основні аспекти жіночих і ґендерних досліджень в 

історичних науках». 

Модуль «Історичні знання як об'єкт дослідження та вивчення». 

Кваліфікаційні цілі та зміст: «Студенти знають про важливість історичного 

знання про гендерні відносини та можуть застосувати його до сучасних 

дискурсів стосовно ґендерної справедливості». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

історії)». Зміст: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-

специфічних  факторів, що впливають на викладання історії». 
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е) Інформатика.  

Модуль «E-Learning». Зміст: «Організація курсу враховує технічні, змістові та 

дидактичні вимоги, включаючи важливість гендерних стереотипів для процесів 

навчання-викладання».  

Модуль спеціалізації «Дидактика інформатики». Цілі модуля: «… поглиблене 

розуміння предметної дидактики інформатики, щоби посилити усвідомлення і 

рефлексію стосовно значення шкільного предмету «Інформатика» та ролі вчителя, 

також і стосовно гендерних стереотипів». 

Головний семінар (Hauptseminar). Зміст: «Гендерна проблематика при 

викладанні інформатики». 

є) Математика.  

Модуль «Лінійна алгебра II та дидактика математики». Кваліфікаційні цілі та 

зміст: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-специфічних чинників, 

що впливають на викладання та навчання математики».  

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання математики». 

Кваліфікаційні цілі: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-

специфічних чинників, що впливають на викладання та навчання математики». 

ж ) Фізика. 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання фізики». 

Кваліфікаційні цілі: «Студентки /студенти знають про важливість гендерно-

специфічних чинників, що впливають на викладання та навчання фізики». 

з) Суспільствознавство. 

Модуль «Політична система Федеративної Республіки Німеччина та 

політична освіта». Кваліфікаційні цілі: «Студентки /студенти знають про важливість 

гендерно-специфічних чинників, що впливають на процеси політичної освіти». 

Модуль «Викладання предмету (шкільна практика з викладання 

суспільствознавства ». Кваліфікаційні цілі: «Студентки /студенти  знають про 

важливість гендерно-специфічних  факторів, що впливають на викладання та 

навчання предмету «Суспільствознавство». 

          

Додаток укладено автором на основі джерела:   Zur Integration von Genderaspekten in 

die Lehramts-Studiengänge der Freien Universität BerlinAuszüge aus den 

Studienordnungen (2013)  
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Додаток Г 

Правила організації навчання з фахових предметів та проведення 

контролю професійної підготовки вчителів з навчального курсу освітнього 

рівня «магістр» педагогічних спеціальностей для початкової школи 

Гумбольдтського університету міста Берлін 

«Fachspezifische Studien- und Prüfungsordnung für den lehramtsbezogenen 

Masterstudiengang Lehramt an Grundschulen» (Humboldt-Universität zu 

Berlin)  

(29 September 2015) 

 Предмет «Математика» 

Модуль 1: Предметно-специфічні та дидактичні основи математичної 

освіти для 5- тих і 6-тих класів. (5 кредитних пунктів) 

Цілі навчання та кваліфікації: 

Студенти мають базові та поглиблені предметно- наукові та 

предметно- дидактичні знання, які є фундаментальними для викладання 

математики, особливо у 5 та 6 класах. Зокрема, студенти володіють  

поглибленими знаннями  області  чисел. Вони спроможні  всебічно 

розглядати окремі сфери змісту і вміють вирішувати елементарні 

математичні завдання. Ви знають важливі принципи розширення області 

чисел і можуть цілеспрямовано оперувати ними  на основі предметно-

дидактичних рішень. Спираючись на відповідні  теоретичні підходи та 

результати емпіричних досліджень студенти можуть аналізувати та 

здійснювати рефлексію  відповідних освітніх ситуацій. 

Студенти спроможні зв’язувати початкову ситуацію з обраним 

змістом для подальшої організації навчального  процесу, звертаючи 

увагу на аспекти диференціації (поводження з неоднорідністю). Вони 

набувають гендерної компетентності як центральної професійної 

ключової кваліфікації для подолання відтворення «статево-

специфічних галузей інтересів, компетентностей та знань»  і, таким 

чином, для створення рівних можливостей. 

Предметно-специфічні вимоги до участі в модулі або конкретних заходах 

модуля:                      немає 

Тип 

навчального 

заходу 

Відвідування, 

навантаження 

в годинах 

Кредитні 

бали та 

вимоги до їх 

отримання 

               Зміст 

 

 

Лекція 

Основи 

математичн

ої освіти у 5 

2 SWS 

 

60 годин: 

 

2  кредитних 

бали 

Відвідування 

та участь   

 Фахові основи навчання 

математики у 5 та 6 класах - 

перспективи подальшого 

розвитку математичної освіти 
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і 6 

класах  

 

25 годин- 

аудиторні 

заняття  

35 годин- 

перед- і 

після- 

підготовка до 

заходу 

в середній школі 

 

           Зміст предметів  

«Арифметика» та «Алгебра», 

наприклад,  

  

- розширення поля чисел, 

принципи  конструювання 

розширення поля  чисел 

-  «Основи теорії чисел» 

та «Основи алгебри»  

- Рівняння, нерівності, 

функції 

Зміст предмету : «Геометрія», 

наприклад  

       У рамках заходу 

додатково викладено основи 

евклідової геометрії в 2-х та 3-

х вимірах. Основними 

фокусами є: 

- форми геометричних  

тіл, особливо багатогранники 

і їх властивості, а також тіла 

Платона і  тіла Архімеда. 

- Знання про форми, 

площу та об’єм  , кутові 

координати, види симетрії 

- застосування  

математики у повсякденному 

житті 

використання програмного 

забезпечення 

Семінар 

Окремі 

аспекти 

викладання 

математики 

у 5 та 6 

класах 

 

2 SWS 

60 годин: 

25 годин- 

аудиторні 

заняття  

35 годин- 

перед- і 

після- 

2  кредитних 

бали 

Відвідування 

та участь   

Зміст: 

- загальні дидактичні аспекти, 

такі як 

освітні стандарти, основні 

поняття, використання 

програмного забезпечення або 

розробка навчальних 

середовищ, а також спеціальні 
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підготовка до 

заходу і 

виконання 

спеціальних 

завдань 

знання (наприклад, 

розширення  поля 

раціональних чисел, способи 

представлення дробів та  

операцій над ними) 

Розгляд уроків арифметики і 

геометрії  в 5 і 6 класах з 

фахової точки зору стосовно 

складності  матеріалу  

Розвиток поняття числа (поняття 

«дробі»  , «дробові числа»), 

концепції викладання 

дробового обчислення,  

проблемні зони,  типові 

труднощі у вивченні 

дробового обчислення та їх 

можливі причини, розробка 

завдань 

Визначення ступенів абстракції і 

аналізу, вивчення 

можливостей щодо 

індивідуальних кроків 

навчання і диференціації 

Дидактичні принципи 

викладання математики   у 5-6 

класах 

створення диференційованих 

навчальних середовищ 

аналіз підручників 

гендерні аспекти вивчення 

математики  у 5-6 класах 

 

Іспит по 

закінченню 

модуля  

30 годин : 

письмовий 

іспит (120 

хв.) і 

підготовка 

1 кредитний         

       бал  

Зараховано 

Основний зміст обох заходів 

Тривалість 

модулю 

1 семестр 
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Початок 

модулю 

Зимовий семестр 

 

 

 

       Додаток укладено автором на основі джерела: Fachspezifische Studien- und 

Prüfungsordnung für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang Lehramt an 

Grundschulen (Humboldt-Universität zu Berlin),2015.    
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Додаток Д. 

Змісту модульного елемента «Математика, школа та гендер» 

(„Mathematik, Schule und Geschlecht“)  

 

сесія 1 Образ (портрет) математики / Стать математики 

сесія 2 Міжнародні порівняльні дослідження: Гендерні відмінності в 

математичній продуктивності і математична 

самоідентифікація (Я-концепція) в PISA 2003 і TIMSS 2007 

сесія 3 Математична продуктивність і математична 

самоідентифікація (Я-концепція) в окремих національних 

дослідженнях: відмінності між хлопчиками і дівчатками 

сесія 4 Пояснювальні підходи до гендерних відмінностей стосовно 

математичної продуктивності і математичної 

самоідентифікації (самооцінки)( (Я-концепції) 

сесія 5 Школа та урок в якості місць відтворення гендерних 

відмінностей: Прихований навчальний план гендерної освіти.  

сесія 6 Концепції гендерно-сенситивного проектування (організації) 

школи і уроку: рефлексивна коедукація,  

осмислене викладання математики і запобігання репродукції 

тендерних стереотипів. 

сесія 7 Інструменти для гендерно-сенситивної організації навчання  

математики: Методично-дидактичний огляд. 

сесія 8 Наскільки гендерно-сенситивним є «гарний» урок 

математики? Обговорення обраних прикладів передового 

досвіду 

сесія 9 Проектні роботи: розробки своїх власних планів гендерно-

сенситивних уроків математики 

сесія 10 Вільний період для роботи над проектом під керівництвом 

консультантів. 

сесія 11 Презентація та обговорення проектних робіт 

сесія 12 Презентація та обговорення проектних робіт 

    

Додаток укладено автором на основі джерела: Mischau, A., Langfeldt, B., 

Mehlmann, S., & Wöllmann, T.,2010 
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Додаток Е. 

Модуль для міждисциплінарної частини 

"Міждисциплінарний основний навчальний план для студентів  

педагогічних спеціальностей 

освітнього рівня «бакалавр» за двома спеціальностями 

та  магістерської програми  з підготовки вчителів для гімназій» 

університета м. Оснабрюк 

( Modulbeschreibungen für den überfachlichen  Teil  «Interdisziplinäres  

Kerncurriculum  Lehrerbildung» im  2-Fächer -Bachelorstudiengang und  im  

Masterstudiengang  Lehramt an  Gymnasien“) (Universität Osnabrück). 

 

     Ідентифікатор                                             PFB-IKC-WPM6 

Назва модуля                        Освіта та гендер 

Кваліфікаційні цілі  Цей  модуль присвячений змінам в 

гендерних ролях, зображенням жінок 

і чоловіків у Західній та Східній 

Німеччині, а також поточним 

проблемам та рішенням стосовно 

реалізації гендерної рівності. 

Особлива увага приділяється 

взаємодії між навчальними 

закладами, сімейним та професійним 

життям  і між змінами, котрі 

відбулися  у жіночих  та чоловічих 

ролях. 

Специфічні кваліфікаційні цілі: 

 розуміння різноманітності 

інтерпретаційних моделей, які 

використовуються для обговорення 

відмінностей між жінками і 

чоловіками в різних сферах життя; 

здатність до  науково-обґрунтованих 

дискусій стосовно  поточних змін в 

ґендерних відносинах в  історичному 

та соціальному контекстах; 

здатність розпізнавати у різних сферах 

фактори, що гальмують чи сприяють 

процесам забезпечення рівності 

освіти; 

 здатність здійснювати рефлексію  

власного гендерно-специфічного 
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досвіду, мислення та дії,  і 

розпізнавати це в інших; 

здатність піддавати  критичному аналізу 

окремі  підходи до вирішення 

існуючих проблем і, в разі потреби,  

розробляти альтернативні моделі 

поведінки. 

Кваліфікаційні цілі у сфері 

ключових компетентностей 

- здатність критично розглядати 

результати емпіричних досліджень; 

- здатність критично осмислювати 

проекти, діяльнісні підходи та 

стратегії конфліктів; 

- розвиток  спроможності до 

інституційної співпраці та створення 

мереж; 

  - розвиток міждисциплінарного                          

мислення; 

   -  розширення презентаційного та 

медіаційного досвіду  

Зміст WPM 6.1: Перший компонент, "Зміна 

гендерних ролей", присвячений 

фактологічному огляду подій з 1945 

року та обговоренню актуальних  

питань. Основними темами можуть 

бути:  

зміна розподілу сімейних ролей;  

материнство і батьківство; 

ідеологія та реальність гендерних 

відмінностей, схожості та відмінності 

у навчанні та виборі кар'єри; 

досягнення та перешкоди на шляху до 

рівності в професійному, 

політичному та громадському житті;  

постійні  та загострені проблеми, такі як 

конфліктні та крихкі  партнерські 

відносини , гендерне насильство, 

недопредставленість жінок на 

керівних посадах, невизначеність  
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моделей маскулінності. 

WPM 6.2: Другий компонент "Місія 

освіти –рівноправність» спрямований 

на  практичну реалізацію завдань 

освіти стосовно досягнення рівних 

прав в різних галузях життя та 

професійних сферах (наприклад, 

бізнес, освіта дорослих, сімейне 

виховання, робота з молоддю, 

профілактика, викладання, 

консультування, управління). Сучасні 

стратегії, моделі та діяльнісні підходи 

представлені в окремих темах, 

наприклад,  антикризова 

профілактика в сім'ї, ґендерний 

мейнстримінг, баланс між роботою та 

особистим життям в сфері 

управлінні, рефлексивна коедукація , 

посередництво в партнерських 

стосунках та ін. 

Зокрема, планується обговорення 

соціальних, організаційних та 

правово-адміністративних умов та 

методологічних засад для досягнення 

рівноправ’я.  На конкретних 

прикладах (вправи, навчальний 

проект, стажування), власні 

(гендерно-специфічні) можливості 

діяльності можуть бути переглянуті 

та концептуально розроблені.  

Компоненти модуля, форма заходів  

із зазначенням кредитних балів 

WPM 6.1 : 1-й компонент – лекція або 

семінар (2 або 3 або 4 кредитні бали ),  

WPM 6.2 : 2-й компонент – семінар (2 

або 3 або 4 кредитні бали),  

Кількість кредитних балів за модуль   6 КБ 

Кількість академічних годин  на 

тиждень,   запланованих на модуль 

(SWS)  

4 SWS 

Тривалість модулю 2 семестри 

Періодичність Щорічно 
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Види контролю Контрольний захід  по одному з 

компонентів (4 кредитних бали): 

письмова контрольна робота (90-120 

хв.), або  реферат в письмовій формі  

(5-10 с.), або   домашня робота (12-15 

с.) , або усне повідомлення,  (15-20 

хв.) або навчальний проект. 

Альтернативним варіантом контролю 

(3 КБ)  по одному із компонентів  

може бути письмова контрольна 

робота ( 45  хв.),  або презентація, або   

домашня робота  (6-8 с.) 

Вимоги до  контрольних заходів  

 

Вимоги до контрольних заходів 

випливають із змісту та 

кваліфікаційних цілей 

Дисципліни   « Науки про освіту», предметна 

дидактика з дисципліни 

«Виготовлення текстильних виробів» 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Modulbeschreibungen für den 

überfachlichen Teil „Interdisziplinäres Kerncurriculum Lehrerbildung“ im 2-

Fächer-Bachelorstudiengang und im Masterstudiengang Lehramt an 

Gymnasien.2013  
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Додаток Ж. 

Підхід «Anti-Bias» 

«Anti-Bias» – це підхід у боротьбі проти дискримінації. У перекладі з 

англійської «Bias» означає упередженість, упередження або ухил. (Мюллер 

1987, 74). У контексті підходу, «bias» вказує на суспільний дисбаланс, що 

виник в результаті нерівності в суспільстві. Таким чином «bias» поєднує в собі з 

одного боку індивідуальні установки, з іншого глобальний і громадський 

дисбаланс (Schmidt 2009, 24).  

