
М а с т е р с т в о  освгги i науки Укрш ни 
М елтгопольський д ерж авн и й  п ед аю п ч н и й  уш верситет 

i мен i Б огд ан а Х мельницького

Технологи формування 

педагопчного професюнал1зму 

майбутн'|х учител!в

М А ТЕР1А ЛИ

всеукрашсько'У н  ау  ко в о - п р акт ич н о У конф еренцп

27-28 лютого 2014 року

Мелитополь

2014



УДК 378:004+51 
ББК 74.04(4Укр) 

Т 38

Друкупься та ранениям Вченот ради Мелтшольського 
державного iicvutiч>1 ччмого уюверситегу т .  Б. Хмельницького 

(протокол № 6 niji 07.01.2014 р.)

IlpoipiiiMiio-inivMMiiiO hoMiit i:
Молодичснко Н.Н. - доктор фпюеофських паук, професор, голова 
ирнгрнмно-пнуконого компоту и

Kom'itot V1'11' 11|’' ,^ “  0р' — у ™  ~  програмно-наукового
Л ни сом l.l I. док юр педшопчпнх паук, професор 
IrlllKi'liMOli ( ) . ( -  дом op педагопчних наук, професор 
I IIoYiii.icii Г . < - док тор фшософських паук, професор 
I м'1 1/i'iiiii Н.Н. - докгор педагопчних наук, професор 
IIomjM'iimo Л.1. - доктор педагопчних паук, професор Запорпького 
опимсмою 1нс I игу ту 11 ic.i 1>1 днI ию м IюV педагопчнот освгги 
1сД1.к1|1й M.I. доктор педагопчних наук, професор Кримського
lyMMHIllipMOlO yiilitepi.листу 
< 1НН1И1К0 H.I.

державного педагопчного

профст ор Дополського державного педагопчного
V,(llM0|UT1U'l у
liptltNMi ll.tl. iipoi|)Crop Бгрдлнп.мн( 
униилн IIICI у

,1.1. професор Мслттополит.кого державного
тонню 14110)0 унжсрписм шпп Бомана Хмелыпщысого

,JH <||<»|»муп(1 nidi iKviai hi 1чшмо про фес io налиму
MtiOOyiiiU yiiMcjiln: MaTcpiajin вссукрашсько!' науково-
прлктчпо, копферепцп (27-28 лютого 2014 року). — Мештополь: 
BVUIV IM. 1».\мелышцького, 2014.— 304 с.

ISBN 978-617-7055-25-8

До тбфпнка ввнппли матер1али, присвячеп1 актуальном 
проблемам ро'звнтку науки та методики викладання окремнх 
ДИСЦППЛ1И у нищих i тагальпоосвтих паичальпих закладах.

ifiipniiK адрссупт.ся пауковпм i педагопчним прац1вникам. 
асшраптам та студентам.

УДК 378:004+51 
ББК 74.04(4Укр)

ISBN 978-617-7055-25-8 ^  ^ идавиицтво Мелпопольського
державного педагопчнот yniперстсту 
iMCHi Богдана Хмельницького, 2014 
© Автори публжацт, 2014



3MICT

Коваль T.I. П роблем а формуваиня педагопчного  професю пш пзм у 
викладач^в в ш ф о р м ац ш н о -о свтгь о м у  середовииц вищ ого 
навчального за к л ад у ................................................................................................

Елькш М. В., Маркта Н. Г. Роль к ср тн и к а  ш коли  у  форм уванш  
професшноУ компетентности вч и тел я .............................................................

Крижко В.В. Системний м енедж м ент в управлш ж  уш верситетом ....

KvcaKiH А. О., Кучина Л. I., Окса М. М. РозумУння i тлум ачення в 
навчальних п оп б н и к ах  з п ед аго ги и  педагопчних законом .рностеи  .

...16

...20

...24

Максимов О.С. О т прош лого к настоящ ему: тенденция развития
национального образования........................................................................
Нечипоренко В.В. М одслю вання та практичнс забсзпсчсння 
систем и розвитку професшноУ ком петентносп  п е д а г о г а  навчально 
р еаб ш тац ш н о го  ц е н т р у .........................................................................................

Павленко А. I. У загальнена п едагопчна те х н о л о га  постановки 1 
р о зв ’язування задач у  пщ готовщ  творчо'У о со б и стосп  в ч и тел я ..........

Арабаджи Л . L , Максимов О.С. М етодична проблем а з 
ф орм ування знань ужитковоУ xiMii в ... ...........................................................

Бунчук О. В. Проблеми П1ДГОтовки вчителя в контскс'П розвитку
украУнського ш кш ьництва1917-1920 ..............................................................

Воровка М. I., Иструченя Г.Г. Методолопчш основи гендерних 
дослщжень в ...................................................................................................
Гаврилюк С .М . Р озвиток творчого потсш иалу M anoyn iix  
фах1вщв дош ктьноУ  о св и и : акм еолоп чн и й  п щ х щ .................................

Гнапв О.В., Юсупова О.В. Роль п едагопчних  бю станцш  у 
пУдготовщ вчите:пв до природоохоронного виховання ш колярш  
(20 — 30 рр. XX ст.) ...............................................................................................

Головкова М. М.Формирование практической готовности 
будущих учителей к профессиональной деятельности......................

TopflieHKO Н.М. Забезпечення засвоення особистш тю  сощ альних 
норм як прю ритетний напрям  д1яльност\ сучасного сощ ального 
п едагога......................................................................................................................

