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мислення, а з шшого -  формуе навички робота з електронними ресурсами, 

мехашзм вибору програмного шструментар1ю в навчанш як! необхщш для 

подалыиого продовження ос в п и i професшно'У /ляльносп учшв.
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Анотащя. В тезах на основ! аналпу масиву педагопчних дослщжень 

щодо формування гендерноУ культури (у тому числ! -  в npoueci гендерноУ 

oceiTH, виховання, впровадження гендерного пщходу, формування
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етереотигив тощо) сукупносп педагопчних умов розглянуто Ух як 

педагопчну систему; на ocHoei анал1зу дослщжень провщних науковщв 

визначено авторську систему педагопчних умов формування гендерноУ 

культури студента.

Ключов1 слова: педагопчт умови; педагопчш умови формування 

гендерноУ культури студента.

Ефективне функцюнування педагопчноУ системи, спрямованоУ на 

формування гендерноУ культури залежить вщ дотримання пeдaгoгiчниx умов. 

Академ1чний словник украУнськоУ мови наводить калька визначень поняття 

“умова”, серед котрих для нашого дослщження значущими уявляються два: 

“необхщна обставина, яка робить можливим здОснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяе чомусь” та “обставини, особливосп 

реальноУ дОсносп, при яких вщбуваеться або здОснюеться що-небудь” [3, 

с.441].

О. Галкша вважае, що визначення будь-яких умов в науково- 

педагопчному дослщженш передбачае Ух сшввщнесення з педагопчноУ 

дОсшстю, яка е формою суб’ективного воображения доел щником 

педагоглчноУ реальное™ у ГУ структурно-складових: яка шзнаеться, яка 

пойменовуеться, яка унормовуеться. Вщповщно, 1ндставами класифжащУ 

умов, внесених суб’ектом в педагопчну дОсшсть, можуть бути структурно- 

складов1 форми вщображеноУ педагопчноУ реальное™, а саме:

-  у дОснос™, що шзнаеться -  умови-передумови, тобто попередш умови 

в IjisnaBajibiiiй дОснос™, якл передбачають можливють здОснення доцшьноУ 

д1яльнос™ суб’екта шзнання;

-  в поймеиованО дОснос™ -  умови-обставини, тобто сукупнють умов в 

поймеиованО дОснос™, в яких суб’ект здОснюе цшеспрямовану д1ялыпсть;

-  в нормативнш дОснос™ -  умови-вимоги, тобто сукупнють умов в 

нормативно дОснос™, що встановлюють норми та критерп, яким повинш 

вщповщати результата дгяльностт суб’екта [1, с. 14].
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Педагог in Hi умови, вважають М. Литвин та О. Мацейко [2], 

“забезпечують цшсшсть навчання та виховання в шформацшно-освггньому 

середовинп навчального закладу, вщповщно до вимог сусшльства та запинв 

ринку пращ, сприяють всеб1чному гармот Иному розвитку особистосп та 

створюють сприятлив1 можливосп для виявлення п задатюв, врахування 

потреб i формування загальнолюдських i професшно важливих якостей, 

ключових квал1фпсацш, загальних i професшних компетенцш”.

Узагальнення на основ! анализу масиву педагопчних дослщжень щодо 

формування гендерноТ культури (у тому числ1 -  в nponeci гендерноТ освой, 

виховання, впровадження гендерного пщходу, формування стереотишв 

тощо) сукупносп педагог1чних умов за пропонованою матрицею, дозволяе 

розглядати Ух як педагопчпу систему. На основ! анатзу дослщжень 

О. Васильченко, С. Гришак, 1.1вановоТ, I. ЛисовоУ, Л. Мандрик, I. Мунтяна, 

О. Остапчук, Н. ПриходьганоТ, С. ТафшцевоУ, П. Терзг, Л. Харченко, 

В. Хор’якова, Н. ШабаевоТ, ми визначили систему педагопчних умов 

формування гендерноТ культури студент i в:

]) ресурсне забезпечення:

-  оргашзащя мониторингу сформоваиоеп гендерноТ культури як 

компонента професшпоТ компетентности

-  ш тегруванпя гендерного компоненту у фахов1 дисциплши, розробка та 

впровадження навчальних та факультативних KypciB, спецкурс1в;

-  забезпечення гендерно-ор1ентованоТ спрямованоеп зм1сту психолого- 

педагогтчних дисцишпн;

-  удосконалення змюту та методичного забезпечення професшноТ 

подготовки на засадах гендерного пщходу;