Луїза Дерман- Спаркс, одна з засновниць підходу, описує «bias» як будь-

яке відношення, переконання або відчуття, які виправдовують несправедливе 

ставлення до окремого індивіда, на основі її або його ідентичності  (Derman-

Sparks 1989, 3). Для того, щоб уникнути звуження підходу лише до 

індивідуальних установок, поряд з терміном «bias» Дерман- Спаркс додатково 

використовує термін «пригнічення»  (ELRU 1997, 4). Частина «anti» вказує на 

активістський характер підходу. Таким чином «anti» закликає прийняти 

активну громадянську позицію у боротьбі проти дискримінації. Дерман-Спаркс 

вважає, що неможливо стати вільною або вільним від «bias» без активної участі 

у боротьбі з ним (Derman-Sparks 1989, 3).  

Підхід «Anti-Bias» розроблений в США на початку 1980-х років Луїзою 

Дерман-Спаркс і Керол Брансон-Філліпс в рамках педагогіки дітей дошкільного 

віку. Мотивацією послужила відсутність, в той час, підходів у боротьбі з 

расизмом, які крім «кольору шкіри» також брали до уваги й інші форми 

дискримінації (Schmidt 2009, 31). 

На початку 1990-х років «Early Learning Resource Unit» (ELRU), одна з 

південноафриканських організацій, продовжили розробку та адаптацію підходу. 

В умовах, що виникли в країні після скасування політики апартеїду і переходу 

до демократії, працівниці та працівники в галузі педагогіки зіткнулися c 

абсолютно новою для них ситуацією в роботі з дітьми. 

На початку 1990-х років в зв`язку з цим був розроблений перший проект 

«Anti-Bias», який ELRU реалізували в ПАР (ELRU 1997, 3). 
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У рамках проекту з обміну досвідом в роботі проти расизму з країнами 

глобального півдня «Vom Süden lernen» , мультиплікатори з ПАР наприкінці 

1990-х років провели в Німеччині ряд семінарів з «Anti-Bias» (INKOTA 2002, 

13). З того часу існують кілька різних проектів , що працюють безпосередньо з 

підходом, адаптуючи і створюючи паралельно теоретичну базу; а також ряд 

організацій, які інтегрують «Anti-Bias» у свої концепти роботи в сфері 

антидискримінації. На сьогоднішній день «Anti-Bias» вважається в Німеччині 

одним з найбільш вагомих та інноваційних підходів у роботі з протидії 

дискримінації. 

Вихідна позиція підходу «Anti-Bias». 

Всі люди так чи інакше перебувають в умовах соціальної нерівності, а 

стереотипи і дискримінація - повсюдні. Тому «Anti-Bias» зачіпає всіх людей, 

незалежно від того чи знаходяться вони на місці тих кого дискримінують, або 

на місці тих хто дискримінує. 

Відмінності, за ознаками яких може мати місце дискримінація (стать, 

гендер, сексуальна ідентичність, соціальний статус, походження тощо) 

розглядаються як соціальні конструкції, при цьому стереотипи формуються і 

засвоюються протягом всього життя. Отже, їх можна усвідомлювати і 

деконструювати. Тому іноді процес «Anti-Bias» описують як «позбавлення 

звички сприймати світ через призму стереотипів». 

 «Anti-Bias» виходить з того, що всі індивіди знаходяться на перетині 

різних ознак, на основі яких вони можуть бути дискриміновані. Тому підхід не 

обмежується певними формами дискримінації, а спрямований проти всіх її 

проявів. Таким чином стає можливим комплексний аналіз дій та механізмів 

дискримінації, при цьому мета – не прийняти до уваги максимальну кількість 

відмінностей, за ознаками яких може мати місце дискримінація, а виявити ті, 

які в конкретному контексті роботи, наприклад у шкільному класі або команді 

колег, мають або можуть мати значення. Таким чином рефлексуючи і 

аналізуючи конкретні практики надається можливість виявлення дискримінації 

та розробки альтернативних дій, спрямованих на її запобігання. 
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 «Anti-Bias» не вважає, що повне позбавлення від стереотипів 

можливо. Замість цього робота фокусується на аналізі функціональності та 

механізми їх дій. Таким чином, мета не в повному позбавленні від стереотипів, 

а в усвідомленому і відрефлексованому сприйнятті їх наявності, і виходячи з 

цього, прагненні до вільного від дискримінації життя і діяльності. 

Центральні теми 

Центральними темами підходу є диференціація, влада і дискримінація. 

Диференціація (Bias) розглядається як система поглядів, уявлень, стереотипів, 

оціночних суджень, забобонів, суспільних норм, цінностей тощо, і є однією з 

умов для дискримінації. 

«Anti-Bias» виходить з того, що вільних від влади просторів не існує. 

Владу можна описати як наявність сили, статусу, (можливість діяти в певних 

ситуаціях, «володіння ситуацією», здатність щось подужати, наявність доступу 

до ресурсів, привілеї тощо. У контексті суспільства, влада розглядається як 

наявність здебільшого певних позитивних атрибутів, що виходять з 

приналежності до певних соціальних груп. В цілому, влада розглядається як 

здатність діяти, заснована на певних ситуативних і структурних можливостях.  

Поряд з диференціацією, влада може стати ще однією умовою для 

дискримінації. Важливим моментом при цьому є акцент на слово «може», що 

підкреслює можливий, а не обов'язковий характер дискримінації. Це означає, 

що підхід не стверджує, що сукупність влади та диференціації автоматично 

призводить до дискримінаційних практик. Замість цього в ході роботи на 

семінарах з «Anti-Bias» ми намагаємося виявити шляхи позитивного 

сприйняття диференціації та розпізнання власних сил і можливостей, які можна 

спрямувати на вихід з дисбалансу, запобігаючи і викорінюючи дискримінаційні 

практики. Дискримінація в «Anti-Bias» не обмежується визначенням правових 

норм, а розглядається в більш широкому контексті, включаючи в себе також 

почуття пригніченості. 

В цілому, дискримінація це не тільки результат особистих поглядів і 

практик окремих індивідів, а завжди розглядається в контексті глобальних або 

домінуючих в конкретному суспільстві дискурсів, норм поведінки, цінностей, 
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традицій, правової ситуації тощо. Для того, що б взяти до уваги весь 

комплекс реальності, аналіз дискримінації в підході «Anti-Bias» проходить на 

різних рівнях, включаючи інтеракційний, інституційний й ідеологічно-

дискурсивний. 

Таким чином,  «Anti-Bias» розглядається як - особиста практика життя і 

діяльності, що формується і змінюється в процесі усього життя; - як підхід у 

громадянській та політичній освіті; -  як інструмент аналізу дискримінаційних 

практик. 

Насамперед «Anti-Bias» розглядається як особиста практика життя і 

діяльності. Ця практика формується і змінюється в процесі всього життя. Тому 

орієнтація на процес в «Anti-Bias» відіграє важливу роль. Виходячи з цього, 

головним ресурсом в роботі з підходом є рефлексія особистого досвіду. Метою 

є розробка альтернативних недискримінаційних  практик  за  рахунок  

розпізнання  власної  залученості  в дискримінаційні структури і виявлення 

власних сил і можливостей у боротьбі з нею. Саморефлексія, обмін власним 

дискримінаційним досвідом, обмін думками, а також розробка стратегій 

альтернативних, чи не дискримінаційних практик є важливими складовими в 

процесі навчання на основі підходу «Anti-Bias». 

 

 

            Додаток укладено автором на основі джерела: Подход «Анти-байес». 

(2013)



 

Додаток З.       

Перелік реалізованих проектів гендерно-орієнтованої спрямованості  

в галузі педагогічної освіти  Німеччини  

№ 

п\п 
Назва 

проекту 
Тип проекту Термін   ЗВО Федеральна 

земля 
Керівник 

Проекту 
Посилання  

1 Гендерна 

компетентність 

як інноваційний 

елемент 

професіоналізац

ії  професійної 

підготовки 

вчителів  

математики 

Genderkompeten

z als innovatives 

Element der 

Professionalisieru

ng der 

LehrerInnenausbi

ldung für das 

Fach 

Mathematik 

Дослідницький 

проект 

2008-

2010   
Білефельд 

Гіссен, 

Гамбург 

наскрізний Д-р Аніна Мішау 

(Dr. Anina 

Mischau) 

 

http://www.uni- 

bielefeld.de/IFF/genderu

ndmathe/index. 

Html http://www.uni- 

giessen.de/cms/fbz/ge 

nderstudies/aktuelles/mat

heproj 

2    MäGs - 

Чоловіки та 

початкова 

школа 

 

Дослідницький 

проект 

7/2008 

- 

9/2012 

& 

10/2014

університет 

Гамбург 
Гамбург Д-р  Г. 

Фаульштих-Віланд 

Dr. H. 

Faulstich-Wieland 

http://www.epb.uni- 

hamburg.de/erzwiss/ 

faulstich- 

wieland/Maenner%20 

und%20Grundschule. 

http://www.uni/
http://www.uni/
http://www.epb.uni/
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   MäGs - Männer 

und Grundschule 
- 

9/2017 
Htm 

3 Гендер та 

професійна  

орієнтація 

 

Geschlecht und 

Berufsorientierun

g   

Дослідницький 

проект 

2/2013-

4/2016 
університет 

Гамбург 
 

Гамбург 
Д-р  Ганнелоре 

Фаульштих-Віланд 

Dr. Hannelore 

Faulstich-Wieland 

http://www.epb.uni- 

hamburg.de/erzwiss/f 

aulstich- 

wieland/Berufsorientie 

rung%20und%20Gesc 

hlecht.htm 

4 Умови успіху та 

бар'єри 

педагогічного 

посередництва 

для сприяння 

інтересу 

молодих жінок 

до STEM –

професій  у 

шкільних 

профорієнтаційн

их проектах  

 

Gelingensbeding

ungen und 

Barrieren 

pädagogischer 

Interventionen 

zur 

Förderung des 

Дослідницький 

проект 

4/2011 

- 

5/2012 

університет 

Гамбург 
Гамбург, 

Баварія 
Д-р  Ганнелоре 

Фаульштих-Віланд 

Dr. Hannelore 

Faulstich-Wieland 

http://www.epb.uni-

hamburg.de/erzwiss/fauls

tich-

wieland/Berufsorientieru

ng.htm 

http://www.epb.uni/
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/faulstich-wieland/Berufsorientierung.htm
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/faulstich-wieland/Berufsorientierung.htm
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/faulstich-wieland/Berufsorientierung.htm
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/faulstich-wieland/Berufsorientierung.htm
http://www.epb.uni-hamburg.de/erzwiss/faulstich-wieland/Berufsorientierung.htm
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Interesses junger 

Frauen 

an MINT-

Berufen in 

schulischen 

Berufsorientierun

gsprojekten 
5 Спортивна 

орієнтація та 

фізична 

культура 

підлітків- 

мігрантів обох 

статей  в зоні 

конфлікту  між 

школою та 

навколишнім 

середовищем 

Sportive 

Orientierungen 

und 

Körperkulturen 

von jugendlichen 

Migrantinnen und 

Migranten im 

Spannungsfeld 

von Schule und 

Lebenswelt 

Дослідницький 

проект 

2014-

2017 
Технічний 

університет 

Дортмунд 

Північний 

Рейн-

Вестфалія 

Prof. Dr. Michael 

Meuser / Professor 

Dr. Jörg Thiele / 

Prof. 

Dr. Ulrike 

Burrmann 

http://www.sport.tu- 

dortmund.de/sport/ind 

ex.php?page=show_p 

rojekt&id=53 

6 Гендер, Дослідницький З 2009 Технічний Північний Prof. Dr. Michael http://sofis.gesis.org/s 

http://www.sport.tu/
http://sofis.gesis.org/s
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навколишнє 

середовище, 

етнічність: 

рівноправні 

культури та 

освітні вимоги в 

міжсекторальній 

перспективі 

 

Geschlecht, 

Milieu, 

Ethnizität: Peer- 

Kulturen und 

schulische 

Anforderungen in 

intersektionaler 

Perspektive 

проект р.  університет 

Дортмунд 
Рейн-

Вестфалія 
Meuser ofiswiki/Geschlecht, 

Milieu,_Ethnizit%C3% 

A4t:_Peer-Kulturen_ 

und_schulische_Anforder

ungen_in_intersektionale

r_Perspektive_(Peer-

Kulturen) 

7 Хлопці – нові 

лузери в освіті ? 

Емпіричні 

докази, можливі 

причини а також 

психолого-

психологічні  

висновки та 

наслідки  

освітньої 

політики 

 

Дослідницький 

проект 

01.07. 

2011 – 

31.07. 

2015 

Берлінський 

університет 
Берлін Professor Dr. 

Bettina 

Hannover / 

Professor 

Dr. Ursula Kessels 

http://www.ewi-psy.fu- 

berlin.de/einrichtunge 

n/arbeitsbereiche/ewi- 

psy/forschung/dfg_jun 

gen.html 

http://www.ewi-psy.fu/
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Sind Jungen die 

neuen 

Bildungsverlierer

? 

Empirische 

Evidenz, 

mögliche 

Ursachen 

und pädagogisch-

psychologische 

sowie 

bildungspolitisch

e 

Schlussfolgerung

en 
8 Дівчата в 

техніці - 

хлопчики у 

педагогіці  

 

Mädchen in die 

Technik - Jungen 

in die Pädagogik 

(MiT-JiP) 

 

Практичний 

проект 
 Університет

и Пассау/ 

Лінц 

Баварія/ 

Австрія 
Бюро гендерної 

рівності 

Університета 

Пассау 

http://www.uni- 

passau.de/universitaet 

/leitung-und 

gremien/frauenbeauftragt

e/gleichstellung/mit-jip/ 

9  Професійна 

гендерна 

компетентність 

Projekt 

Практичний 

проект 
3 Jahre   Педагогічна 

вища школа 

м. 

Фрайбург 

Баден-

Вюртемберг 
Бюро гендерної 

рівності 

ПВШ м.Фрайбург 

www.ph- 

freiburg.de/gleichstellu 

ng 

http://www.uni/
../../Болбот%20Мирослава/Desktop/Матеріали%202018/Пазюра/www.ph
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Professionelle 

Genderkompeten

z 
10 Професійна 

підготовка 

вчителів 

чоловічої статі 

для  початкової 

школи 

Männer und 

Grundschullehra

mt   

Практичний 

проект 
06/2010

- 

05/2012

. 

Хілдесхайм Нижня 

Саксонія 
Dr. 