31

38

.45

.48

.52

.58

..76

..79

..83

...89

3



МЕТОДОЛОГ 14HI ОСНОВТТ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛТДЖЕНЬ 
В ПЕДАГОГ1Ц1

Воровка М. 1.,
к. пед. н., доцент МДГГУ iMeHi Богдана Хмельницького

Петрученя Г.Г.,
старший викладач кафедри педагопки i педагопчно'1 

майстериосп МДПУ iMeHi Богдана Хмельницького

Анотащя. В сгатп розглянуто проблеми повноцшного розвитку 
укра'шсыай молод) в напряхн формування культури гендерно'1 piBHOCTi 
та альтернативш пщходи щодо формування суб’екта освгои в 
гендерному BHMipi. Анализ гсндсрних пщходзв дозволив встановити, що 
для тради1 ЦЙно1 педагопки характерним е формування в nponeci осв)ти 
i виховання типу особистосп, бажано! для юпуючо! системи 
сощальних стоеунк1в, для Гендерного - ставлення до особистосп в ii 
розвитку i вихованн) незалежно вщ традиш’йних рамок стаи. Система 
oceiTH е одним з провщних агенпв гендерно1 couianiaanii, гцо 
акгушизус iciiHcpui гндходи в контекстл педагопчних доапджснь та 
задав вектор модершзацп системи ocbi ih . KpiM того, охарактеризовано 
вплив прихованого навчального плану на формування гендер ноГ 
культури особистост).

KnionoBi слова: гендер; гендерна культура; гендерна р1вшсть; 
прихований навчальний план.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы полноценного 
развития украинской молодежи в направлении формирования 
культуры гендерного равенства и альтернативные подходы к 
формированию субъекта образования в гендерном измерении. Анализ 
гендерних подходов позволил установить, что традиционная 
педагогика нацелена на формирование в процессе образования и 
воспитания типа личности, желательной для существующей системы 
социальных отношений, гендерная — предполагает отношение к 
личности независимо от рамок, традиционно заданных полом. Школа 
является одним из ведущих агентов гендерной социализации, что 
актуализирует гендерные подходы в педагогических исследованиях и 
задает вектор модернизации системы образования. Кроме того, 
охарактеризовано влияние скрытого учебного плана на формирование 
гендерной культуры личности.

Ключевые слова: гендер; гендерная культура; гендерное
равенство; скрытый учебный план.

Resume. The problems of full value development o f Ukrainian youth 
in the direction of gender equality culture creating and alternative
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approaches to the formation of the education subject in a gender 
measurement are discussed. The analysis of the gender approaches allowed 
us to establish that the traditional pedagogy is characterized by the formation 
of personality type in the process of education and upbringing, desired for 
the existing system of social relations, the gender — the attitude to 
personality in its development and education is higher than the traditional 
sexual restrictions. The education system is one of the leading agents ot 
gender socialization, which actualizes the gender approaches in the context 
of educational research and sets the modernizing vector of the educational 
system. In addition, the influence of hidden curriculum on personal gender 
culture formation is characterized.

Keywords: gender, gender culture, gender equality, the hidden 
curriculum.

Постановка проблеми. Уявлення про юнуючу в нашш Kpaiiii 
cycnmbCTBi р1вшсть чоловтав i жшок е одшею з найбшын стшких 
шюзш, укоршених в сусшльнш свщомосп ще з радянських час1в. 
Проте, зпдно доповцц про людський розвиток, шдготовлено'У за 
шдтримки ПРООНу 2012 poni У кра'Уна поста 57 мкце за шдексом 
гендерноУ нер1вносЛ з 148 краУн свггу. 1ндекс вщображае втрати в 
nporpeci внаслщок гендерноУ HepiBHOcTi сферах репродуктивного 
здоров'я, прав i можливостей, а також учасН в ринку пращ.

У зв’язку з цим особливоУ значущосН набувають теоретико- 
методолопчш, сощально-психолопчш, оргашзацшно-педагопчш та 
методичш аспекта проблеми повноцшного гумашстичного розвитку 
украУнськоУ моло;и в напрям1 формування в неУ культури гендерноУ 
piBHOCTi. Це потребуе щлеспрямованоУ штеграцп в украУнську освпу 
гендерного пщходу як нового способу тзнання та розум1ння petuiiif 
сучасноУ д!йсностт шляхом подолання поляризацп i усунення iep a p x i'i  

"чолов1чого" i "жшочого".
Ananij ouaimix дослщжень i публшацш. Суттевий iH T ep ec для 

нас являють дослщжсння, присвячсн1 упроваджснню гендерного 
шдходу та принцип1в гендерноУ piBnocn й демократа' в освший npocTip 
-  О. Петренко, Т. Голованова, С. Вихор, О. Железняк, Иванова, Л. Бут, 
Т. Бучинська, Я. Ючук та iH.; заруб1жному доевщу реал1зацп' завдань 
гендерного виховання та оевгти - М. Зубтевич, Л. Ковальчук, 
Н. Кутова, Н. Лавр1ченко, Н. Махшя тощо; шляхам peaniaanii' 
гендерного шдходу в професшнш пщготовщ - О.Горошко, С. Гришак, 
О. К1к1недж1, ГМунтян, П. Tep3i, Н. Приходкша, Н. Сабат тощо.

Вихщним для розумшня категорй' "гендер" е поняття "стать", що 
за визначенням ГКона, означай сукупшсть взаемно контрастуючих 
генеративних i пов'язаних з ними ознак. Тому сьогодш, вважае 
укра'Унський фах1вець з гендерних питань О.Плахотшк, бшын коректно
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говорите про "умовнють" стати a Bci можлив)' вар (анти статевоУ 
оргажзащУ людини розглядати як континуум значень mi3k умовними 
полюсами "ж" i "ч". Саме поеднання р1зних характеристик кожного 
р1вня статевоУ opraiпзнцii людини (а не лише морфолопчних 
noKa3HHi<iB наявшсгь того чи imuoro детородного органу — як це 
прийнято й пониш) визначае р 1зномагитшсть конституцюналышх 
особливоетей кожно'У особи, та примушуе з не;цшрою поставитись до 
традицшпого подшу людей тшьки на дв 1 стать Говорите про 
"природну обумовлешсть" cTaTi вже не випадае: "таке природне, на 
обивательський гюгляд, протиставлення чолов1чого i жшочого мае не 
бюлопчне обгрунтування, а е вщображенням iepapxiHHoi' структури 
суспшьства, де чоловжи й жшки мають р1зний сощальний статус та 
виконують pi3Hi сошалып роли слугуе обгрунтуванням для 
нормативное^ гетеросексуальности" [13, 57].

