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Під періодизацією розуміють "логічне розмежування досліджуваного 

періоду відповідно до якісної характеристики його відносно самостійних 

окремих етапів. Така характеристика повинна відображати як загальні 

закономірності розвитку суспільного життя, так і специфічні, а також суттєві 

складники основних методів і форм ґенези проблеми" (Н.М. Гупан) [1, с. 19].  

У педагогічних дослідженнях гендерна рефлексія має кілька етапів. Так, 

В.П. Кравець, розуміючи під гендерною педагогікою "сукупність підходів, 

спрямованих на те, щоб допомогти дітям різної статі відчути себе в школі 

комфортно, успішно підготуватись до статево-ролевої поведінки в сім'ї" [3, с.9], 

пов’язує становлення гендерної педагогіки в Радянській Україні з 

специфічними особливостями політики держави у гендерних питаннях та 

виділяє наступні періоди:  

– більшовицькі гендерні та шлюбно-сімейні проекти першого етапу 

становлення радянської влади; емансипація жінок в Україні у 20-х роках ХХ 

століття;  

– шлюбно-сімейна політика України в епоху сталінського тоталітаризму; – 

етакратичний період радянського гендерного порядку в періоди хрущовської 

"відлиги", брежнєвського "застою" та горбачовської перебудови;   

– сучасний період розвитку гендерної педагогіки в українській державі [4].  

Т.О. Дороніна виокремила наступні етапи впровадження гендерної освіти 

і виховання в навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ 

століття: 
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– кінець 70-х – 90-ті рр. ХХ ст. – підготовчий етап, що характеризується 

пожвавленням інтересу педагогіки до питань статі в освіті, спочатку як питань 

статевого виховання та освіти, які розцінюються як передумова впровадження 

гендерних ідей. 90-ті рр. ХХ ст. – час докорінних змін суспільного 

функціонування, пов’язаних з державною перебудовою, здобуттям Україною 

незалежності, становленням якісно нової системи освіти, розробкою й 

запровадженням Державного стандарту середньої та вищої освіти в нових 

соціальних умовах; 

– кінець 90-х рр. ХХ ст. – 2005 р.– інституалізаційний етап поступового 

впровадження саме гендерних ідей до вітчизняної освіти, цей процес значною 

мірою активізувався та одержав підтримку переважно міжнародних 

громадських організацій уже на початку 2000 р.; 

– 2005 р. і дотепер – апробаційний етап, який характеризується  широким 

впровадженням ідей гендерної теорії в діяльність загальноосвітніх навчальних 

закладів, що розпочалося у 2005 р. після ухвалення Закону України "Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні" завдяки 

наказам та розпорядженням МОН України за підтримки низки проектів 

Програми розвитку ООН [2, с.25-26]. 

Щодо розвитку теорії і практики формування гендерної культури 

студентства у 60-ті роки ХХ – на початку ХХІ століття, ми відокремили два 

етапи та чотири підетапи  цього історично-педагогічного процесу: 

 1-ий етап – догендерний, характеризувався розробкою дотичної до 

гендерно-педагогічної проблематики у площині досліджень з морального, 

військово-патріотичного, статевого, сексуального виховання та просвіти, 

охоплює 60-ті – початок 90-х років ХХ століття, та складається з двох під 

етапів: 

– 60-ті – початок 80-х років ХХ століття – період "безстатевого сексизму" 

(І.С. Кон). З 60-х років активізувалися дослідження педагогіки і психології 
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студентства, і разом з тим психолого-педагогічні розвідки проблем міжстатевих 

відносин. На тлі державної риторики про рівність чоловіків та жінок, мала 

місце статева сегрегація суспільства та ринку праці, а суспільна культура мала 

ясно виражений патріархатний характер, поглиблювалася "криза сім’ї" та 

"криза маскулінності". Соціально-культурні проблеми, дотичні статі, були 

табуйованими у педагогічному дискурсі та освітній практиці та 

артикулювалися лише у контексті підготовки до створення сім’ї та шлюбу або 

підготовки до захисту соціалістичної вітчизни, що відповідало специфіці 

радянського гендерного ладу; 

– 80-ті – початок 90-тих років ХХ століття – лібералізація статевої моралі  

та суспільного життя. В педагогіці вищої школи, психології студентського віку 

– зростання інтересу до проблем статі (активізуються розвідки з питань статевої 

гігієни, культури взаємовідносин статей, соціо-статевого виховання тощо), 

вживаються спроби запровадити статеву просвіту у вітчизняну систему освіти. 