Silvia Lange, 
http://www.uni- 

hildesheim.de/ueber- 

uns/organisation/weiteree

inrichtungen/gleichst 

ellungsbuero/projekte 

zentren/genderlehre/ 

11 "Лола для Лулу"  
„Lola für Lulu“   

Практичний 

проект 
З 2012 

р. 
Берлін, 

Потсдам 

Проект з 

предмету 

історія 

Бранденбур

г 
Stella Hindemith http://www.lola-fuer- 

lulu.de/was-wir- 

tun/schulpraktika-1/ 

12 Ґетерогенність 

як якісна 

характеристика 

професійної  

підготовки 

вчителів 

 

Heterogenität als 

Qualitätsherausfo

rderung in der 

Lehramtsausbildu

ng 

Практичний 

проект 
2014-

2016 
Технічний 

університет 

Дармштадт 

Гессен Dr. Olga 

Zitzelberger 
http://www.pl.abpaed.t u-

darmstadt.de/projekte_1/

projekt__heterogen 

itaet_als_qualitaetsher 

ausforderung_in_der_l 

ehramtsausbildung_/proj

ektbeschreibung.dejsp 

http://www.uni/
http://www.lola-fuer/
http://www.pl.abpaed.t/
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13 Поліпшення 

якості навчання 

з предметів 

MINT (G-MINT) 

Verbesserung der 

Unterrichtsqualitä

t in 

den MINT-

Fächern (G-

MINT) 

Практичний 

проект 
2010-

2012, 

2012 - 

2014 

Технічний 

університет 

Дармштадт 

Гессен Dr. Olga 

Zitzelberger 
http://www.pl.abpaed.tu-

darmstadt.de/projekte_1/

unterrichts_verbesserung

_mint_faecher/projekt_u

nterrichtsverbesserungmi

nt_faecher.de.jsp 

14 MINT -школа - 

Гендер у 

професійній 

підготовці 

вчителів Mint-

School - Gender 

in der 

Lehramtsausbildu

ng 

Практичний 

проект 
04/2011

- 

03/2012 

Philipps 

Universität 

Marburg 

Гессен Prof. Dr. 

Lothar Beck 
http://www.uni- 

marburg.de/zfl/mint- 

school 

 

15 
Гендерно- 

специфічна 

педагогіка в 

інклюзивній 

освіті  раннього 

дитинства 

 

Geschlechtsspezif

ische Pädagogik 

in der 

Практичний 

проект 
З 2009 

р  
Hochschule 

Fulda 
Гессен   

http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.pl.abpaed.tu-darmstadt.de/projekte_1/unterrichts_verbesserung_mint_faecher/projekt_unterrichtsverbesserungmint_faecher.de.jsp
http://www.uni/
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frühkindlichen 

inklusiven 

Bildung 
16 

 

 

Проекти в 

рамках 

навчальних 

семінарів 

дослідно-

орієнтованого 

дитячого 

будинку 

 

Projekte im 

Rahmen der 

Lernwerkstätten 

des 

forschungsorienti

erten 

Kinderhauses 

Інше З 2011р  FH 

Frankfurt   
Гессен prof. Dr. 

Margitta 

Kunert-Zier 

http://www.frankfurtuniv

ersity.de/ueber- 

uns/wir-ueber- 

uns/familiengerechte- 

hochschule/lernwerkstaet

ten.html 

17 Тобіас в 

дитячому садку, 

а  і Лена в  

майстерні?! 

Гендерно-

сенситивна 

професійна 

орієнтація в 

підвищенні 

кваліфікації  

Практичний 

проект 
10/2011

- 

09/2013

, 

09/2012

- 

08/2014 

Justus-

Liebig 

Universität 

Giessen 

Гессен Prof. Dr. Marianne 

Friese 
https://www.uni- 

giessen.de/fbz/fb03/instit

ute/ifezw/prof/bp/fo 

r/tole 

http://www.frankfurtuniversity.de/ueber
http://www.frankfurtuniversity.de/ueber
https://www.uni/
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вчителів та  у 

подальшій 

педагогічній 

освіти 

 Tobias in die 

Kita und Lena in 

die Werkstatt?! - 

Gendersensible 

Berufsorientierun

g in der 

Lehrerfort- und 

Weiterbildung 
 

18 
"Гендерна 

компетентність, 

компетентність 

різноманітності 

та  ґендерно-

сенситивна 

організація 

професійної 

підготовки 

вчителів" 

(„Gender- und 

Diversitäts-

Kompetenz und 

gender-sensible 

Lehre in der 

Lehrerbildung“). 

 

Практичний 

проект 
2013-

2016 
Goethe 

Universität 

Frankfurt 

Гессен Dr. Angela Gies http://www.abl.uni- 

frankfurt.de/52161385 

/Gender-_-Diversity 

http://www.abl.uni/
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19 Проект GeniaL 

"Гендер в 

академічному 

вченні" 

Projekt GeniaL 

“Gender in der  

akademischen 

Lehre” 

Практичний 

проект 
2009 - 

2012 
TU Ilmenau, 

Uni Erfurt 

Bauhaus- 

Universität 

Weimar 

FH 

Erfurt 

Ernst-Abbe-

FH 

Jena 

FH 

Schmalkalde

n FH 

Nordhausen 

Тюринген  http://www.genial-in- 

thueringen.de/ 

20 Гендер та школа 

Gender und 

Schule   

Електронний 

проект 
    http://www.genderund 

schule.de/ 

21 Гендер в 

навчанні. 

Навчати 

гендерно-

компетентно  

Gender in die 

Lehre - Lehren 

mit 

Genderkompeten

z 

Практичний 

проект 
2010-

2012   
Universität 

Hildesheim 
Нижня 

Саксонія 
 http://www.uni- 

hildesheim.de/ueber- 

uns/organisation/weite 

re- 

einrichtungen/gleichst 

ellungsbuero/projekte/ 

genderlehre/ 

22  

Gendering MINT   

Дослідницький 

проект 

2015-

2016   
Univerität 

Freiburg 

Баден-

Вюртемберг 
 http://www.genderstud 

ies.uni- 

http://www.genial-in/
http://www.genderund/
http://www.uni/
http://www.genderstud/
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 i. Br freiburg.de/gendering 

mint 
23 Doing Gender.  

Міждисциплінар

на лабораторія 

набуття  

ґендерної 

компетентності.  

 

Doing Gender 

Interdisziplinäres 

Labor 

zum Erwerb von 

Genderkompeten

zen  

 

Навчально-

практичний 

проект 

 

2013-

2014 

 

Universität 

Leipzig 

Саксонія  http://www.stil.uni- 

leipzig.de/doing- 

gender- 

interdisziplinaeres- 

labor-zum-erwerb- 

von- 

genderkompetenzen/ 

 

            Додаток укладено автором на основі джерела: Vielfaltsbewusst lehren.2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stil.uni/


Додаток І 

Супровідні семінари 

Компетентності 

Студенти вміють ... 

Стандарти 

Студенти ... 

на основі першого досвіду 

викладання розробляти 

питання стосовно 

предметної дидактики та 

психолого-педагогічних 

наук  

розробляють уроки на основі рекомендацій та 

навчальних планів. 

розробляють уроки, з урахуванням попередніх 

знань і попереднього досвіду 

школярок/школярів. 

здійснюють рефлексію спостережень в класі і 

власного досвіду викладання в контексті 

основних дидактичних категорій. 

здійснюють рефлексію конфліктних освітніх 

ситуацій в контексті педагогічних і 

психологічних теорій. 

в контексті відповідних 

дидактичних моделей 

виконувати навчальні 

проекти та здійснювати 

рефлексію 

здійснюють спостереження та аналіз уроків на 

основі дидактичних критеріїв і, при 

необхідності, самостійно організовують уроки, 

беручи до уваги намір, тему, вихідне 

положення учениць/ учнів, вчителів, 

методологію, засоби масової інформації, 

індивідуальну підтримку та контроль успіху. 

враховують питання та інтереси учнів/учениць 

при розробці уроків   

здійснюють рефлексію, при необхідності разом 

з учнями /ученицями, результатів проектів. 

оформлюють проекти у відповідній формі. 

застосовувати визначені 

методи освітніх і 

предметно-дидактичних 

досліджень в рамках 

власних досліджень. 

розробляють параметри власних досліджень в 

рамках навчально-дослідних та науково-

дослідних проектів, передбачених практичною 

фазою професійної підготовки згідно 

навчального графіку   

 операціоналізують та в разі необхідності 

резюмують результати проектів на основі 

теоретичних критеріїв дослідження. 

обирають адекватні/відповідні  герменевтичні 

та емпіричні методи дослідження для 

вирішення проблемних  завдань. 
 

реалізують проект, здійснюють його 

оцінювання та диференційовано презентують 

науковий зміст, що розглядався на підготовчих 

семінарах. 

пов’язувати підходи до класифікують методи для навчально-дослідних 
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розв’язання психолого-

педагогічних та фахово-

дидактичних  проблем з 

вимогами до практичного 

навчання 

та науково-дослідних проектів з урахуванням 

відповідної форми набуття знань. 

 здійснюють оцінювання  спектру питань і 

результатів власних навчально-дослідних та 

науково-дослідних проектів з теоретичної та 

практичної точок зору. 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:  Rahmenkonzeption zur 

strukturellen und inhaltlichen Ausgestaltung des Praxissemesters im 

lehramtsbezogenen Masterstudiengang. 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 343 

Додаток К 

«Ключові гендерно-релевантні питання для спостереження підчас 

інтегративної шкільної практики»  

(Beobachtungsleitfragen für das ISP)  

в Педагогічній Вищій Школі міста Фрайбург 

 

Згідно з результатами гендерних досліджень стосовно процесів «doing 

gender», соціальна статі (гендер) виробляється підчас інтеракційних та 

комунікаційних процесів, а також важливу роль тут відіграють питання 

організації та реалізації процесів шкільного викладання та навчання. В якості 

теоретичної основи для (само-) рефлексії можуть слугувати подані нижче 

супровідні тексти.  

Наступні питання стануть Вам у нагоді  

При спостереження за педагогічними інтеракціями в школі 

Які соціокультурні форми "гендеру" виявляються в взаємодії дівчинка (дівчата) 

– хлопчик (и); хлопчик (и) -– хлопчик (и) і дівчинка (дівчата)–  дівчинка 

(дівчата)?   

Що можна спостерігати при взаємодії вчителів з учнями / ученицями? 

(наприклад, як часто вчителі  спілкуються з хлопцями, і як часто звертаються 

до дівчат?). 

Чи були присутні «процеси doing gender» з боку вчителів? Що я міг 

спостерігати? 

Аспекти саморефлексії 

Ці питання використовуються для рефлексивно-аналітичної обробки 

суб'єктивних описів у протоколі спостереження в сенсі – «Які основні 

положення лежать в основі моїх власних поглядів на гендерне конструювання 

?» 

4. Як я описую хлопчиків, а як  дівчат у моєму протоколі спостереження? 

5. Чи є які-небудь докази стосовно гендерних конструкцій, які містяться в 

тексті мого журналу спостережень? 

 Супровідні тексти 
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•  Jürgen Budde (2006): Wie Lehrkräfte Geschlecht(mit)machen - doing gender 

als schulischer  Aushandlungsprozess.  In:  Jösting,  S./Seemann, M. (Hrsg.), Gender  

und Schule. Geschlechterverhältnisse in Theorie und schulischer Praxis. Oldenburg 

2006. 

•  Hannelore Faulstich-Wieland (2004), Doing Gender: Konstruktivistische Beiträge. 

In: Glaser, E. / Klika, D. / Prengel, A. (Hrsg.): Handbuch Gender und 

Erziehungswissenschaft. Kempten 2004. 

•  Heike de Boer (2012): Der Blick auf sich selbst. In: H. de Boer / S. Reh (Hrsg.), 

Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen. Wiesbaden 2012 . 

 

      Додаток укладено автором на основі джерела:  Freiburg PH. 2015.  
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Додаток Л. 

Міждисциплінарний гендерно-орієнтований курс 

«Математика, школа та гендер», 

який викладався в Берлінському університеті 

( у літньому семестрі 2011р.,зимовому семестрі 2011-2012рр та 

зимовому семестрі 2012-2013 рр)  ; у Аугзбургзькому університеті ( у 

зимовому семестрі 2011-2012рр.);  у Гіссенському  університеті  імені 

Юстуса Лібіха  ( у літньому семестрі 2012 р.) 

 

Основний зміст, цілі та методи курсу. 

Основною темою курсу «Математика, школа та гендер» є підвищення 

чутливості студентів до наслідків гендерно-стереотипних атрибуцій вчителів та 

учнів стосовно математики взагалі та, зокрема, щодо математичних здібностей. 

Це включає в себе вивчення власного досвіду та  власних уявлень про 

математику, що ц було обрано в якості відправної точки семінару. 

Вступна сесія семінару представляє весь курс «Математика, школа та 

гендер», а також знайомить з різними  вимірами  гендерної компетентності як 

професійної ключової кваліфікації для (майбутніх) викладачів математики.  

В першому блоці розглядаються «Образи математики» та їх зв'язки з 

категорією «гендер» стосовно наслідків для подальшої шкільної практики 

студентів - майбутніх учителів. В якості підготовки студентам дається завдання 

написати «математичну автобіографію» (Scharlach, 2010) для «реактивації» 

власного досвіду щодо математики та її зображень. На наступних сесіях 

студенти повертаються до своєї математичної автобіографії, щоб об'єднати і 

проілюструвати наукові знання з суб'єктивним досвідом. 

Для першої сесії цього блоку було обрано інтуїтивне введення, 

засноване на емоціях і досвіді. У презентації PowerPoint студентам бали 

показані образи математики та / або викладання / вивчення математики в різних 

контекстах. Студентам дається завдання вибрати образ, який найбільше 

відповідає їхній власної ідеї математики або викладання / вивчення математики, 

а потім здійснити рефлексію свого вибору. Подальше обговорення в курсі 

сприяє взаємному розумінню стосовно різноманітності образів математики/ 



 346 

уявлень про математику, які мають студенти, і в той же час відображає 

основне ставлення до власне математики та до навчання і викладання цього 

предмету. 

Рефлексія студентів стосовно власного образу математики – це те, що 

зазвичай не має місця в університетських курсах для майбутніх учителів 

математики. Однак така рефлексія є важливою, оскільки переконання щодо 

математики впливають на те, як ми займаємося математикою. 

 Отже, переконання студентів матимуть вплив на те, як вони 

викладатимуть математику в подальшій професійній практиці. Більше того, 

роздуми про математику та про симпатію/антипатію до певних аспектів 

математики можуть допомогти студентам - майбутнім вчителям, які часто 

мають проблеми з абстрактною «університетською математикою»,  отримати 

позитивне ставлення до цієї теми. Крім того, суб'єктивні оцінки студентів 

пов'язані з емпіричними результатами досліджень  стосовно математичних 

переконань ( Blomcke et al., 2008; Grigutsch et al., 1998; Stipek ct al., 2001), які 

підкреслюють вплив переконань щодо структури математики та розвитку 

математичної компетентності для викладання та вивчення цього предмету.  

Друга сесія цього блоку зосереджена на зв'язку математики та гендеру. 

Вступна вправа за допомогою методу «гендерних карток», з одного боку, 

спрямована на критичний погляд на гендерно-стереотипні атрибуції, що 

базуються на повсякденних знаннях, а з іншого – на підвищення обізнаності 

щодо власних, можливо, несвідомих стереотипних ідей щодо математичних 

здібностей. Тому основна увага другої сесії полягає в історико-культурній 

деривації питання, чому більшість людей у нашій культурі досі розглядають як 

математику «чоловічу галузь». Таким чином, «гендерізація» математики 

систематично розглядається з різних точок зору стосовно категорії гендеру: 

крім гендерно-стереотипних атрибуцій відносно математичних здібностей, які, 

серед іншого, відтворені і популяризовані за допомогою ілюстрованих 

зображень, та стереотипів математики як «чоловічої галузі», що базуються на 

поточних даних щодо гендерних відносин, більш детально, в історичному 

контексті розглядається проблематика стосовно недопредставленності або 
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маргіналізації вчених-жінок у математиці як «чоловічій дисципліні». За 

допомогою методу навчальних станцій студентам пропонується на основі 

підготовлених матеріалів самостійно досліджувати аспекти «гендерізації» 

предмету, які переважно не враховується в дидактиці математики, і 

демонструвати їх вплив на уроки математики.  