3 60-х роюв, на гребши друго'У хвши фемппзму в науковий o6ir 
починае запроваджуватися нове поняття -  "гендер", що первюно 
означало лексико-граматичну кате гор iro, за якою в багатьох мовах 
(менники подйтялися за родами. До цього поняття вдавалися, щоб 
закцентувати на соц1ально-культурних аспектах 1снування жшки i 
чоловжа. За влучним висловом американського антрополога К. Марч, 
категор1я стать" пов’язана з катсгор(ею "гендер" як свпло i Konip. 
Стать й свггло — природш ф1зичш явища, що допускають об'ективний 
вим1р. Гендер i кол1р -  юторичш, кул1,турно обумовлеш категорй, за 
допомогою яких люди гругтують певш властивостт, надаючи Ум 
символ1чне значения.

Поняття "гендер" стало вживатися, щоб охопити i поясните 
сощальш вщмшностт чоловУюв i ж1нок, що виникають внаслщок Ух 
сусшльтн дальность вйзначають особливосп Ух сшвюнування у 
суслш ьст i сгйввщношення "жшочого" i "чолов1чого" в економщь 
полДищ, культурь в сощалыюму i особисстсному житт1 -  все те, що в 
кшцевому розрахуику визначае своипчшсть сощалыюго поводження 
прсдставниив р1зних статей, виправдовуе 1снуточу нср]вшсть статей.

Запровадження ново! категорп дозволило уникнути "гетто гшцп" 
ж1ночих досл1джень, вщшти в1д певноУ полИичноУ заангажованост 
фемппстичноУ критики науки, запоб1гти опозицп "чолов1че -  ж1ноче", 
"публ!чнс -  приватне". В поле зору гендерних студш потратив не лише 
жшочий, а й чо.кинчий доевщ. бйтьш за те — pi3 Hj форми статевоУ 
(дентин поста, що виходять за меж1 традицшноУ статевоУ дихотомн 
("янеегчдентичностт").

В сучасному вигляд1 гендерн1 дослщження — це експлоращя й 
шших форм експлуатацп та нер1вност1 (расизму, класизму, ейджизму), 
поеднуе тнтсрсси фемиистських та постколошальних 
(транснацюнальних] студш, вважае украУнський фшософ В.Гайденко.
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Вони виступають М1ждисциил тарною дослщницькою базою, що 
грунтуеться на постнекласичнш методологй' (сощальний 
конструкптазм, когнитивна соцюлопя, етнометодолопя, сощальна та 
культурна антрополопя, критична, гранична та фемпйстська педагогши 
та iH.) i забезпечують pi3Hi га л уз i наукового знания шсайтами щодо 
гендерних дискримшацшних практик та можливостей Ухнього 
викоршговання [2, 55-56].

Тож, сенс поняття "гендер", що спочатку призначалося для 
позначення сощальних i культурних аспекпв стать з часом 
збагачувався, розвивався, набував внутршпйх суперечностей i 
методолопчних тoнкoщiв.

Щодо основних теорш гендеру, то Ух можна схарактеризувати у 
такий cnoci6 [1]:

1) "гендер як стратифжацшна категор1я" - iepapxi3ye сощальш 
вщносини i poni м1ж чоловками i жшками i розглядаеться в ряду шших 
стратифкащйних категорш, таких як клас, раса, вш. Компонентами 
гендеру у цьому випадку виступае комплекс культурних символщ в 
яких закр i 11 лен i сощальш модел1 поведшки слал i ; нормагивш 
твердження, що визначають спектр iHrepnperaui й згаданих chmbojiib, 
що мютяться у релплйних, педагопчних, наукових, правничих, 
полкичних доктринах; сощальш шститути i оргашзацп, яю охоплюють 
не тшьки системи родинних стосункш, а м ’ю, а й таю сексуально- 
детермшоваш шститути, як ринок робочоУ сили, систему освгги, 
державний устрш; самощентифшащя особи.

2) "гендер як культурна метафора" - гендер розумються як 
складний соцюкультурний процес конструювання сусшльством 
вщмшностей чолов^чих i жшочих ролей, поведшки, ментальних i 
емоцшних характеристик. При цьому чолов1че i жшоче на 
онтолопчному i гносеолопчному р1внях юнують як елементи 
культурно-символ1чного ряду, при якому маскулшне автоматично 
маркуеться як ращональне - духовне — божественне - (...) - культурне, а 
отжс - прюритстнс i домшуючс, а фсмшнс - як - чугтевс - тшсснс - 
rp ix o B H e - (...) - природне, i тому - вторинне i пщлегле. Тобто, не 
пов'язаш з'\ статтю феномени i поняття (природа i культура, чуттсвють i 
рацюнальшсть, божествене i земне i т.д.) через юнуючий культурно- 
символ1чний ряд ототожнюсться з "чолов1чим" або "жшочим" - таким 
чином створюеться iepapxifl, супщрядшсть всередиш вже цих - 
позастатевих пар понять, надаючи Ум гендерне забарвлення;

3) Teopia сощального конструювання пщдае сумшву, що 
вщносини, яю складаються М1 ж статями в сусшльствц е дериватами 
приналежносм до бюлопчноУ стать що все сощальне бюлопчно 
фундоване i тому вважаеться природним i нормальним.
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Гендер конструюеться за допомогою сощалгзацм, розпод1лу -1
пращ, системою гендерних ролей, с!м'ею, засобами масово! шформацм; \
гендер будугться i самими шдивщами - на pisHi !х свщомост! (тобто 
гендерно! щентифшацп), прийняття заданих сусшльством норм i 
шдстроювапня шд них (в одязг зовшшиосп, MaHepi повсдптки 
i т.д.) [1, 12].