У цей період з’являються перші розвідки з гендерної проблематики, що 

здебільшого ґрунтувалися на перекладних джерелах, початок вироблення 

вітчизняної гендерної терміносистеми;  

2-й етап – гендерний – характеризується широким впровадженням 

гендерних досліджень в суспільно-гуманітарні науки, гендерного підходу - в 

педагогічну теорію і практику, оформленням вітчизняного гендерного дискурсу 

в педагогіці. Складається з двох підетапів: 

– кінець 90-х років ХХ століття – 2005 рік – зростання інтересу до 

гендерних проблем сучасності, пов’язане із демократичними перетвореннями 

суспільства. Впровадження нової гендерної парадигми в соціально-гуманітарні 

дослідження, поступова інституалізація гендерних досліджень, переважно за 

підтримки міжнародних громадських організацій. Поширення демократичних  

цінностей сприяє усвідомленню гендерної культури егалітарного типу як 

важливої складової демократичного суспільства. Разом з тим у суспільній 
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свідомості панують патріархатні цінності, а гендерні ідеї зустрічають протидію 

в академічних та освітянських колах, що заважає гендерним перетворенням у 

суспільстві та надає суперечливості процесу формування гендерної культури 

студентства; 

– 2005 рік дотепер – сучасний етап формування гендерної культури 

молоді, що розпочався у 2005 році з прийняттям Закону України "Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні", 

відповідних наказів та розпоряджень МОН України за підтримки низки 

проектів Програми розвитку ООН, а також схваленням у 2012 році Концепції 

державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2016 року. Названий період характеризується активізацією 

досліджень та різноманіттям підходів до розв’язання  гендерних проблем у 

вітчизняній науці і зокрема – у педагогіці, широким впровадженням гендерних 

підходів в освітню теорію і  практику. Разом з тим освітнє законодавство 

відтворює формальну, а зміст освіти – протекціоністську модель гендерної 

рівності, що не забезпечують рівних освітніх можливостей жінок і чоловіків, 

що на тлі замовчування названих проблем призводить до гендерної 

дискримінації у сфері освіти. Традиційні уявлення про соціальний розподіл 

ролей між чоловіком та жінкою, посилення неоконсервативної ідеології у 

поєднанні цінностями крайнього індивідуалізму справляють величезний вплив 

на формування гендерної культури молоді.   

Становлення теорії та практики формування гендерної культури 

студентства України не знайшло відображення на сьогодні в спеціальних 

історико-педагогічних розвідках. Розвиток гендерної культури шкільної молоді, 

що охоплює радянські часи,  розглянуті значно ширше, адже умови шкільного 

виховання та навчання  у країні були майже ідентичними. Історична рефлексія  

формування гендерної культури студентства ускладнюється більшою 

різноманітністю умов цього процесу, внаслідок спеціалізації підготовки 
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фахівців, у тому числі за гендерною ознакою. 

  

Література 

1. Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки / Н. М. Гупан. – К. : А.П.Н., 2002. – 224 с. 

2. Дороніна Т.О. Теорія і практика ґендерної освіти і виховання учнівської молоді в навчальних закладах 

України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис.... докт. пед. наук : 13.00.01 – «загальна 

педагогіка та історія педагогіки» / Т.О.Дороніна. – Запоріжжя, 2012 – 37 с.    

3. Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посіб. / В. П. Кравець. - Тернопіль : Джура, 2003. - 416 с.  

4. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки: навчальний посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 

2005. – 440 с. 