Перший блок насамперед спрямований на підвищення самосвідомості 

студентів і, зокрема, на необхідні процеси рефлексії про наслідки власного 

образу математики і стереотипів стосовно математики як «чоловічого домену» 

для викладання та навчання математики в їхній майбутній професійній 

діяльності. 

Другий блок курсу зосереджений на  порівняльному аналізі результатів 

різних оціночних досліджень стосовно «Гендерних відмінностей щодо 

математичних досягнень та математичної самооцінки». Обидві сесії цього 

блоку зосереджені на аналізі результатів емпіричних досліджень щодо 

гендерних відмінностей у математиці в контексті міжнародного порівняння з 

метою поставити під сумнів поширені гендерно-стереотипних оцінки, які 

приписують дівчатам і жінкам нижчі математичні здібності і, таким чином, 

низьку продуктивність у цій галузі. В якості прикладу студенти отримують 

доступ до цих емпіричних висновків через вторинний аналіз 

окремих/відібраних результатів від PISA 2000 до PISA 2009 та дослідження 

навчання у початковій школі TIMSS 2007. (Bos et al., 2008). 

Уточнімо, PISA – це програма міжнародного оцінювання учнів 

(Programme for International Student Assessment), створена за ініціативою 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (Organisation for 

Economic Cooperation and Development, OECD) та партнерів цієї організації, 

котра спрямована  на оцінювання освітніх систем різних країн світу на підставі 

тестування знань та умінь 15-річних учнів/студентів за напрямками: 

«грамотність читання», «математична грамотність», «природничо-наукова 

грамотність».  
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ТIMSS (Trends in Mathematics and Science Studу) – це програма 

міжнародного дослідження якості математичної та природничо-наукової освіти 

учнів 4-х та 8-х класів.  

Основними результатами цього аналізу є те, що ґендерні відмінності 

щодо продуктивності як з математики в цілому, так і стосовно деяких її 

розділів, кластерів компетентностей або стосовно навчальних класів, значно 

відрізняються. Крім того, вони різняться між країнами і ці відмінності не 

завжди на користь хлопчиків, а іноді їх немає взагалі. 

Перша сесія передбачає вивчення вихідних ґендерних розбіжностей у 

математичній продуктивності за допомогою методу ажурної пилки 

(‘Gruppenpuzzle’). Це включає в себе інтеграцію результатів аналізу як щодо 

математичної продуктивності в цілому, так і по відношенню до продуктивності 

на різних рівнях компетентності, а також з точки зору різних областей 

математичного змісту. 

Друга сесія блоку фокусується на відібраних результатах щодо 

гендерних відмінностей стосовно характеристик студентів, які були задіяні в 

контексті досліджень PISA і TIMSS, з точки зору індивідуальних здібностей до 

навчання, і які розглядаються як можливі фактори впливу на математичну 

продуктивність. Аналіз зразків  включає, наприклад, інтерес до математики, 

страх перед математикою, позитивне ставлення до математики, а також 

математичну самооцінку. Так застосовувались метод роботи в парах та метод 

групової роботи.  

Як засвідчив аналіз, загалом, в середньому по країнах ОЕСР і майже у 

всіх країнах, хлопчики мають більший інтерес до математики і менший страх 

перед нею та їх математична Я-концепція значно вища, ніж у дівчат. У 

Німеччині ці відмінності особливо виражені. 

Уважне вивчення даних ілюструє примітивність багатьох пояснень, 

особливо знайдених у засобах масової інформації, які пов'язують різні 

математичні характеристики між статями з «природою». Проте такі 

твердження, як «дівчата не мають здібностей до математики, а хлопчики мають 

проблеми з читанням», ігнорують той факт, що дослідження стосовно 



 349 

оцінювання не показують єдину картину гендерних відмінностей у 

успішності учнів у читанні, математиці чи природних наук. 

Навпаки, студенти повинні визнати, що правильна та критична 

інтерпретація статистичних даних, наданих міжнародними дослідженнями, 

демонструє широке розходження гендерних відмінностей у математичних 

досягненнях між країнами, в основному, але не виключно, щодо низького рівня 

успішності дівчат. 

Мета цього детального вивчення результатів емпіричних досліджень 

полягає, з одного боку, у проблематизації все ще існуючих гендерно-

специфічних «територій знань і інтересів», а з іншого, у підвищенні чутливості 

студентів до можливих соціально-культурних рамкових умов та / або факторів, 

що впливають на їх формування та репродукцію. Обидва аспекти підкреслюють 

не лише необхідність дій щодо зміни форм уроків математики, але й рефлексії 

стосовно власної ролі (майбутнього) вчителя у створенні та подоланні 

гендерних відмінностей у математиці. З іншого боку, це створює передумови 

для критичного вивчення різних пояснювальних підходів, які розглядаються в 

наступному блоці, і які, згідно результатів емпіричних досліджень, слід 

піддавати сумніву щодо правдоподібності та обсягу. 

У центрі уваги третього блоку «Роз'яснювальні підходи до гендерних 

відмінностей у предметі «Математика» розглядаються питання про причини 

виявлених гендерних відмінностей стосовно успішності з математики та 

математичної самооцінці і, як і попередній блок, акцентує увагу на вимірі 

гендерних знань  визначення «гендерної компетентності», котре покладено в 

основу всього курсу . 

Перша сесія цього блоку зосереджується на знаннях самих студентів. 

Застосовуючи метод «думай – поділись– поширюй», презентуються та 

піддаються критичному аналізу: - цитати студентів-математиків, котрі були 

опитані підчас реалізації попереднього (2004 р.) дослідницького проекту 

стосовно процесів “doing gender” в математиці; - ідеї, котрі випливають в 

процесі повсякденного життя; - переконання щодо теорії здібностей, а також 

база наукових знань студентів у галузі математики. 
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Також розглядається розмежування між контекстами «природа» 

(nature) та «виховання» (nurture), що дозволяє здійснити першу систематизацію 

спектру наукових пояснювальних підходів. У світлі стійкості гендерно-

стереотипних атрибуцій стосовно математичних компетентностей, які 

ґрунтуються на «природних» відмінностях у здібностях, одним з 

координаційних пунктів сесії є критичне вивчення біологічних пояснювальних 

підходів у контексті «природа». 

Ці підходи розглядають, наприклад, генетичні, гормональні та 

церебрально-фізіологічні фактори як причину гендерних відмінностей у 

математичній продуктивності. ( Biedinger, 2008). 

Друга сесія присвячена уважному вивченню пояснювальних підходів з 

точки зору виховання. Тут основний акцент робиться на підходах, які 

ґрунтуються на теоріях соціалізації, котрі припускають, що культурні гендерні 

стереотипи та стереотипи щодо «статі» математики як «чоловічої сфери» 

передаються через гендерні відносини, очікування і атрибуції від батьків, 

однолітків та вчителів, мають значний вплив на спостережувані гендерні 

відмінності щодо самооцінки, пов'язаної з предметом, а отже, і математичної 

продуктивності (для огляду див., наприклад, Budde, 2009; Coradi Vellacott et al., 

2003). 

Диференціація між «внутрішніми» та «зовнішніми» факторами, котра 

була введеними Coradi Vallacott та ін. (2003), і отримала подальший розвиток в 

цьому проекті, служить основою для розкриття спектру відповідних факторів 

впливу. У якості підготовки до сесії студентам надається домашнє завдання – 

опрацювання  на основі ключових питань витягів, які розглядають окремі 

аспекти цієї систематизації. На самому засіданні збираються результати роботи 

студентів і розглядаються відповідні фактори впливу щодо їх важливості та 

взаємодії. Що стосується актуальності факторів впливу в школі, то дискусія 

також зосереджується на ключових висновках щодо ставлень, очікувань і 

атрибуцій вчителів, а також до навчальних матеріалів, форм викладання та 

навчання, а також моделей взаємодії між вчителями та учнями на уроках 
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математики. Далі вони розглядаються в наступних блоках «Рамкові умови 

викладання» і « Процеси взаємодії в класі». 

Що стосується подальшої професійної практики студентів, третій блок 

курсу експліцитно досліджує і висвітлює наслідки відповідних пояснювальних 

підходів до розробки  процесів навчання та викладання  та їх можливостей, а 

також щодо особистого розуміння власної ролі і професії. Це робиться шляхом 

вивчення власної (повсякденної) бази знань, а також через опрацювання 

результатів досліджень щодо генезису гендерних відмінностей у предметі 

«Математика». 

Четвертий блок фокусує увагу на відібраних аспектах розробки уроків 

математики, які можуть сприяти відтворенню «територій гендерно-

специфічних знань». Зміст викладений у трьох сесіях, які об'єднані під 

заголовком «Рамкові умови викладання», пов'язаний з результатами 

досліджень, що стосуються форм викладання та навчання, а також матеріалами 

уроків, котрі виступають в якості «зовнішніх» факторів для розвитку гендерних 

відмінностей у математичній продуктивності та в математичній Я-Концепції, 

котра згадувалась на другій сесії третього блоку. 

Після проблематизації впливу уроків математики, що проводяться у 

форматі «питання – відповідь», на участь учнів у роботі класу, перша блокова 

сесія зосереджується на критичному дослідженні підручників, що 

використовуються на уроках математики, та гендерних образах, які вони 

передають. Для цього студенти – в індивідуально та у групі – аналізують витяги 

з шкільних підручників, які використовуються в різних класах. Завдання 

полягає в аналізі відібраних прикладів, щоб побачити, чи і в якій формі 

гендерні стереотипи досі відтворюються в текстах і зображеннях. Подальша 

мета полягає в тому, щоб вивчити, чи розглядаються в окремих темах та 

контекстах задач сфери інтересів і досвіду учнів обох статей, чи є вони 

однаково привабливими для дівчат і хлопців. Аналіз та подальший обмін 

результатами через метод групової роботи допоможе студентам усвідомити 

необхідність чутливого використання гендерних аспектів у матеріалах при 

викладанні уроків. 
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Дві наступні сесії цього блоку мають на меті розробку 

альтернативних курсів дій для рамкових умов викладання.  

Друга сесія зосереджена на розробці критеріїв гендерно-чутливого 

планування уроків математики на основі існуючих дидактичних підходів до 

гендерно-чутливих уроків математики.  

В якості орієнтиру для розробки такого набору критеріїв стосовно 

гендерно-чутливих уроків з математики та природничих наук використовується 

і детально опрацьовується концепція «осмислених уроків математики» 

(‘meaningful mathematics lessons’), котра була розроблена Jahnke-Klein (2001), а 

також пропозиції, подані Schliiter (2001), Curdes (2007) та Bartosch (2008).  

Зокрема, гендерно-чутливі уроки математики характеризуються гарно 

збалансованим поєднанням різних форм навчання і різноманітністю методів, 

адресованих до учнів з різними стилями навчання та спілкування. Вправи, що 

використовуються на таких уроках, дозволяють застосовувати індивідуальне 

навчання і диференціацію і включають інтереси і аспекти повсякденного життя 

хлопчиків і дівчаток. Крім того, вони враховують різноманітність математики 

та її історичний розвиток. Таким чином, гендерно-чутливі уроки математики є 

також «добрими» уроками математики, які обговорюються дослідниками з 

дидактики цього предмету (Biichter and Leuders, 2005: 12f). 

Що стосується визначення гендерної компетентності, яка покладена в 

основу курсу, і з огляду на подальшу професійну практику, четвертий блок 

зосереджує особливу увагу на передачі дидактико-методологічних 

компетентностей для гендерно-чутливого проектування процесів навчання та 

викладання. 

Зміст п’ятого блоку «Інтеракція в класі» стосується, зокрема, третього 

(інтерактивна компетентність) і четвертого вимірів (само-рефлексивність) 

гендерної компетентності і зосереджується на взаємодії між вчителями та 

учнями. Тут основна увага приділяється, з одного боку, гендерним 

відмінностям в інтерактивній поведінці вчителів та їх впливу на відтворення 

гендерних відмінностей щодо математичної самооцінки / Я- концепції  учнів і 

математичної продуктивності (Coradi Vellacott et al., 2003;). З іншого боку, з 
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точки зору процесів «doing gender», більш детально розглядається, яким 

чином «створюються» ґендерні відмінності в  математиці у взаємодії між 

вчителями та студентами (Jungwirth і Stadler, 2005). 

В якості основного фокусу першої сесії студенти зобов'язані детально 

вивчити результати досліджень, що стосуються гендерних відмінностей 

відносно розподілу уваги та зворотного зв'язку, які учні отримують від своїх 

вчителів. Друга сесія стосується наслідків зворотного зв'язку вчителів, їх 

гендерно-специфічних атрибуції щодо здібностей учнів на результативність, а 

також на самоатрибуцію учнів стосовно власних успіхів і невдач, які є 

важливими для їх самооцінки та прагнення до гарної роботи на уроках.  

В обох сесіях основні тематичні фокуси розробляються на основі 

відеоматеріалів і стенографічного запису двох епізодів уроку математики, які 

аналізуються студентами в формі групової роботи. 

Третя сесія цього блоку презентує підхід «doing gender”, який розглядає 

конструювання гендерних відмінностей щодо математичної компетентності 

підчас взаємодії вчителів та учнів на уроках математики. Матеріали, які 

використовуються для вивчення цієї проблематики були взяті з стенографічних 

записів уроків математики в австрійських школах. 

Студентам пропонується проаналізувати ці матеріали стосовно 

ґендерно-специфічного «позиціонування» учнів з урахуванням їхніх здібностей 

до математики. Студенти отримують ключові питання і працюють у форматі 

кооперативної групової роботи.  

Подібно до процедури в четвертому блоці, п’ятий блок також розглядає 

альтернативні напрями дій і можливості втручання. Наприклад, тренінг з ре-

атрибуції – це те, що пропонується як відповідна педагогічна можливість 

втручання на користь сприяння самоцінності та мотиваційно-стимулюючого 

стилю атрибуції в учнях (Budde, 2009). 

Що стосується передачі інтерактивних компетентностей, наголошених у 

цьому блоці, основна мета полягає в тому, щоб підвищити чутливість студентів 

до проблеми ґендерно-специфічних моделей взаємодії та гендерно-специфічних 
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очікувань, атрибуцій і оцінок, які їх створюють, та сприяти розумінню 

необхідності постійної рефлексії власної практики викладання. 

На заключній сесії студентам пропонується, використовуючи ключові 

питання, здійснити рефлексію вивченого матеріалу. При цьому, на основі своїх 

портфоліо, студенти будуть підсумовувати власний навчальний досвід за 

чотирма вимірами гендерної компетентності (предметна компетентність, 

методологічно-дидактична компетентність, інтерактивна компетентність та 

особистісна компетентність), які були введені у вступній сесії. Крім того, 

студентам пропонується дати свою оцінку кожному виміру гендерної 

компетентності у контексті процесів викладання/вивчення математики та 

стосовно їхньої майбутньої професійної діяльності з подальшим обговоренням 

у групі. 