У в1тчизнян1й nayni категор1я "гендер" тривалий час не 
використовувалася. Пов’язана з цим поняттям галузь сощально! 
реальности анал!зувалась в xepMiHax взаемин м!ж статями -  
розкриваючи щ вщносини, специфику виховання дней ргзних статей, 
сощологи, педагоги, психологи часто зверталися до сощальних 
аснекпв цих стосунк1в. Тому розвиток гендерних дослщжень в Украли J
i на пострадянському npocTopi в цшому нс можна розглядати як 
eniroHCTBo -  "жшоча тема" юнувала в радянськш Hayni (зокрема, в 
1стор1ографй), незважаючи на щеолопчний диктат. У 90-Ti роки 
гендерni п1дходи, що зросли в шших сощокультурних умовах, у всьому 
lx po3Mairri, так-би мовити -  "у готовому виглядй' були перенесен! на 
в1тчизняний 1 нгелектуальний грунт, на звшьнене Bifl догматичного 
диктату наукове поле, прищеплен! на вггчизняну наукову традиц1ю. Це, 
за словами росшських соц1олопв О.Здравомислово! та А.Тьомюжн, 
створило ситуащю "дискурсивно! всещност!", призвело до певно! 
методолопчно! невизначеност! та розмигосп гпдход!в, схематизацй', 
спрощення i, нав!ть, профанац!!' гендерного знания. Проте, на думку 1

росчйського !сторика Н.Пушкарьово!, в цьому с i позитивиий смисл, I
адже щ явища евщчазь про прагнення вщобразити власний 
тзнавальний i культурнойсторичний доевщ, досягти бшьшо!' 
зв'язаност! дослщжень теоретичних основ i практично! д!яльност1, 
створити зрозумшу мову зам!сть калькування захщних понят!йних 
категор!й -  саме таким чином у вггчизнянш наущ вибудовуеться 
понят!йний апарат сучасного гендерного дискурсу.

Впчизпяш дослщники розглядають гендер як: соц!ально
дстсрм!нован! рош, !дснтичност! i сфери д!яльност! чолов!к!в i жшок, 
яю залежать не вщ бюлопчних статевих в!дм!нностей, а в!д сощально! 
оргашзацй сусп!льства ( I .K o h );  специф!чний H a 6 ip  культурних i 
повед!нкових характеристик, яю визначають сшйальну повед!нку 
чолов1клв i жшок (Л.Градусова); сощальний шетитут, що мютить 
гендерн! статуей, гендерний подш пращ, гендерно визначене 
спорщнення, гендерний сощальний контроль, гендерну щеолопю та 
гендерн! 1м1джи (Н.Лавриненко, 1,Жеребк!на); сощально-психолопчну 
стать, сукупн1сть психолопчних характеристик i особливостей 
сощально! повед!нки, що виявляються в сшлкуванш i взаемод!! 
(А.Чекалша).
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Украшська дослщниця Т. Мельник визначае гендер у 
найширшому розумшш як змодельовану сусшльством та пщтримувану 
сощальними тститутами систему щнностей, норм i характеристик 
чолов1чо'1 й ж 1 ночо1 поведшки, стилю життя та способу мислепня, 
ролей та вщносин жiнoк i чоловшв, набутих ними як особистостями в 
npoueci сощалгзацп', що насамперед визначаеться сощальним, 
гкмптичним, сконом)чним i культурним контекстами буття й фшсуе 
уявлення про жшку та чоловша залежно вщ ix стать

У науковш литератур i це поняття вживаеться в кшькох 
значениях: як сощально-рольова й культурна штерпретащя рис 
особистост! та моделей поведшки чоловжа i жшки, на вщмшу вщ 
бюлопчно!; як набуття сощальносп тдивщами, що народилися, в 
бюлопчних катсгор1ях жшочо! або чолов1чо! статей; як политика pieiiHX 
прав i можливостей чоловшв та жшок, а також д1яльшсть 3i створення 
мсхашзмпз щодо !"! реалi3au.i1. Гендерш дослщження охоплюють yci ni 
inocTaci гендеру i, вщповщно, як система i предмет м1жд испиши нар них 
дослщжень вш хостить три складники: систему гендерних знань, 
гендерну систему сусишьства та гендерш практики [9, 11-12].

Гендерна методолопя, зауважуе украшський дослщник 
ККутова, базуеться на розргзненш бюлопчно! стаи i сощально! 
категорЙ приналежностт до стаи. Вона акцентуе, що багато 
вщмшностей у поведшщ та життевому доевда чоловшв i жшок 
зумовлеш не бюлштчними вщмпшостями, а моделюються культурою i 
сусшльством. А отже правохпршсть сучасного стану речей, який 
проголошуе стать онтолопчного Kareropiero, а тим самим виправдовуе i 
надання р1зних можливостей для розвитку чоловшв i жшок уявлягться 
сумшвною. У свою чергу, це актуалпуе проблему з’ясування 
мсхагизму, в результат! дй' якого чолов1че i ж точе конструюеться, 
пщтримуеться i вщтворюеться [7, 54].

Видшення невиршених рашшс частин загальноТ проблеми. До 
найважлив1ших сощальних шетитупв, що забезпечуе конструювання 
та вщтворення гендеру вщноситься система оевпи. Можна припустити, 
що забезпечення p iB H o ro  доступу молодих людей до отримання знань 
пом'якшуе масштаби сощально!' n e p iB H o e r i на piB H i !х добробуту i 
сощального статусу. Саме тому оевгга може розглядатися як 3 a c i6  
забезпечення piBHOCTi м1ж y c iM a  людьми, незалежно вщ !х походження, 
матер(альних статюв, нащональностц громадянства, шросповщання чи 
c r a r i .  Однак, як стверджують дан! багатьох дослщжень, i зокрема 
англшського сощолога Е.Гщенса, "оевгга бшыпою м1рою схильна 
вщображати i гпдтверджувати юнуючу H epiB H icT b, а!Йж сприяти !! 
усуненню". Отже, вщтворення гендерно! HepiBHocTi в систем! оевгги 
артикулюг проблему формування впровадження гендерного шдходу у 
педагопчну теорио i практику.
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Сьогодш гендертл дослщження у вЛчизнянш педагопщ 
набувають все бшыпого поширення, все бшыне науковщв сприймають 
ix не як наукову екзотику, а як необхщшсть, нсвщ’смнпй складник 
приведения вгечизняно!' системи освпи у вщповщпкть до 
свропейських та свпових стапдармв, а гендерну збалансовашсть в 
Украпп в щлому -  як один i3 шдикатор!в и визнання як розвинено!' 
дсржави, що стоУть перед европейським вибором [11, 1J. Разом з тим, у 
впчизняшй педагопчшй наущ процеси аналггичного осмислення 
гендерного втпру дшсносм розпочалися набагато шзшше, шж на 
Захода а тому впровадження гендерних i f г i ш ил и в в освггньо-виховний 
npocTip ще потребуе розробки методолопчних засад, ч гг ко го 
обгрунтування мети, змюту, принцип1в, визначення доцшьност] i 
значущост! гсндсрно зор1ентованих наукових пошуюв та псдагопчноУ 
практики.