2) обставини та середовище процесу розвитку гендерноТ культури 

студентов:

-  нащлешсть мети та змкту професшноТ пщготовки на формування 

сучасних егалпарних гендерних уявлень щодо р!вних можливостей для
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особистюноТ i професшноТ саморешшаци жшок i чоловшв у р1зних сферах 

жигге;пялыюс'п;

-  формування гендерноТ компетентност!, гендерноТ сенситивное™ та 

гендерноТ лояльное™ як домшантних професзйпо значущих якостей 

майбутшх cncuiaJiicTiB;

-  створення гендерно-ор1ентованих навчальних та виховних ситуацш;

-  розробка процесуально-технолопчного складника реал1зацп 

гендерного пщходу в практику професшноТ пщготовки;

-  оргашзащя науково-дослщноТ д1яльност1 майбутшх фах1вщв, i3 

урахуванням гендерноТ тематики;

-  залучення студент! в до учасп у д1яльносп Центру гендерноТ освгти;

-  тренування вмшь i навичок конструювання й оргашзаци виховних 

заходi в гендерноТ спрямованостц

-  залучення студента до спшьноТ д!яльносп з представниками 

недержавних оргашзацШ на принципах р1вноправноТ взаемодп ecix 

учасниюв д1яльност1;

-  розвиток умшь працювати в рпногендерних групах;

-  оволодшня гендерно-нейтральним дискурсом для здшснення 

мовномисленевоТ /иялыюс'п;

-  проектування ситуацш осв1тнього середовища на засадах розвитку 

д ia-'iory гендерних культур;

-  оргашзащя гендерно чутливих практик у nponeci професшноТ 

пщготовки;

-  включения гендерного компонента до практичноТ пщготовки 

студеная в-сощальних педагопв;

-  залучення студент!в до анал1зу гендерних проблем у nponeci 

застосування штерактивних метод1в навчання;

-  подготовка спортивних та культурно-масових заходie;
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-  залучення студен-пв до сусшльних справ для формування прояву

особистоУ позиц11, погляд1в та уявлень щодо гендерноУ piBHOCTi;

3) позищя викладача щодо оргашзащУ та управлшня розвитком 

гендерноУ культури студенлв:

-  erajliTapHi (piBHonpaBHi) взаемовщносини м1ж суб’ектами осв1тнього 

процесу;

-  гумашзащя м1жособист1сних взаемин та ;нялыпсно-особист1сного 

пщгрунтя гендерноУ сощал!защУ в про нес i професшно'У подготовки;

-  емоцшно-комфортна й духовно-моральна атмосфера ВНЗ;

-  суб’ект-суб’ектна взаемод1я в систем! “викладач-студенг/студентка” 

С. Тафшцева;

4) ставлення студештв до розвитку гендерноУ культури:

-  позитивна мотиващя формування гендерноУ культури у навчальнш 

д1яльносп з метою особистюного та майбутнього професшного зростання 

майбутшх фах1вщв;

-  рефлексивна спрямованють комушкативноУ та конативноУ осв^тньоУ 

д!яльносп;

-  яюсна змша суб’сктного досвщу студенев т д  впливом елемешяв 

гендерноУ культури;

5) спрямованють на студента як центральну ф!гуру розвитку 

гендерноУ культури:

-  кооперативно-моделююче навчальне середовище, спрямоване на 

формування егагптарних вщносин статей;

-  створення гендерно-сензитивного освггнього середовища;

-  стимулювання процеав самовизначення, самореал1'защ'У та 

саморозвитку;

-  залучення сгудент1в до самошзнання гендерних характеристик 

особистостп

-  педагопчна пщтримка становления гендерноУ щентичносп;
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-  опора на гендерш та культурыi особливосп студегтв;

-  ор1ентащя на формування активность вщповщальностц 

справедливость терпимосЛ як провщних особиспсних характеристик;

-  акцент на засвоенш студентами сучасних наукових гендерних знань 

як основи lx цшшсного ставлення до егалпарних щеал1в.

Таким чином, формально, на нормативному piBHi щнують передумови 

для оргашзацн в умовах вищого навчального закладу педагопчноУ д1яльносп 

з розвитку гендерноУ культури студештв, вщповщноУ цшностям 

демократичного суспшьства. Ефективне функц1онування педагопчноУ 

системи, спрямованоУ на формування гендерноУ культури залежить В1Д 

дотримання педагопчних умов.
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