 

Додаток укладено автором на основі джерела:  Ernst, W., & Horwath, I. 

(Eds.). 2013.   
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Додаток М.1    
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Додаток укладено автором на основі джерела: Робоча програма навчальної 

дисципліни «Гендерна педагогіка і психологія» (2017). 
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Додаток М.2 .   
Розподіл навчального часу дисципліни «Ґендерна педагогіка» 

  для  студентів спеціальності  «Соціальна педагогіка»  

 Житомирського 

державного університету імені Івана Франка 

 
Додаток укладено автором на основі джерела: Остапчук, О. Л. (2011). 
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Додаток Н. 

Порівняльна таблиця особливостей професійної підготовки вчителів  

на засадах гендерної педагогіки у Німеччині та Україні 

Критерії 

 

 

 

Німеччина Україна 

Законодавче 

забезпечення 

принципів 

гендерної 

рівності та 

недискримінаці

ї на 

державному 

рівні 

Конституція ФРН, ст. 3 (1949); 

Конституція об’єднаної 

Німеччини (1993); Політика 

Гендерного  

мейнстримінгу 

(Амстердамський договір 

(1997)); Розпорядження 

Кабінету Міністрів 

федерального уряду 

Німеччини від 23 червня 

1999);  Федеральний закон про 

забезпечення рівності жінок і 

чоловіків від 30 листопада 

2001 р.; Закони про 

забезпечення рівності жінок і 

чоловіків окремих 

федеральних земель (1990–

2005); Федеральний Закон про 

рівну оплату праці (2017) із 

змінами та доповненнями 

(06.01.2018 р.) 

Конституція України, 

ст. 24 (2004); Закон 

України «Про 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків» (2005); 

Постанова Кабінету 

Міністрів України №1834 

«Про затвердження 

Державної програми з 

утвердження гендерної 

рівності в українському 

суспільстві» (2006); 

Державна програма 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків на період до 

2016 року (2013); 

Стратегія впровадження 

гендерної рівності у сфері 

освіти «Освіта: гендерний 

вимір–2021» (2018); 

Державна соціальна 

програма забезпечення 

рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків на період до 

2021 р. (2018) . 

Розробленість 

нормативно-

правової бази 

педагогічної 

освіти з 

Розроблена достатньою 

мірою. Постійне оновлення 

законів, постанов, комюніке 

Конференції міністрів освіти і 

культури земель (КМК) і 

Нормативно-правова база 

на даний час знаходиться 

на етапі оновлення та 

реформування 
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урахуванням 

гендерного 

компонента 

Конференції ректорів ЗВО 

Німеччини (HRK), 

підвідомчих актів 

Включення 

гендерної 

компетентності 

до стандартів 

підготовки 

вчителів 

Офіційно зафіксована 

необхідність доопрацювання 

стандартів підготовки 

вчителів галузі «Науки про 

освіту» у пункті включення 

гендерної компетентності – до 

стандартів  професійної 

підготовки вчителів в галузі 

«Науки про освіту» (Standards 

für die Lehrerbildung: 

Bildungswissenschaften, 2004 

(2014)); до національних 

вимог стосовно контенту 

циклів «Спеціальні предмети» 

та «Предметна дидактика» в 

галузі професійної підготовки 

вчителів (Ländergemeinsame 

inhaltliche Anforderungen an die 

Fachwissenschaften und 

Fachdidaktiken in der 

Lehrerbildung, 2008); до 

загальнонаціональних вимог 

до організації референдаріату 

та Підсумкового державного 

іспиту (Ländergemeinsame 

Anforderungen an die 

Ausgestaltung des 

Vorbereitungsdienstes und die 

abschließende Staatsprüfung, 

2012). (Постанова КМК від 

06.10.2016 р. «Керівні 

принципи забезпечення рівних 

можливостей шляхом 

гендерно-сенситивного 

шкільного навчання та 

виховання» (Leitlinien zur 

Sicherung der Chancengleichheit 

Відсутнє. Проте Стратегія 

впровадження гендерної 

рівності у сфері освіти 

«Освіта: гендерний вимір 

– 2021», ухвалена 16 січня 

2018 р., передбачає 

розширення практики 

включення гендерного 

компонента до освітніх 

програм, впровадження 

гендерно-орієнтованого 

підходу в нормативно-

правових актах у сфері 

освіти, у тому числі і у 

сфері вищої педагогічної 

освіти 
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durch geschlechtersensible 

schulische Bildung und 

Erziehung, 2016) . 

Наявність 

інституту 

радництва з 

гендерної 

проблематики 

при ЗВО 

Є обов’язковим структурним 

підрозділом у більшості ЗВО. 

Відбувається спорадично,  

здебільшого в закладах  

соціально-гуманітарного 

профілю за ініціативи 

громадських спілок та за  

підтримки міжнародних  

організацій.    

Інтеграція 

результатів  

гендерних 

досліджень у 

зміст   

професійної 

підготовки 

вчителів 

Інтегровано в Рамкові керівні 

принципи професійної 

підготовки вчителів та на 

рівнях міністерств освіти 

федеральних земель та на 

рівні ЗВО. Інтегрується в усі 

цикли дисциплін професійної 

підготовки вчителів.  

Наразі дуже актуальним є 

впровадження гендерного 

компоненту у зміст підготовки 

вчителів природничо-

математичних дисциплін. 

Розроблені та 

впроваджуються курси, в 

основному авторські, 

переважно в зміст 

соціально-гуманітарних 

дисциплін.  

Існують поодинокі 

приклади впровадження 

гендерної проблематики в 

процес професійної 

підготовки вчителів 

природничо-математичних 

дисциплін 

Підходи, на 

основі яких 

здійснюється 

імплементація 

результатів 

гендерних 

досліджень у 

зміст   

професійної 

підготовки 

вчителів. 

Інтегративний, 

міждисциплінарний, 

партикулярно-експліцитний. 

Переважно інтегративний 

підхід. 

 

 

 

 

 

Впровадження  

гендерної 

складової у  

виховну та 

Використовуються 

різноманітні форми виховної 

та позанавчальної роботи, 

серед яких: міждисциплінарні 

Використовуються 

різноманітні форми 

виховної та 

позанавчальної роботи, 
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позанавчальну 

роботу ЗВО 

семінари та конференції, PRO-

L-семінари ((«PRO-

LWorkshops)» – безкоштовна 

програма семінарів для 

професіоналізації для 

студентів педагогічних 

спеціальностей); додаткові 

гендерно-орієнтовані 

навчальні курси з можливістю 

отримання відповідних 

сертифікатів; тренінги, 

майстер-класи, відеоклуби, 

кінозали, форум-театр,  

фестивалі, дні дівчат («Girl 

Days»), дні юнаків («Boy 

Days»); участь у шкільних 

профорієнтаційних семінарах, 

профорієнтаційному проекті 

«Літня школа» тощо. 

серед яких: міжвузівські 

семінари та конференції,  

тренінги, круглі столи, 

майстер-класи, 

відеоклуби, кінозали та 

відео-лекторії, інтернет-

майданчикі, екскурсії, 

табори, школи, естафети, 

флешмоби, квести, 

конкурси студентських 

робіт, фотоконкурси тощо.  

Авторські розробки  

Школи гендерного 

волонтерства; 

гендерквести, спортивне 

гендерне орієнтування, 

гендерні туристичні 

зльоти, гендерні табори, 

флешмоби, автопробіги. 

Створення 

гендерно-

сенситивного 

середовища у 

ЗВО 

У межах кожної землі ЗВО 

підпорядковуються місцевим 

органам влади, що самостійно  

адаптують утверджену на  

державному рівні політику 

Гендерного Мейнстримінгу. 

Зокрема, деякі університети 

запровадили «Політику 

рівного ставлення» та 

«Політику різноманіття» (Ґете 

Університет, Вільний  

Берлінський Університет, 

Європейський університет  

Віадріна тощо) 

Всеукраїнською мережею 

осередків гендерної освіти 

розроблено концепцію 

гендерно-чутливого ЗВО. 

Авторська розробка 

Сумського державного 

університету 

«Університет, дружній до 

сім’ї» наразі 

імплементується в 

діяльність інших ЗВО. 

Підвищення  

рівня гендерної 

компетентності  

професорсько-

викладацького 

складу ЗВО.   

Розглядається як важлива 

проблема. Проводяться 

веркшопи (практикуми) з 

гендерно-орієнтованої 

дидактики вищої освіти;  

тренінги для викладачів  щодо  

гендерної політики та 

Є однією з найбільш 

актуальних проблем. 

Існує нагальна проблема 

імплементації наукових 

розробок гендерно-

орієнтованої 

спрямованості у комплекс 
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політики різноманіття; 

внутрішні курси підвищення  

кваліфікації викладачів  

гендерні консультації;  

невеликі форми взаємодії 

педагогічного персоналу 

(Brown-Bag-Lunches). 

Застосовуються медіа- 

платформи, які містять 

ресурси та пропозиції щодо 

викладання з урахуванням 

гендерної проблематики 

наприклад, «Панель 

інструментів: Гендер і 

різноманітність у викладанні» 

(Toolbox «Gender und Diversity 

in der Lehre») тощо.  

підвищення кваліфікації та 

систематичного 

інформування керівництва 

та викладацького складу. 

 

Додаток розроблено та укладено автором. 
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                                                                                                        Додаток О. 

Стратегія гендерної рівності Ради Європи 

       1. Досягнення гендерної рівності є ключовим елементом у реалізації місії  

Ради  Європи,  суть  якої  –  захищати  права  людини,  підтримувати  

демократію та забезпечувати принцип верховенства права. 

 2. Гендерна рівність передбачає рівні права для жінок і чоловіків, дівчат і 

хлопців, а також їх однакову значущість, можливості, обов’язки та участь у  

всіх  сферах  суспільного  й  особистого  життя.  Так  само  вона  означає  

рівний доступ жінок і чоловіків до ресурсів та розподіл цих ресурсів між ними. 

3 Незважаючи на те, що прогрес помітний, і упродовж останніх десятиріч 

правовий статус жінок у Європі беззаперечно покращився, до реального 

досягнення рівноправ’я жінок та чоловіків на практиці ще далеко. Гендерна 

нерівність  та  структурні  бар’єри  існують  у  багатьох  сферах,  відводячи  

жінкам та чоловікам їх традиційні ролі та обмежуючи жінок у можливостях 

користуватися  своїми  основними  правами.  Регулярний  моніторинг  і  

дослідження показують, що прогрес щодо політичної участі жінок, доступу до 

правосуддя та викорінення шкідливих гендерних стереотипів і сексизму 

відбувається  дуже  повільно.  Одним  із  найбільш  виразних  прикладів  

нерівності жінок та чоловіків є насильство над жінками. Його трактують як 

порушення людських прав жінок і як основну перешкоду до гендерної рівності. 

4. У нинішньому контексті чимраз більших економічних труднощів і 

відповідних політики й заходів жорсткої економії, за умов політичної 

невизначеності та зростання нерівності на всіх рівнях суспільства важливо 

визнати значний внесок жінок у суспільство та економіку, а також високу ціну 

гендерної нерівності. Такі фактори, як посилений націоналізм і популізм та їхні 

наступи на права жінок, наплив мігрантів та біженців, зменшення ресурсів для 

механізмів і політики щодо гендерної рівності й невиконання погоджених 

стандартів зумовили появу нових викликів та загострили деякі проблеми, які 

продовжують існувати на шляху суспільства до досягнення повної поваги до 

рівних прав жінок і чоловіків та гендерної рівності. Також потрібно приділити 
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належну увагу формуванню соціальних й економічних умов для здійснення 

рівних прав для жінок та чоловіків, зокрема залучаючи більше жінок до 

можливостей у сфері економіки й сприяючи розвитку їх економічної 

незалежності. 

 5. Новаторська робота Ради Європи у сфері прав людини та гендерної 

рівності сприяла розробленню міцної правової та політичної схеми. Гендерна 

рівність є одним із пріоритетних напрямків діяльності організації, і Рада 

Європи продовжує активно вирішувати як поточні, так і нові виклики й усувати 

бар’єри для досягнення реальної і повної гендерної рівності. 

6. Водночас Рада Європи запроваджуватиме двосторонній підхід, який 

охоплюватиме:  

           ►спеціальну політику та заходи, зокрема, за потреби, можливі позитивні 

дії у важливих сферах для покращення становища жінок із метою наближення 

де-факто до гендерної рівності, 

         ►сприяння, моніторинг, координацію й оцінювання процесу гендерної 

рівності в усіх стратегіях та програмах,1 згідно з якими гендерна рівність 

стосується (ре)організації, вдосконалення, розроблення та оцінювання 

політичних процесів із метою включення концепції гендерної рівності до всіх 

стратегій на всіх рівнях та етапах за участю суб’єктів, які зазвичай залучені до 

процесу прийняття політичних рішень. 

    7. Історично нерівноправні відносини у владі між жінками та чоловіками 

призвели до домінування чоловіків над жінками та дискримінації жінок із боку 

чоловіків, а також до перешкоджання повноцінному покращенню становища 

жінок. Однак і жінки, і чоловіки є жертвами стереотипів, що обмежують 

можливості як одних, так й інших. 

    8. Участь чоловіків і хлопців важлива для досягнення гендерної рівності. 

Політика має також враховувати гендерно зумовлену нерівність, що стосується 

чоловіків і хлопців/ 

Правові документи Ради Європи. 

9.Робота Ради Європи в галузі прав людини та гендерної рівності призвела 

до появи комплексних правових документів3, керівництв щодо політики, 
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спрямованих на досягнення кращого становища та розширення прав і 

можливостей жінок та ефективної реалізації гендерної рівності в державах-

членах і за їх межами.  

     10. Комітет міністрів і Парламентська асамблея Ради Європи прийняли 

вражаючу кількість конвенцій та рекомендацій, які скеровують процеси 

розвитку гендерної рівності в Європі та в усьому світі і впливають на них. 

      11.Європейська конвенція з прав людини (Конвенція) є основним 

європейським договором про права людини: Стаття 1 Конвенції гарантує права 

та свободи, що поширюються на кожного, хто перебуває під юрисдикцією 47 

держав-членів Ради Європи. Принцип недискримінації за ознакою статі 

гарантують стаття 14 і Протокол 12 до Конвенції. Крім того, Європейська 

соціальна хартія встановлює реалізацію економічних та соціальних прав без 

дискримінації. Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська 

конвенція) широко визнають як найбільш всеохопний міжнародний документ у 

боротьбі з насильством щодо жінок і домашнім насильством у багатьох його 

формах. Окрім того, Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми спрямована на запобігання та протидію торгівлі жінками, чоловіками 

та дітьми з метою сексуальної, трудової чи будь-якої іншої експлуатації, а 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства (Лансаротська конвенція) – це перша угода, здійснена 

з метою криміналізації всіх форм злочинів сексуального характеру проти дітей. 