Як вже зазначалося, поняття "гендер" не вживалося у 
вггчизняному науковому o6iry фактично до кшця XX стол1ття, а 
аспекти освгги й виховання, пов'язан1 з1 статевою приналежн1стю 
особистосм, маркувалися як "статева освгга", "статеве виховання" з 
сощальним акцентом у формуванш чолов1чо!о та жшочого, у 
переважною уватою до загальноособиспсних й соцюкультурних 
характеристик, ан1ж сексуальних. Прагнучи зробити наголос на 
сощальних аспектах стам, вчеш вживали термши "соцюстатевий" та 
'статево-рольовий". Медико-бюлшлчш аспекти статсвого виховання 
пов’язувалися з терминами "секс", "сексуальний", при чому 
акцентувалися, насамперед, репродуктивш властивосм особистость 
Тому нав1ть сьогодш, як справедливо зазначат В.Кравець, у багатьох 
публжащях з проблеми вщбуваеться постшне зм1шування i пщмша 
одне одним понять "статеве", "сексуальне", "статеворольове", 
"гендерне" [6, 5].

Використання Bcix цих термин в як р1внозначних багатьма 
вЛчизпяними педагогами XX столггтя, що пщкреслювали взаемодно 
природного й сощального в становлснн1 жточносп й мужностц 
необхщшсть врахування ()*а кто р i в сощального оточення. впливу 
батьюв, одшштюв, значимих дорослих, спещалыю оргатпзоватго! 
просвгги для д1вчат i хлопщв, на думку вщомого copioaora ТКопа, не 
иль к и не вщбивають cyri предмета, але й ускладнюють його 
розумшня, оскщьки у в1тчизнян!Й культур! !снують численш й 
неадекватн! конотацй' слова "стать". Лише останшм часом у 
в!тчизнянш педагопчшй наутц намиилася тенденц!я розмежувати 
термши i процеси "гендерний", "соц!остатевий". "статеворольовий".

Росшська дослщниця Л.Штильова бшып категорична у сво’У 
висновках та припускае, що вггчизняна педагогжа в минулому 
випустила з ноля зору гендерний аспект сшйашзацп !ндив!да. Розвиток 
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гендерттоТ оевгги дозволить сформувати у вихованщв уявлення про те, 
що стать не е пщетавою для дискримшацн за будь-яким KpmepieM або 
показником, що вона дае можливють жшщ i чоловжов1 користуватися 
правами людини у веш п о вж т цього поняття, народжуе сили для 
виламування "скляних стель", вшытого вибору шлях1в i форм 
самореал1заци на piBHi свое! неповторно! шдивщуальност!" [19, 63].

Традицшний пщхщ у педагопщ полягае в тому, що система 
осв1ти (дитячий садок, школа, ушверситет) мае допомогти людшй 
пристосуватися до наявних сощальних вщносин. У межах цього 
пщходу школи розглядаються як зашб рацюнального розиодшу 
шдивдав у сусп1льств1 [8, 478], який вважався справедливим i 
не д ис кр им i нац i й и и м — мовляв чд i6ni, талановит! люди завжди можуть 
знайти свою сощальну нйну i досягти ycnixy. Традицшний пщхщ, 
уточнюе Н.Приходьгана, розглядае оевпу як сощальний 1нститут i 
анагпзуе и роль через сощально зиачунц функцй, яю вона виконуе. 
Важливою проблемою такого пщходу е формування в nponeci ocei™ i 
виховання типу особистосп, бажано! для юнуючо! системи соц1альних 
стосунк1в [14]. За словами украшського психолога Т. Говорун 
приб1чники такого пщходу не готов! сприйняти ж1нку pianoio з 
чоловшом, а проблеми криз у шм'! в перехщний етап сощально- 
економ1чного розвитку пояснюють "втраченими" фем1нн1стю i 
маскулшшстю.

Задача оевгга зводилася до того, щоб допомогти людиш 
адаптуватися до юнуючих соц!альних в1дносин, при цьому школа, як 
сощальна установа, була i "ношем", i "ретранслятором" патр1архальних 
жорстких стандарте i стереотишв "ж1ночого" та "чолов1чого", а 
традицшний мехашзм гендерно! сощал1зацй’ особистосп на 
нссвщомому piBHi сприяв безапеляцшному засвоенню
загальноприйнятих, домшуючих установок "маскулйшосп" i 
"фемшносп". У такому ракурс! традицшна система оевпи суттево 
обмежувала формування i розвиток вшьно!, самотворчо!, егалггарно 
евщомо! особистосп рамками жорстко! (передбачувано!), 
загальноприйнято! статево-рольово! щентичносп, иозицюпуваппям 
"особливого признан ення" чоловша i жшки, орклггащею на 
акцентування вщмшностей \пж статями, наявшетю стандартних, 
культурно сформованих гендерних схем i моделей. Це фактично 
призводило до утвердження приховано! HepiBHOcTi представшшв 
pi3H0i CTaTi i закршлення у сусшльшй ирактищ Гендерно! 
упередженосп, шпцювання гендерно-рольових конфлжпв [14, 3], а 
отже -  до гендерно! дискримшацн i асимстрп суспщьства в цшому [5, 
25].

Мета статп. Розглянути альтернативш шдходи щодо формування 
суб’скта oceiTH в гендерному BHMipi.
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Методи дослщження. Тсторико-педагопчний, юторико- 
п°р1вняльний, юторико-генетичний, юторико-регроспсктивний, 
пор1 вняльно-зютавний, проблемний i лолчний анал1з фшософсъко!', 
психолого-педагопчно!, навчально-методично!' л:тсратури, державних 
oceiTHix документа.