    12.Рекомендації Комітету міністрів та резолюції Парламентської асамблеї, 

що стосуються гендерної рівності, охоплюють низку різних питань, зокрема 

питання боротьби із дискримінацією за ознакою статі, викорінення сексистської 

лексики, захисту жінок від насильства, досягнення збалансованої участі жінок і 

чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень, гендерної 

рівності в освіті та спорті, у галузі ЗМІ та аудіовізуальній сфері, забезпечення 

стандартів та механізмів гендерної рівності, захисту та просування прав жінок і 

дівчат з обмеженими можливостями, забезпечення гендерної рівності в медіа. 

Вони надають державам-членам ключові стандарти для розробки законодавства 
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та здійснення політики на національному рівні, що відповідатимуть 

усталеним міжнародним стандартам у сфері гендерної рівності. 

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017 роки. 

13. Започаткована у 2012 році Трансверсальна (наскрізна) програма Ради 

Європи з питань гендерної рівності спрямована на посилення впливу та 

ефективності документів у сфері гендерної рівності через підтримку 

імплементації таких документів у державах-членах та в межах самої організації. 

Програма мобілізує всі інституції, сектори, міжурядові структури 

Ради Європи, механізми моніторингу та часткові угоди, а також зовнішніх 

партнерів організації і таким чином об’єднує ресурси для потужнішого впливу, 

відчутнішої сили та більшої цілеспрямованості. Комісія з питань гендерної 

рівності Ради Європи (GEC) посідає центральне місце в таких зусиллях. 

           14.Найбільш відчутним результатом Трансверсальної (наскрізної) 

програми стала перша Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017 

рр. (Стратегія), яку одноголосно прийняв Комітет міністрів у листопаді 2013 

року. Стратегія базується на сильних сторонах, особливостях і додатковому 

внеску Ради Європи та визначає ідеологію й основу для ролі та дій Ради Європи 

у сфері гендерної рівності. Стратегія сприяє цілісному та інтегрованому 

підходу до гендерної рівності та надає рекомендації й підтримку державам-

членам Ради Європи, а також внутрішнім інституційним органам і механізмам 

для вирішення старих та нових викликів у межах реалізації стандартів у сфері 

гендерної рівності. 

15. Стратегія гендерної рівності на 2014-2017 роки визначила п’ять 

пріоритетних напрямків: 

          - боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом; 

          - запобігання насильству щодо жінок та боротьба з ним; 

          - гарантування рівного доступу жінок до правосуддя; 

           - досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у процесі прийняття 

політичних та суспільних рішень; 

             - реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в політиці та усіх 

заходах. 



 377 

16. У процесі реалізації Стратегії Рада Європи опікується 

пропагуванням та моніторингом/оцінкою стандартів – із метою виявити 

прогалини та перешкоди на шляху до імплементації цих стандартів, а також 

займається розробкою заходів, інструментів та програм співпраці для усунення 

таких прогалин і надання підтримки державам-членам щодо застосування 

відповідних документів. Іншим важливим елементом Стратегії гендерної 

рівності на 2014-2017 роки було створення та зміцнення стратегічних 

партнерських відносин з іншими регіональними та міжнародними 

організаціями, а також із громадянським суспільством із метою забезпечити 

синергію, посилити вплив та підвищити ефективність, ширше охоплення та 

популяризацію стандартів. 

17. Щорічні звіти GEC для Комітету міністрів щодо імплементації 

Стратегії підтвердили провідну роль Ради Європи у сфері гендерної рівності та 

її чимраз більший авторитет як на європейському, так і на глобальному рівні. 

Гендерна рівність залишається пріоритетним напрямом для наступних голів 

Комітету міністрів. Регулярні звіти й моніторинг також підтвердили, що 

держави-члени активно провадять діяльність, пов’язану з усіма п’ятьма 

завданнями Стратегії гендерної рівності Ради Європи, і що національні зусилля 

опираються на ініціативи та інструменти, розроблені під керівництвом GEC. 

Співробітництво з державами-членами є надзвичайно важливим, воно 

дозволило Стратегії використовувати стандарти Ради Європи з новаторськими 

ініціативами та уроками, засвоєними з національного досвіду.      

              Нова Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки 

18. Основу нової Стратегії становить значний нормативно-правовий 

доробок Ради Європи стосовно гендерної рівності, а також результати першої 

Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017 роки. Документ 

враховує як нинішню економічну ситуацію, так і політичний вплив Ради 

Європи, зокрема основні пріоритети організації. У новій стратегії наголошено 

на цілях та пріоритетах Ради Європи з питань гендерної рівності на 2018-2023 

роки, визначено методи роботи та головних партнерів, а також заходи, 

необхідні для досягнення кращих результатів. 



 378 

19. Проблеми, із якими зіштовхнулися держави-члени Ради Європи в 

процесі імплементації Стратегії на 2014-2017 роки, були пов’язані з подіями 

глобального та регіонального значення, як-от: негативна реакція на права 

жінок, нерівні владні структури та продовження гендерно-зумовленого 

насильства, загрози правозахисникам жінок, обмежена участь жінок у 

політичному житті та процесі прийняття рішень, гендерні упередження та 

стереотипи, сексизм і дискримінація жінок, у тому числі сексистські 

висловлювання онлайн та оффлайн, а також під час політичного дискурсу, 

обмежений доступ до якісного працевлаштування та фінансових ресурсів, 

відсутність соціальної й економічної інфраструктури для здійснення рівних 

прав чоловіків і жінок (як-от наявність дитячих садків, достатньо оплачувана 

відпустка з догляду за дитиною, батьківські виплати тощо). Останнім, але не 

менш важливим є скорочення бюджету та жорсткі заходи, які застосовують до 

органів та установ, що займаються питаннями гендерної рівності. 

Імплементація законів та політики щодо гендерної рівності тісно пов’язана з 

фінансовими та людськими ресурсами, виділеними на це завдання. Відтак 

зміцнення інституційних механізмів гендерної рівності на національному та 

місцевому рівнях і наявність ресурсів на всіх рівнях є надзвичайно важливими, 

тому й визначатимуть майбутній прогрес із метою поліпшення гендерної 

рівності на місцях. 

20. Конференція «Ми ще там? Оцінюючи прогрес, заохочуючи до дії: 

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017 рр.» підбила підсумки 

імплементації Стратегії та висунула низку рекомендацій щодо підготовки 

наступної Стратегії гендерної рівності Ради Європи, включаючи необхідність 

врахувати прогрес та досягнення, а також ті питання, що виникли, як-от 

міграція та наплив біженців. 

21. Жінки особливо, але також і чоловіки, часто зазнають дискримінації 

за кількома ознаками, переліченими у статті 14 Європейської конвенції з прав 

людини та доповненими завдяки відповідній практиці Європейського суду з 

прав людини. Необхідно врахувати всі форми дискримінації та їхню природу 

для того, щоб політики щодо гендерної рівності та «типові політики» були 
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цілком ефективні для жінок та чоловіків, дівчат і хлопців з огляду на 

різницю між ними. Нова стратегія визначає важливий виклик, який полягає в 

забезпеченні того, щоб усіх жінок було враховано в політичних стратегіях щодо 

гендерної рівності та захисту, передбачених відповідними документами, у тому 

числі незахищених груп жінок (як-от жінки-роми, жінки-інваліди, мігранти та 

жінки-біженці). Для цього нова стратегія приділяє належну увагу перехресним 

формам дискримінації, що відображає переміщення фокусу з множинної 

дискримінації на включення численних особистостей і міжсекторальності. 

Міжсекторальна дискримінація за ознаками етнічної приналежності, віку, 

інвалідності, сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності, поміж іншим, 

непропорційно маргіналізує певні групи жінок. Тому міжсекторальність 

розглядають як наскрізне питання через призму пріоритетних цілей нової 

стратегії. 

22. Окрім того, дискримінація за ознакою статі має структурний і 

горизонтальний характер, який пронизує всі культури та громади на всіх 

рівнях. Гендерні нерівності також «додаються» протягом життя, тому певні 

негативні фактори, із якими зіштовхуються в молодому віці, накопичуються 

впродовж усього життєвого циклу та можуть спричинити подальші труднощі в 

житті. Отже, щоб зафіксувати таку реальність, необхідно застосовувати 

принцип життєвого циклу до політичних стратегій в питаннях гендерної 

рівності. 

23. У новій стратегії визнають важливість подолання постійних 

гендерних прогалин у сфері зайнятості, оплати праці, бідності, пенсій і 

незбалансованої частки домашніх обов’язків і обов’язків, пов’язаних із 

доглядом, між жінками та чоловіками, оскільки такі питання становлять 

ключові фактори економічної незалежності жінок. Економічна незалежність та 

розширення прав і можливостей жінок є передумовою для забезпечення 

гендерної рівності та рівноправних і стійких суспільств. Розширення 

економічних прав збільшує доступ жінок до економічних ресурсів та 

можливостей, зокрема до роботи, послуг, майна та навичок, та, як наслідок, 

примножує їхній внесок в економічний розвиток та зростання. Стійкість 
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політики та політичної волі мають вирішальне значення для покращення 

економічних можливостей та прав жінок у відповідності до Європейської 

соціальної хартії. 

24. У новій стратегії також розглядають наслідки, пов’язані з рівністю 

між жінками та чоловіками в питаннях гідності, а також у правах у 

суспільному, приватному та сімейному житті. Варто зважати на соціальну 

значущість відпустки матері та батька у зв’язку із доглядом за дитиною та 

значення обох батьків у вихованні дітей, а також на роль піклувальників про 

дорослих підопічних, аби гарантувати, що права жінок і чоловіків поважають 

цілковито та однаковою мірою. Належить пропагувати рівний розподіл 

неоплачуваних домашніх обов’язків і обов’язків щодо догляду, щоб розвінчати 

гендерні стереотипи, гарантувати баланс між робочим і сімейним життям жінок 

та чоловіків, а також наблизитися до реальної гендерної рівності. 

25. Роль чоловіків як у державній, так і в приватній сферах має 

вирішальне значення для досягнення прогресу на шляху до справжньої 

гендерної рівності. Участь чоловіків і хлопців, а також їхня відповідальність як 

учасників змін у питаннях гендерної рівності дуже важливі. Потрібно подолати 

гендерні стереотипи чоловіків, щоб звільнити чоловіків і хлопців від тиску 

стереотипних очікувань, із якими вони зіштовхуються. Оскільки гендерні 

стереотипи є поширеними та діють протягом усього життя, для вирішення 

питань, що стосуються соціалізації чоловіків і хлопців у великій кількості 

соціальних контекстів, як-от: удома, на всіх етапах системи освіти, на робочому 

місці та в економіці у широкому розумінні цього слова, у ЗМІ й мережах, а 

також в особистих стосунках – необхідне застосування принципу життєвого 

циклу. Чоловіків потрібно включити в просування прав людини жінок як 

активних партнерів і бенефіціарів політики гендерної рівності. 

26. Глибока прихильність до де-факто рівності між жінками та 

чоловіками на всіх рівнях та у всіх сферах разом із розширенням прав жінок та 

викоріненням сексизму і гендерних стереотипів принесуть користь усім 

майбутнім поколінням і суспільству в цілому. Рух до реальної гендерної 



 381 

рівності також вимагає зміни жіночої та чоловічої ролі, у тому числі рівний 

розподіл відповідальності за догляд і домашні обов’язки. 

27. Нова стратегія буде здійснюватися в узгодженому порядку з іншими 

стратегіями та планами дій Ради Європи, зокрема у сферах прав дітей, 

управління Інтернетом, прав людей з інвалідністю, інтеграції ромів та інших 

груп неосілого населення та захисту дітей біженців і мігрантів у Європі. 

28. Таблицю, яку готують один раз на два роки і яка вказує на поточну, 

майбутню та запропоновану діяльність (відповідно до бюджетного циклу Ради 

Європи), буде додано до нової стратегії, аби показати безпосередній зв’язок 

між стратегічними цілями та конкретними заходами і засобами, які 

застосовують для їхнього досягнення. 

 

Додаток укладено автором на основі джерела: Рада Європи (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток П 
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Інформаційні ресурси інституцій та організацій різного рівня, що 

опікуються забезпеченням ґендерної рівності 

 

Інформаційні ресурси міжнародних інституцій, що розробляють та приймають 

міжнародні документи в сфері забезпечення ґендерної рівності 

• Організація Об’єднаних Націй 

• Рада Європи 

 

Інформаційні ресурси органів законодавчої влади України 

• Верховна Рада України 

• Персональний сайт Уповноваженого з прав людини Верховної Ради 

України 

• Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України 

•  

Органи виконавчої влади України, що брали участь в реалізації Державної 

програми з утвердження ґендерної рівності на  2006-2010 роки 

 

• Головна  державна служба України 

• Державна служба статистики України 

• Міністерство внутрішніх справ України 

• Міністерство закордонних справ України 

• Міністерство культури та туризму України 

• Міністерство оборони України 

• Міністерство освіти та науки України 

• Міністерство соціальної політики України 

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

• Міністерство юстиції України 

•  

Міжнародні проекти, що працюють в Україні на підтримку впровадження 

державної ґендерної політики 
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• Програма сприяння парламенту України 

• Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні 

 

Зарубіжні фонди, представництва яких  надають підтримку ґендерним проектам  

та ініціативам громадських організацій 

 

• Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Працює з 1997 р. у Києві.  

           Основний напрямок діяльності – покращення життя дітей та сімей на  

           території України. 

• Фонд народонаселення ООН 

• Фонд імені Гайнріха Бьолля, представництво у Києві 

• Фонд імені Фрідріха Еберта, представництво в Україні 

• Міжнародний Фонд «Відродження» 

• Фонд сприяння демократії Посольства США 

• Асоціація випускників програми Фулбрайта в Україні 

• Український жіночий фонд 

 

Міжнародні фонди, представництв яких в Україні не має, але які надають 

підтримку проектам та ініціативам українських жіночих громадських 

організацій, ґендерним проектам та проектам, направлених на вирішення 

жіночих проблем 

 

• UNIFEM – Жіночий Фонд ООН (ЮНИФЕМ) 

• Глобальний Фонд для жінок 

• Фонд для жінок Mama Cash 

 

Інформаційні ресурси  наукових інституцій та ВНЗ, що впроваджують 

ґендерний компонент в освітньо-виховний процес 

• «Ґендерні дослідження в Україні» 

• Харківський центр ґендерних досліджень 

• Журнал «Ї» 
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• Центр ґендерної освіти Житомирського Державного університету ім. І.    

          Франка 

 

Інформаційні ресурси українських громадських організацій ґендерного 

спрямування 

• Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум» України 

• Ґендер і Ми//Тематичний сайт Міжнародної громадської організації 

«Школа Рівних можливостей» 

• Ґендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона» 

• Інформаційно-консультативний жіночий центр (ІКЖЦ). Освітня ґендерна 

програма «Уповноважувальна освіта» 

• Інформаційний ресурс ЛГБТ- спільноти 

• Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань 

жіноцтва (ОЖІС) 

• Міжнародна громадська організація «Школа Рівних Можливостей» 

• Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда -Україна» 

 

Міжнародні інформаційні ресурси 

Мережеві інформаційні ресурси (англомовні) 

• Ґендер у Вікіпедії 

• Європейський інститут ґендерної рівності 

• Міжнародна мережа жінок в політиці 

• Ресурс жіночих новин світу 

• Асоціація з ґендерної освіти (Gender and Еducation Association) 

Інформаційні ресурси пострадянського простору (російськомовні) 

• Європейський університет в Санкт-Петербурзі 

• Європейський гуманітарний університет 

• Московський центр ґендерних досліджень 

• Інформаційно-освітній центр «Жіноча мережа» 

• Центрально-азійська мережа ґендерних досліджень 

• Жіноча інформаційна мережа 
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• Жіночий інформаційний сайт 

• Міжнародний он-лайн журнал К@вкАзия - інформаційний ресурс з 

ґендерної журналістики 

 

 

     Додаток укладено автором на основі джерельної бази дослідження. 
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                         Додаток Т 

Фрайбурзький особистісний опитувальник (FРІ. Форма В) 

Опитувальник призначений для діагностики психічних станів і 

властивостей особистості, що мають важливе значення для процесу соціальної, 

професійної адаптації і регуляції поведінки. 