Результата дослщження. Ана1 пзуючи мегодолопчш шдвалини 
традицшно! освттьоТ системи, дослщники вщзначатоть, що вона 
формально ор1ентутоться на такого шдивщуального суб’екта, що 
позбавлений гендерних ознак. Проте фактично такий суб’ект е 
однозначною репрезентащею чологччого, оскшьки чолов1че начало 
асощюеться з розумом у бшарнш опозицн "розум (центральне) — тшо 
(марпнальне)". Говорите про суб’екта освпчи у гендерному BHMipi 
означае розглядати суб’екта як гсндсрно-означсного, що псрсдбачае 
певш зм1ни в освггньому npocTopi [12, 130].

Тому у другш половин! XX ст. виникають альтернативн1 
традищйному пщходи до осв1ти:

1) критична педагопка - и представники доводили, що школа е не 
засобом иристосування людини до сусшльства, а основним засобом 
вщтворення виробничих вщносин. Школи прагнуть прищеплювати 
пасивне споживання -  некритичне сприйняття наявного сощального 
порядку. Taxi уроки не проводить свщомо, вони 1 мплщитно 
передбачеш в шкшьних заходах та способах оргажзацп осв1ти у так 
званому прихованому навчальному планп

Основна боротьба в сучасному свггл, акцентували представники 
критично! педагогики, ведеться навколо категорй' вщмiiiHocii, до яко!' 
вони вщносять расу, клас i гендер у !х взаемозв’язку, контекстуальшй 
специфщ! та за певних юторичних обставин, що утворюють ускладнеш 
лбридш форми приппчення. Критичне розумшня взаемин mi*  Я  та 
шшими обумовлюе принципову змшу сучасних педагопчних практик в 
епоху постмодерну. Педагопка "вцшшност!" не надшяе "шшого" 
демошчними або екзотичними рисами, а прагне усвщомити вщмпшост! 
в lx специфик та пропонуе критичне осмислсння сощальних в!дносин i 
культурних практик.

Прийняття вщмпшостей у критичнш педагогия - це б!лыле, шж 
демократична толерантнють, це зобов'язання розширити свободу 
людини. У зв'язку i3 цим, школи розглядаються вже не як зааб 
адаптацп людини до суспшъстпа. а як "джерело сошально!’ 
трансформацн та емансипацп" [17, 57], що формуе ocoonciicn. нового 
егал!тарного зразку.

Навчальний план розглядаеться критичною педагопкою як 
форма культурно!' полпики, що пов’язана i3 понятиям "нрихований 
навчальний план" — Ti щннос’п, диспозици, норми, атитюди та навички, 
яю вивчаються незалежно вщ теми уроку чи предмету. Taxi неявш 
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(шшнцитт) форми i смисли освгги, що в традищйному освдньому 
npocTopi зумовлгоють не лише деструкцпо головного мехашзму 
coniani3 anii, а й створюють ризик епщсмп масово! патологи 
щснтичносп i масових форм сощалыю-десгруктивно! адаптацп значпоТ 
частини BHnycKHHKiB, стаготь серед iHmoro предметом ашшзу 
критично! педагопки. А и метою е переборення HepienocTi й 
несправедливое™ в систем! остпти, зокрема — шляхом змши системи 
пщготовки вчителёв, яю мають бути зорюнтоваш на комплексну освггу 
особистостт

Анал!зуючи Teopiro критично! педагопки О.Млова, акцетувала 
на притаманних !й деяких постмодернютсъких ознаках: критичне 
ставлення до пронесу навчання та виховання; деконструкщя юнуючих 
форм знань та вщносин м1ж учасниками псдагог!чного процссу; 
критика "високо!" культури; /налог мёж учасниками педагопчного 
процесу, школами, батьками, громадськими оргашзащями та 
cycnijibCTBOM  у целому [10].

Оскшьки прихований навчальний план закршлюе серед !ншого i 
гендерш стереотипи та п!дтримуе цим саме гендерну HepiBHicTb, 
вщдаючи перевагу чолов1 чому та недооцшюючи жi ноле i нетипове, у 
межах критично! педагопки згодом виокремився новий напрям, що 
отримав назву "фемнистична педагог!ка" та знайшов свое 
обгрунтування в ф1лософн постмодершзму;

2) фсм!1 мстична педагопка мае сво!м ядром традицп критично! та 
радикально! педагопки, яю розглядають o c B ir y  як форму права та 
можливостей, як шетрумент сощально! справедливосп та 
"фсмшютський проект" [10]. I! мета -  створення методологи осв!ти без 
сексизму (насюльки це е можливим). Особлива заслуга у виявленш й 
обгруптуванш важсл!в. за допомогою яких зд!йснюеться гендерна 
couiaJiiianiK суб'екга оевп'и, належить саме теоретикам фемнйзму. 
Вони вперше довели, що знания, яю викладаються в традицшних 
академ1чних дисципл!нах, е негювними, частковими i деформованими, 
а загальноприйняп концепцй' !стини формувались на протяз! Bciei 
icT o p i!  розвитку людства тшьки одшею його частиною -  чолов!чою. 
Щоб змшити такий стан речей, при якому Ж 1 п к и  були невидимою й 
маргшальною дшчою силою в культур!, необхщно реоргагпзувати 
знания, змшити ракурс, шд яким жшка розглядаеться у культур! [12, 
130].

Свою увагу фем!н!стична педагопка центруе на гендерних 
вщносинах, криттц сексистських прояв1в i маскул!ноценгровано1 

системи освети як контрольовано! чолов1ками для чолов!к1в, де 
вважапься важливим той доевщ i передаються Ti знания, що 
вщбивають чолов!чу ic ropiio, чолов!Ч1 ще!, цшноси й культуру [5, 28].
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Незважаючи на фрагментартсть та розмагп'сть позишй 
фемшютсько'] педагопки, що в целому вона чутлива до р1зномажтних 
та незвичайних контекспв аудиторii', а не лише"безпосереднього 
контексту" (школи). Фсмпйстська педагопка спрямована на виявлення 
й розвшчання нс суто гендерних упереджень, а взасмопов’язаних 
систем забобошв i стереотишв, що базуються на статевих, расових, 
класових шдм! нностях. Тому програми гендерних та жшочих 
дослщжень та вщповщних ним ушверситетських курсiв набувають не 
лише гендерной ал с й расовой класово!, етшчно! сенситивностц а отже, 
працюють над деконструкщею всього складного конструкту 
прихованого навчального плану.