ІНСТРУКЦІЯ. 

Опитувальник містить низку питань, що стосуються вашого характеру. 

Можливі два варіанти відповідей: "Так" (+) чи "Ні" (-). Уважно прочитавши 

запитання, вирішіть, яка з відповідей більше відповідає вашим індивідуальним 

особливостям. Залишати запитання без відповіді і відповідати інакше ніж "Так" 

чи "Ні", не можна. Не роздумуйте довго, важлива ваша перша реакція, тому що 

тут не може бути правильних і неправильних відповідей. Опитувальник не 

призначений для перевірки ваших знань і розумових здібностей. 

1. Я уважно прочитав інструкцію і готовий відверто відповісти на всі 

запитання анкети. 

2. Вечорами я волію розважатися у веселій компанії (гості, дискотека, кафе 

тощо). 

3. Моєму бажанню познайомитися з ким - небудь завжди заважає те, що 

мені важко знайти підходящу тему для розмови. 

4. У мене часто болить голова. 

5.  Іноді я відчуваю стукіт у скронях і пульсацію в шиї. 

6. Я швидко втрачаю самовладання, але і так само швидко беру себе в руки. 

7. Буває, що я глузую з непристойного анекдоту. 

8. Я уникаю про що - небудь розпитувати і волію дізнаватися те, що мені 

потрібно, іншим шляхом. 

9. Я волію не входити в кімнату, якщо не упевнений, що моя поява пройде 

непоміченою. 

10. Можу так розлютитися, що готовий розбити все, що потрапить під руку. 

11. Почуваюся ніяково, якщо ті, хто мене оточує, чомусь починають звертати 

на мене увагу. 
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12. Я іноді відчуваю, що серце починає працювати з перебоями чи 

починає битися так, що, здається, готове вискочити з грудей. 

13. Не думаю, що можна було б пробачити образу. 

14. Не вважаю, що на зло треба відповідати злом, і завжди дотримуюсь 

цього. 

15. Якщо я сидів, а потім різко встав, то в мене сутеніє в очах і паморочиться 

в голові. 

16. Я майже щодня думаю про те, наскільки кращим було б моє життя, якби 

мене не переслідували невдачі. 

17. У своїх учинках я ніколи не виходжу з того, що людям можна цілком 

довіряти. 

18. Можу вдатися до фізичної сили, якщо потрібно відстояти власні інтереси. 

19. Легко можу розвеселити найнуднішу компанію. 

20. Я легко бентежуся. 

21. Мене нітрохи не ображає, якщо робляться зауваження щодо моєї роботи 

чи мене особисто. 

22. Нерідко відчуваю, як у мене німіють чи холодіють руки і ноги. 

23. Буваю неспритним у спілкуванні з іншими людьми. 

24. Іноді без видимої причини почуваюся пригніченим, нещасливим. 

25. Іноді немає ніякого бажання чим-небудь зайнятися. 

26. Часом я відчуваю, що мені не вистачає повітря, нібито я виконував дуже 

важку роботу. 

27. Мені здається, що у своєму житті я дуже багато чого робив неправильно. 

28. Мені здається, що інші нерідко сміються наді мною. 

29. Люблю такі завдання, коли можна діяти без довгих  міркувань. 

30. Я вважаю, що в мене достатньо підстав бути не дуже-то задоволеним 

своєю долею. 

31. Часто в мене немає апетиту. 

32. У дитинстві я радів, якщо батьки чи вчителі карали інших дітей. 

33. Зазвичай я рішучий і дію швидко. 

34. Я не завжди кажу правду. 
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35.   З інтересом спостерігаю, коли хтось намагається виплутатися з 

неприємної історії. 

36. Вважаю, що всі засоби підходящі, якщо треба наполягти на своєму. 

37. Те, що пройшло, мене мало хвилює. 

38. Не можу уявити нічого такого, що довелося б доводити кулаками. 

39. Я не уникаю зустрічей з людьми, що, як мені здається, шукають сварки зі  

мною. 

40. Іноді здається, що я взагалі ні на що нездатний. 

41. Мені здається, що я постійно знаходжуся в якійсь напрузі і мені важко 

розслабитися. 

42. Нерідко в мене виникають болі "під ложечкою" і різні неприємні відчуття 

в животі 

43. Якщо скривдять мого друга, я намагаюся помститися кривднику. 

44. Бувало, я спізнювався на призначений час. 

45. У моєму житті було так, що я чомусь дозволяв мучити тварин. 

46. При зустрічі зі старим знайомим з радості я готовий кинутися йому на 

шию. 

47. Коли я чогось боюся, у мене пересихає у роті, тремтять руки і ноги. 

48. Частенько в мене буває такий настрій, що із задоволенням би нічого не 

бачив і не чув. 

49. Коли лягаю спати, то зазвичай засинаю вже через кілька хвилин 

50. Мені приємно, як говориться, ткнути носом інших у їхні помилки. 

51. Іноді можу похвастатися. 

52. Беру активну участь в організації суспільних заходів. 

53. Нерідко буває так, що доводиться дивитися в іншу сторону, щоб 

уникнути небажаної зустрічі. 

54. На своє виправдання я іноді дещо вигадував. 

55. Я майже завжди рухливий і активний. 

56. Нерідко сумніваюся, чи дійсно цікаво моїм співрозмовникам те, що я 

кажу. 

57. Іноді раптом відчуваю, що весь покриваюся потом. 
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58. Якщо сильно розлючуся на когось, то можу його і вдарити. 

59. Мене мало хвилює, що хтось погано до мене ставиться. 

60. Зазвичай мені важко заперечувати моїм знайомим. 

61. Я хвилююся і переживаю навіть при думці про можливу невдачу. 

62. Я люблю не всіх своїх знайомих. 

63. У мене бувають думки, яких слід було б соромитися. 

64. Не знаю чому, але іноді з'являється бажання зіпсувати те, чим 

захоплюються. 

65. Я волію змусити будь-яку людину зробити те, що мені потрібно, ніж 

просити її про це. 

66. Я нерідко неспокійно рухаю рукою чи ногою. 

67. Волію провести вільний вечір, займаючись улюбленою справою, а не 

розважаючись у веселій компанії. 

68. У компанії я поводжуся не так, як вдома. 

69. Іноді, не подумавши, скажу таке, про що краще б помовчати. 

70. Боюся стати центром уваги навіть у знайомій компанії. 

71. Добрих знайомих у мене небагато. 

72. Іноді бувають такі періоди, коли яскраве світло, яскраві фарби, сильний 

шум викликають у мене болісно неприємні відчуття, хоча я бачу, що на 

інших людей це так не діє. 

73. У компанії в мене нерідко виникає бажання кого - небудь скривдити чи 

розлютити. 

74. Іноді думаю, що краще б не народитися на світ, як тільки уявлю собі, 

скільки неприємностей, можливо, доведеться пережити в житті.                                                                              

75.   Якщо хтось мене серйозно скривдить, то одержить своє сповна.                                                 

76. .Я не соромлюся у висловлюваннях,  якщо мене виведуть із себе. 

77.  Мені подобається так поставити запитання чи так відповісти, щоб 

співрозмовник розгубився. 

78.  Бувало, відкладав те, що було потрібно зробити негайно. 

79.  Не люблю розповідати анекдоти чи забавні історії. 

80. Повсякденні труднощі і турботи часто виводять мене з рівноваги. 



 396 

81. .Не знаю, куди дітися при зустрічі з людиною, яка була у компанії, де я 

поводився ніяково. 

82. .На жаль, належу до людей, що бурхливо реагують навіть на життєві 

дріб'язки. 

83. .Я боюся виступати перед великою аудиторією. 

84.  У мене досить часто змінюється настрій. 

85.  .Я втомлююся швидше, ніж більшість людей, які мене оточують. 

86.  .Якщо я чимось сильно схвильований чи роздратований, то почуваю це 

якби всім тілом. 

87.   Мені докучають неприємні думки, що настирливо лізуть у голову. 

88. .На жаль, мене не розуміють ні в родині, ні в колі моїх знайомих. 

89. Якщо сьогодні я посплю менше звичайного, то завтра не буду почуватися 

відпочилим. 

90. Намагаюся поводитися так, щоб ті, хто мене оточують, побоювалися 

викликати моє невдоволення. 

91. Я впевнений у своєму майбутньому. 

92.  Іноді я ставав причиною поганого настрою кого - небудь з оточення. 

93.  Я не проти посміятися над іншими. 

94.  Я належу до людей, що "за словом у кишеню не лізуть". 

95. Я належу до людей, що до усього ставляться досить легко. 

96. .Підлітком я виявляв зацікавленість до заборонених тем. 

97. Іноді я для чогось заподіював біль улюбленим людям. 

98.  У мене нерідкі конфлікти з навколишніми через їхню упертість. 

99.  Часто відчуваю каяття совісті за свої вчинки. 

100. Я нерідко буваю розсіяним. 

101. Не пам'ятаю, щоб мене особливо засмутили невдачі людини, яку я 

не можу терпіти. 

102. Часто я занадто швидко починаю докучати іншим. 

103. Іноді зненацька для себе починаю впевнено говорити про такі речі, 

в яких насправді мало що розумію. 
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104. Часто в мене такий настрій, що я готовий вибухнути за будь-

яким приводом. 

105. Нерідко почуваюся  млявим і втомленим. 

106. Я люблю розмовляти з людьми і завжди готовий поговорити зі 

знайомими і незнайомими. 

107. На жаль, я найчастіше занадто поспішно оцінюю інших людей. 

108. Ранком я зазвичай встаю в гарному настрої і нерідко починаю 

насвистувати чи наспівувати. 

109. Не почуваюся впевнено у вирішенні важливих питань навіть після 

тривалих міркувань. 

110. Виходить так, що в суперечці я чомусь намагаюся говорити 

голосніше за опонента. 

111. Розчарування не викликають у мене сильних або тривалих 

переживань. 

112. Буває, що я раптом починаю кусати губи чи гризти нігті. 

113. Найбільш щасливим я почуваюся тоді, коли буваю один. 

114. Іноді долає така нудьга, що хочеться, щоб усі пересварилися один з 

одним 

 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. 

КЛЮЧ. 

  1.Шкала невротичності: 

відповідь "так": 4, 5, 12, 15, 22, 26, 31, 41, 42, 57, 66, 72, 85, 86, 89,105; відповідь 

"ні": 49. 

   2.Шкала спонтанної агресивності: 

відповідь "так": 32, 35, 45, 50, 64, 73, 77, 93, 97, 98, 103, 112, 114; відповідь "ні": 

99. 

   3.Шкала депресивності: 

відповідь "так": 16, 24, 27, 28, ЗО, 40, 48, 56, 61,74, 84, 87, 88, 100; 

відповідь "ні":-. 

   4.Шкала дратівливості: 
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відповідь "так": 6,10,58,69,76,80,82,102,104,107,110; відповідь "ні":-. 

   5.Шкала товариськості: 

відповідь "так": 2,19,46, 52, 55, 94, 106; відповідь "ні": 3, 8, 23, 53, 67, 71, 79, 

113. 

    6.Шкала урівноваженості: 

відповідь "так": 14, 21, 29, 37, 38, 59, 91, 95, 108, 111; відповідь "ні":-. 

     7.Шкала реактивної агресивності: 

відповідь "так": 13,17,18, 36, 39, 43, 65, 75, 90, 98; відповідь "ні":-. 

     8.Шкала сором'язливості: 

відповідь "так": 9,11, 20,47, 60, 70, 81, 83,109; відповідь "ні": 33. 

     9.Шкала відкритості: 

відповідь "так": 7, 25, 34, 44, 51, 54, 62, 63, 68, 78, 92, 96, 101; 

відповідь "ні":-. 

    10.Шкала екстраверсії-інтроверсії: 

відповідь "так": 2, 29,46, 51, 55, 76, 93, 95, 106, 110; відповідь "ні": 20, 87. 

    11.Шкала емоційної лабільності: відповідь "так": 24, 25, 40, 48, 80, 83, 84, 85, 

87, 88,102, 112, 113; відповідь "ні": 59. 

    12.Шкала маскулінності - фемінності: 

відповідь "так": 18, 29,33,50, 52,58, 59,65,91,104; відповідь "ні": 16, 20,31,47, 84. 

 

       Необхідно підрахувати "сирі" оцінки за кожною шкалою відповідно до 

ключа. Далі слід перевести "сирі" оцінки в стандартні. Для цього 

використовується таблиця.                         

 

 



 399 

 

Оцінки: 

1-3 бали: низький рівень розвитку; 4-6 балів: середній рівень розвитку; 7-9 

балів: високий рівень розвитку. 

     1.Шкала невротичності. Високі оцінки відповідають вираженому 

невротичному синдрому астенічного типу зі значними психосоматичними  

порушеннями.  

     2.Шкала спонтанної агресивності. Високі оцінки свідчать про 

імпульсивність і передумову неконтрольованої агресії. 

    3.Шкала депресивності. Високі оцінки за шкалою відповідають наявності 

ознак депресії в емоційному стані, у поведінці, у ставленні до себе і до 

соціального середовища. 

     4.Шкала дратівливості дозволяє судити про емоційну стійкість. Високі 

оцінки свідчать про хитливий емоційний стан зі схильністю до афективного 

реагування. 
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     5.Шкала товариськості характеризує як потенційні можливості, так і 

реальні прояви соціальної активності. 

Високі оцінки дозволяють говорити про наявність вира¬женої потреби в 

спілкуванні і постійній готовності до за¬доволення цієї потреби. 

   6.Шкала урівноваженості відображує стійкість до стре¬су. Високі оцінки 

свідчать про захищеність до впливу стрес чинників звичайних життєвих 

ситуацій, що базується на впевненості в собі, оптимістичності й активності. 

    7.Шкала реактивної агресивності. Високі оцінки свідчать про агресивне 

ставлення до соціального от-очення і виражене прагнення до домінування. 

    8.Шкала сором'язливості відбиває схильність до стресового реагування на 

звичайні життєві ситуації, що триває за пасивно-захисним типом. Високі оцінки 

за шка¬лою відбивають наявність тривожності, скутості, непев¬ності, 

наслідком чого є труднощі в соціальних контактах. 

    9.Шкала відкритості дозволяє характеризувати став¬лення до соціального 

оточення і рівень самокритичності. Високі оцінки свідчать про прагнення до 

довірчо-відвертої взаємодії з оточенням при високому рівні самокри¬тичності. 