Ие можна не згадати й найбшьш впливов! методолопчш теорй 
фсмпйзму в псдагопчшй практицк

концетря л!берального фемшзму або "фемш!зм piBHOcTi", що 
передбачае зр1вняння в правах, можливостях i шансах ycix суб'ск'пв 
навчалгшо-виховного пронесу (одержания освпи. достушпсть шил 
pi3Horo проф Iлю. МОЖЛИВ1С] I, вивчати однакош предмета, складати на 
паритетних правах iciniTH тощо) незалежно вщ crari i раси;

концепщя сощал-фемшзму - пов'язуе нер1вшсть статей з 
класовою HepiBHicTFo. Школи юнуюзь для того, щоб вщтворювати 
сегреговану робочу силу, вони тюно пов’язаж з нер1вним розподшом 
ripaqi вдома. Я к  наел i д о  к, хлопщ та д1вчата сощалгзуються i вчаться 
виконувати piiiii рол; в сексистському каптшетичному сустльств 1 ;

- концепщя радикального фемппзму, спираючись на фтософсьш 
засади есенщалпму, розглядас жшок як бюлопчний "клас", який 
дискримшусться i експлуатусться чоловйсами в усьому сусшльствй V 
цьому [туедп гострш фемппстськш критищ шддаеться 3 MicT навчальних 
плашв, програм, навчальних шдручпикш, посШниюв, структура, змют i 
методи само! освпи [8, 479; 5, 26-27].

Фемшютична педагопка розглядас навчальний процес як бйтьш 
ттерактивний, ашж традишйний пщхщ. Пропонована нею концепщя 
залучення студсггпв певною Mipoio вщповщас конце!mil загально! 
осв1та щодо стимулювання активного навчання студента. Проте, 
фемппстачна педагопка не вщцляе активно! poni викладача як 
наставника, тим самим вона стамулюе студенпв стати наставниками 
самим cooi, заохочус !х до активно! poni в навчальному nponeci. Це 
означас арсенал 6ijibni актнвнпх ролей для студента, i не змшу, а 
зменшення jiojii викладача;

3) гендерна педагопка, що розкривае мехашзми формування 
гендерних вщносин в оевгппх закладах, розвинулась на переташ 
критично! й фемтстськой Вона спирасться на необхщшеть внзнання 
р1вних можливостей чоловшв i жшок у здобутп оевгги, що 
визначаю!вся як ооов язкова умова забезпечення р!вноправносп 
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чоловдав i жшок у e c i x  сферах життя, дослщжуе неформалый, неявн1 

сторони навчальних практик, враховуе в освпньому nponeci специфику 
життсвих iH T e p e c iB  та психолопчннх вщмшностей д1вчат i хлошцв, 
гендерну ситуащю в сусшльствк И представники в, що назрела 
необхщшсть перегляду понять освгги й виховання з позицш гендерного 
пщходу, який передбачае гармошзацио статево-рольово!' взаемодп на 
ocHoei pieHHX прав та можливостей особистост! незалежно вщ стати

Укра'шська "Енциклопед1я освгш" визначае гендерний пщхщ як 
ви\пр суспшьних ЯВИЩ кр 13Ь призму сукупност1 СВТТОГЛЯДНИХ 
положень, я и  виходять з ще!' про те, що важлив1 не caMi по co6i 
бюлопчт та фiзичнi вщмшност1 м1ж чоловшами i жшками, а 
культурна i социальна значуицсть, яка надаеться суспшьством цим 
вщмшностям у напряхп досягнсння гсттдсрно! piBHOCTi [3, 129].
Позищонуючи нову етику наукового п1знання, в як1й "...необхщними 
стають вимоги в'щкритосп до нового i незвичного, а також терпим icn, 
до вщмшностей м1ж людьми", гендерний п1дх1д виступае своерщним 
результатом сощального замовлення суспшьства, викликом на його 
модершзацшш процеси, що потребували "...реконструкцш 
шдивщуального, родинного, cyciильного i державного сшвжиття 
статей" [9, 17], розширення жшочого соц1уму не лише у межах 
нащональних, а й евпювих масштабтв [5, 22].

ООН визначила гендерний пщхщ як ”... процес оцшки будь- 
якого заходу, що плануеться, з точки зору його впливу на жшок i 
чоловпав, а також законодавства, стратепй i програм в yeix галузях i на 
Bcix р1внях. Ця стратепя грунтуеться на тому, що штереси та доевщ 
яблок, як i чоловшв, мають стати невщ’емним критер1ем при розробц1 
тагалыю'Г комцеицп, при здшененш мон1торингу й оцшки загальних 
иапрямж Д1 ял1.т)ст 1 i ирофам у гюлНичних, економ1чних та сусгйльних 
сферах для того, щоб ж1нки, як i чоловши, могли одержувати однакош 
можливосл i шанси, а нср1втйсть щоб школи не вкоршювалась" [4, 78- 
80].