Оцінки за даною шкалою можуть тією чи іншою мірою сприяти аналізу 

щирості відповідей під час роботи з даним опитувальником, що відповідає 

шкалам неправ¬ди інших опитувальників. 

   10.Шкала екстраверсії - інтроверсії. Високі оцінки за шкалою відповідають 

вираженій екстравертованості особистості, низькі - вираженій 

інтровертованості. 

    11.Шкала емоційної лабільності. Високі оцінки вка¬зують на нестійкість 

емоційного стану, що виявляється в частих коливаннях настрою, підвищеній 

збудливості, дратівливості, недостатній саморегуляції. Низькі оцінки  можуть 

характеризувати не тільки високу стабільність емоційного стану як такого, але 

й уміння володіти собою. 

    12.Шкала маскулінності - фемінізму. Високі оцінки свідчать про протікання 

психічної діяльності переважно за чоловічім типом, низькі - за жіночим. 

Додаток укладено автором на основі джерела: Тест FPI. (2014). 
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                                                                                                               Додаток У 

Статево-рольовий опитувальник С. Бем 

Інструкція: Уважно читаючи подані нижче якості оцініть за семибальною 

шкалою наявність їх у Вас: 

1 – ця якість для Вас зовсім не характерна 

2 – ця якість скоріше всього для Вас не характерна 

3 – ця якість виражена у Вас в незначній мірі 

4 – ця якість виражена у Вас посередньо 

5 – ця якість виражена у Вас достатньою мірою 

6 – ця якість у Вас яскраво виражена 

7 – ця якість виражена у Вас дуже сильно 

  

1. Самостійність. 

2. Поступливість. 

3. Доброта, милосердя. 

4. Вміння постояти за себе. 

5. Чутливість до проблем інших людей. 

6. Схильність до самоаналізу. 

7. Незалежність від впливу оточення. 

8. Сором’язливість. 

9. Сумлінність. 

10. Атлетичність. 

11. Ніжність. 

12. Артистичність. 

13. Здатність чинити тиск на інших, відстоювати власну точку зору. 

14. Уміння вмовити, переконати. 

15. Терпимість. 

16. Самовладання, витримка. 

17. Розвинута інтуїція. 

18. Законослухняність, схильність до дотримання певних правил. 



 402 

19. Енергійність. 

20. Емоційна вразливість. 

21. Надійність. 

22. Здатність тверезо мислити. 

23. Жалісливість. 

24. Ревнивість. 

25. Керівні, організаторські здібності. 

26. Вірність, надійність. 

27. Правдивість. 

28. Схильність до ризику. 

29. Чуйність. 

30. Чесність. 

31. Рішучість. 

32. Співчутливість, здатність до співпереживання. 

33. Щирість. 

34. Само реалізованість у професійній діяльності. 

35. Турботливість, здатність до опіки. 

36. Працелюбність. 

37. Наполегливість. 

38. Лагідність. 

39. Самовдоволеність. 

40. Мужність, сміливість. 

41. Дбайливість, акуратність. 

42. Гордість. 

43. Здатність захистити когось. 

44. Тактовність, делікатність. 

45. Вміння підтримувати дружні стосунки. 

46. Амбітність, честолюбство. 

47. Легковірність. 

48. Відповідальність. 

49. Схильність до азартних ігор. 
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50. Балакучість, схильність до пліткарства. 

51. Уміння пристосовуватися. 

52. Побоювання виявити слабкодухість. 

53. Сентиментальність. 

54. Непостійність. 

55. Сила волі. 

56. Любов до дітей. 

57. Вихованість. 

58. Схильність до змагання. 

59. Схильність до пліткарства. 

60. Оптимізм. 

 

 Ключ до опитувальника: 

1. Шкала маскулінності. Додайте бали з питань: 

1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58. Суму розділіть на 20. 

Здобутий результат – показник маскулінності. 

2. Шкала фемінності. Додайте бали з питань: 

2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59. Суму розділіть на 20. 

Здобутий результат – показник фемінності. 

3. Шкала андрогінії. Якщо показник маскулінності більший 4,9 (середня 

величина маскулінності дорівнює 4,9). Якщо показник фемінності більший 4,9 

(середня величина фемінності дорівнює 4,9), то Ви маєте андрогінні якості. 

4. Шкала статево-нейтральних якостей. Додайте бали з питань: 

3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60. Суму розділіть на 20. 

Якщо здобутий результат дорівнює 4,9, а показник фемінності і маскулінності 

менший 4,9, то Вас можна віднести до недиференційованого типу статево-

рольової поведінки. 
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Інтерпретація: Якщо за результати набраних балів Ви досягли середніх 

показників маскулінних та ремінних якостей, то це означає, що Ви належите до 

того рідкісного типу людей – андрогінів, яким підвладні будь-яка робота і будь-

які ролі – чоловічі і жіночі. Ваша поведінка досить гнучка, що дає Вам змогу 

водночас бути доброю, чутливою людиною, а також сміливою, рішучою, 

здатною постояти за себе, підтримати інших і повести їх за собою. 

        Якщо Ви набрали середню кількість балів за оцінкою фемінних якостей, 

які переважили маскулінні, то можна сказати, що ви людина, на співчуття якої 

розраховують і близькі, і друзі, і колеги. Проте в обставинах, які потребують 

уміння взяти на себе керівництво справами, виявити наполегливість і добитися 

безумовного підпорядкування комусь одному, Ви виявляєте слабкість 

характеру, ухиляєтеся від відповідальності, передоручаєте розв’язання своїх 

проблем іншим людям. 

        Якщо ж Ви не добрали середньої кількості балів по фемінних рисах, проте 

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

протистояти всім негараздам, згуртовувати людей навколо себе, надихати їх на 

досягнення цілей. Ви орієнтовані на досягнення успіху, подолання перешкод, 

на самоствердження в діяльності. Ви прагнете виробляти у себе твердість духу і 

характеру, що притаманні Вам значною мірою. Проте людям навколо Вас 

подекуди не вистачає Вашої емоційної підтримки, співчуття, ласкавих слів.  

         Якщо ж набрані Вами бали за шкалою нейтральних якостей переважають 

маскулінні та фемінні, Вам варто пильніше придивитися до значущих для Вас 

людей, як чоловіків, так і жінок, і спробувати визначити, яких якостей Вам 

бракує. 

Додаток укладено автором на основі джерела: Говорун, Т. В., & Кікінежді, О. 

М. (1999).  
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                                                                                               Додаток  Ф 

ГЛОСАРІЙ 

Біологічний детермінізм – принцип розгляду явищ, згідно з яким 

визначальними для характеристик людини, у цьому випадку ґендерних та 

статевих, вважаються біологічні природні фактори. 

Гендер  (англ. gender – «стать»; лат. genus – «рід») – соціально-психологічна 

характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», 

психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, на 

відміну від статі, яка позначає біологічні відмінності;  це змодельована 

суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, 

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

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

в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, 

економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та 

чоловіка залежно від їх статі.  Більш того, термін «гендер» виходить за межі 

строгих класифікацій типу «жінка - чоловік» і очікувань, які суспільство 

пов'язує з цими ролями. Як такий він також включає в себе маргіналізовані 

групи: лесбіянок, геїв, бісексуалів, транссексуалів і інтерсексуалів (ЛГБТІ), і 

всіх тих, хто не ідентифікує себе з жодною зі згаданих вище категорій.  

Гендерна асиметрія – непропорційна представленість соціальних і культурних 

ролей обох статей у різних сферах життя, в освіті зокрема, що проявляється як 

асиметрія норм, приписів, що визначають поведінку жінок і чоловіків у 

суспільстві. 

Гендерні відмінності – це не біологічна відмінність чоловіків і жінок, а 

соціально-психологічна різниця між жіночими й чоловічими ролями, які 

виконують у соціумі його члени. 

Гендерні відносини – це ієрархічні форми соціальної взаємодії між великими 

суспільними групами з приводу влади, економіки, культури  та інших ресурсів, 

що представляють соціальну цінність. 

Гендерний вимір в освіті – оцінка наслідків і результатів дії освітніх та 

виховних зусиль педагогів, спрямованих на повноцінне особистісне 
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становлення й розвиток всіх суб’єктів освітнього процесу, усвідомлення 

ними власної ідентичності, вибір ідеалів і життєвих цілей та самореалізації без 

будь-яких обмежень за гендерною ознакою. 

Гендерний дисбаланс- (gender imbalance) – непропорційна представленість 

соціальних і культурних ролей обох статей (а також уявлень про них) у різних 

сферах життя. найчастіше джерело гендерної асиметрії – прихована 

дискримінація і патріархальні установки, що панують у суспільній свідомості, 

які є провідниками практичних дій. 

Гендерна дискримінація – обмеження можливостей і прав або надання 

режиму найбільшого сприяння для осіб на підставі їх статі. 

Гендерна ідентичність- усвідомлення індивідом себе як представника даної 

статі, відчуття свого жіночого, чоловічого або андрогінного тіла, усвідомлення 

своєї приналежності до чоловічої, жіночої або якоїсь іншої статі у соціальному 

контексті. Ґендерна ідентичність не є автоматичною надбудовою над 

біологічною статтю, вона поетапно формується в особистості у ході виховання 

та соціалізації. 

Гендерна компетентність- соціально-психологічна характеристика людини, 

що дозволяє їй бути ефективною в системі міжстатевої взаємодії. Ґендерна 

компетентність особистості включає: 1) знання про існуючі ситуації ґендерної 

нерівності, фактори й умови, що їх викликають; 2) вміння помічати й адекватно 

оцінювати ситуації ґендерної нерівності в різних сферах життєдіяльності; 3) 

здатність не проявляти у своїй поведінці ґендерно- дискримінаційних практик; 

4) здатність вирішувати свої ґендерні проблеми і конфлікти, якщо вони 

виникають. 

Ґендерна культура - індивідуально-особистісна характеристика, частина 

загальної культури суб’єкта, що містить ґендерну компетентність, ґендерну 

картину світу, специфічні ціннісні орієнтації й моделі поведінки. 

Гендерний мейнстримінг- (або гендерна пріоритетизація) — це визнаний на 

глобальному рівні комплексний підхід до проблеми рівності жінок і чоловіків, 

спрямований на досягнення їх рівноправ’я в усіх сферах. Г. М. передбачає 

(ре)організацію, вдосконалення, формування та оцінку політичних процесів у 
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такий спосіб, щоб учасники та учасниці процесу прийняття політичних 

рішень використовували гендерно-орієнтований підхід в усіх галузях  і на всіх 

етапах.  

Гендерночутлива мова / мовлення – усне чи письмове висловлення, 

позбавлене андроцентризму, сексизмів і будь-яких інших дискримінаційних 

форм і смислів. 

Гендерно-орієнтований підхід – механізм досягнення гендерної рівності та 

утвердження рівних можливостей для самореалізації кожної особистості, 

передбачає: відсутність орієнтації на «особливе призначення» чоловіка чи 

жінки; заохочення видів діяльності, що відповідають інтересам особистості; 

подолання гендерних стереотипів; врахування індивідуальних відмінностей; 

Гендерний паритет – принцип симетричного і рівноважного включення 

чоловіків і жінок у всі сфери суспільного життя. 

Гендерна рівність- (gender equality) – рівний правовий статус жінок і чоловіків 

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

рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Рада Європи визначає 

гендерну рівність як рівний стан, незалежність, відповідальність і участь 

представників обох статей у всіх сферах суспільного та приватного життя . 

Гендерна рівність досягається завдяки забезпеченню рівних прав та рівних 

обов’язків обох статей, за яким розуміють “правовий принцип, юридичний 

статус людини у відносинах з державою і іншими людьми в реалізації прав і 

обов’язків”.                                                   

 Гендерні ролі – соціальні очікування суспільства від жінок і чоловіків на базі 

сформованих гендерних стереотипів, а також поведінка у формі мови, манер, 

жестів тощо.  

Гендерна сегрегація праці (gender segregation in employment) –нерівномірне 

розподілення чоловіків і жінок у економіці, через що в окремих професіях чи 

окремих економічних галузях переважають чоловіки або жінки. Гендерна 

сегрегація може бути вертикальною та горизонтальною. Вертикальна гендерна 

сегрегація праці – це нерівне розподілення чоловіків і жінок на різних рівнях у 
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середині однієї професії. Горизонтальна гендерна сегрегація – нерівне 

розподілення жінок і чоловіків у різних професіях. 

Гендерна складова (гендерний компонент) – теоретична концепція та 

практика гендерної рівності та недискримінації в системі освіті. 

Гендерні стереотипи- (gender stereotypes/stereotyping)– сформовані культурою 

узагальнені штучні уявлення (переконання) про те, як поводяться чоловіки і 

жінки. 

Гендерна стратифікація - нерівний розподіл матеріальних благ, влади і 

привілеїв між чоловіками і жінками 

Гендерна чутливість - здатність педагога сприймати, усвідомлювати і 

моделювати вплив вербальних, невербальних і предметних впливів соціального 

середовища, методів і форм роботи з дітьми в плані формування їх гендерної  

ідентичності, вловлювати й реагувати на будь-які прояви дискримінації за 

ознакою статі (сексизму). 

Егалітарні відносини- (від франц. égalité – рівність) – принцип організації 

соціальних відносин у державі та суспільстві на засадах рівності умов та 

можливостей для самореалізації особистості у всіх соціальних сферах 

незалежно від його/її ознак, у тому числі статі. 

Квір-дослідження (ЛГБТІ - дослідження) — міждисциплінарний 

дослідницький напрямок в культурології, що займається вивченням сексуальної 

та статевої ідентичності, зосереджуючи увагу на гомосексуальній та 

трансгендерній тематиці. 

Ключові кваліфікації – головні особистісні якості, які потрібні людині, щоб 

упоратись із сучасними й майбутніми вимогами в її повсякденному приватному 

та професійному житті. 

Конструювання гендеру-(doing gender)- інтерактивне ситуативно- та 

контекстнопов’язане творення гендеру 

Маскулінність - (від лат. masculinus — чоловічий) — комплекс тілесних, 

психічних і поведінкових особливостей, що розглядаються як чоловічі. 
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Прихований навчальний план – особлива структура й стиль спілкування, 

підбір завдань, прикладів, що опосередковано, але сильно, впливає на учнів 

(студентів, вихованців), нав’язуючи їм певні ролі. 

Професійна підготовка – сукупність спеціальних знань, навичок та вмінь, 

якостей, трудового досвіду та норм поведінки, що забезпечують можливість 

успішної роботи за певною професією; процес повідомлення учням відповідних 

знань та вмінь. 

Рефлективність - здатність критично оцінювати свої дії та мобільно 

реорганізовувати простір власного мислення та діяльності.  

Соціал-конструктивізм- принцип розгляду явищ, метою якого є виявлення 

способів, за допомогою яких індивідууми і групи людей беруть участь у 

створенні соціальної реальності.   

Стать - анатомо-фізіологічні особливості людей, на основі яких вони 

визначаються як чоловіки або жінки. 

Статево-рольовий підхід- традиційна система поглядів на призначення 

чоловіка й жінки в суспільстві відповідно до їх біологічних характеристик. 

Фемінність -(від лат. femina — жінка) — комплекс тілесних, психічних і 

поведінкових особливостей, що розглядаються як жіночі.  

 

Додаток укладено автором на основі джерельної бази дослідження. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Німеччині. 
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