Необхщшсть i доцшьшсть розробки й упровадження гендерного 
пщходу в оевггу украшський розвщник ОЛльченко виводить з 
наступно! низки сощально-педагопчних суперечностей:

-  м1ж прагненням украшсько! держави до подальшого 
1нтегрування у европейський та евтговий освНнш npocTip та 
домшуванням у в1тчизняному суспшьств1 naTpiapxaTHoV щеологп, 
жорстких стандарпв традицшно! культури фсмшносп i маскулшносп:

-  м1ж завданнями нащонально! осв1ти, щодо формування 
демократичних ц1нностей, утвердження принцип is piBHOCTi i 
гумашюеп, розвитку гендерно!' культури егал1 тарного зразка та 
окрсмими дискримшашйними тенденщями (за ознакою раси, етшчного 
походясепия, стат1, релит!, вшу, сексуально! орйитацп, класово!
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палежносл, майнового статку тшцо), яга мають \йсце в сустльному 
ж игл кра'Уни;

-  мш усвУдомленням прогресивним освУтянським колом 
необхщносл впроваджсння нового дослщницького напряму -  
гендерного шдходу та тривалим панування практики "одшп думки", 
що сформувала специфУчпу ментальшсть впчизняного науковця, 
здатного використовувати у пошуках ic-гини один i3  можливих шляхiв’ 
innii -  вщкидати;

—„ ^ |/К потребою здшснення "гендерноУ швентаризащУ" 
традицшноТ методологУУ сощальних i сощогуаштарних наук, 
необх1дшстю створення Унноващйпих методУв та тдхо;ив' 
упровадження нових тем i курсi в з гендерноУ проблематики та браком 
матер 1альних i моральних стимул1в для Ух розроблсння i впроваджсння, 
недостатжстю узагальнюючих праць з теорн i методологГУ гендерних 
дослщжень тогцо;

-  м1ж об’ективною потребою у вихованш ново: генеращУ молодi 
з гендерно-чутливим форматом мислення i традицшною гендерне 
нейтральною (нечутливою) ocBi-пгьою гкштикою i практикою [5, 23].

3 огляду на вггчнзняну наукову традищю, що призводить по 
зм1шування та пщмши статево-рольового i гендерного пщходу 
необхщно ус в i до мити р1зницю мгж ними. На думку Л.СеменовоУ, 
перший спирагться на пасту г rn i нринципи: шдкреслення вщм1нностей 
м1ж особами жУночоУ i чоловгчоУ стат1; opirHTauia на Ух «особливе 
призначення» i взагмодоповшоюч1 Ух сощалышх ролей; закртлеиня 
гендерно-стереотапних штереав i переваг; Угнорування 
1 ндив1 дуальности особистостУ i обмеження свободи вибору, яю «не 
вУдповУдають» статевУй приналежностУ; гендерно-схематизоване 
виховання [15, с.215].

Гендерний гг i;rx У;г виходить з наступного: вУдмова вУд
диференщиованих за статевою ознакою виховних впливУв; 
нейтралУзащя i помякшення соцУально обумовлених розходжень мУж 
особами жУночоУ i чоловУчоУ стал; вУдсутшсть орУентащУ на Ух "особливе 
призначення" та визнання взаемозамУнносл жУночих i чоловУчих 
соцУальних ролей; реалУзащя Удей гендерноУ piBHOCTi; забезпечення 
кожшй особистостУ свободи вибору, заохочення ГУ Ундшпдуальних 
i ггтсрссмв i уподобань; забезпечення для oci6 будь-якоУ статУ 
можлнвостей бути рУзними [15, 217].

Упровадження гендерного пУдходу в псдаюгтчну науку 
пов'язуеться:

У3 необхУднУстю розумУння соцУального, конструктивУстського 
походження категорУй "чоловУчого" та "жУночого" в сусшльствУ, 
потребою ставити особиепсть та УндивУдуальнУсть дитини у nponcci УУ'
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розвитку та виховання вище вщ традицшних меж стат) (О.Цокур) [18,
11-15]; . . „

- i3  усвщомленням того, що вщмитносп в поведшщ та сприинятп 
чоловтов i жшок визначаються не так !х фглолопчними 
особливостями, як вихованням на основ! поширених в датой культур! 
уявлень про сутнють чолов1чого та жшочого (О.Л уценено) [8, 478];

- i3  можливютю людини виявити свою щентичнють, забезпечити 
1Й бшыну свободу вибору i самореал!заци, допомогти стати гнучкою i 
здатною використовувати pi3Hi можливосп поведшки (В.Кравець) [6,
184]; . . .

- i3  можливютю вщшти вщ передбачуваностт чоловтчих т жшочих
характеристик й демонструванням перед учнями особистюних шлях1в 
розвитку, нс обмсжсних традицшними гсндсрними стереотипами 
(Л.Шустова) [20].

Micia впровадження гендерного пщходу в оевку полягае в тому, 
щоб вщмовитися вщ асиметрп coiTiajiiaanii бшарного типу (слабка 
залежна жшка -  сильний рпнучий чоловш) i перейти до 
багатополюсно! модел! сощального конструювання стать Гендерш 
шдходи в оевггньому процес! забезпечать розвиток ново! особистоси, 
яка самореал1зуеться, що комфортно й адекватно сшввщноситься з 
концепцйло демократичного сустльства.

Запроваджування гендерного шдходу в педагопчну науку та 
практику на думку росшського дослщника Л.Столярчук передбачае: 
штеграцйо та переробку знань, отриманих ргзними науками про 
людину, подальшим обмеженням власного предмета дослщження в 
кожшй наущ; виявлення педагопчних аспекте процесу гендерно'т 
с о щ а л п а ц п  д1вчаток i хлопчшав, д1вчат i юнаюв, чоловпав i жзнок як 
суб'пспн панчаппя i виховання в систем! освети; вивчення мехашзм!в 
складпих i багатограпиих взаемодш учшв з педагогами, однолетками 
обох статей в одностатсвих i р!зностатевих трупах; в!кових та 
ищивщуалышх особливостей становления гендерно! щентичност, 
a i i a a i 3  рол! дошюлъних, шк!льних, ссрсдн!х i вищих профссшних 
o c e i T n i x  установ, заклад!в додатково! освети та професшно! 
нерепщготовки як соц!альних !нститут!в в гендернш сощал!зацп д!тсй, 
молод! та дорослих, що сприяють лквщацп дискримшацй за статтю, 
подолання гендерних стереотип!в у педагопчнш практик; виявленням 
законом!рностей i розробкою нових технолопй, що створюють умови 
для найбшьш повно! саморсалваци учшв обох статей, що сприяють 
внхованню ново! особистост! з високими !нтенц!ями вщкритост та 
адаптивност до р!зних культур, прюритетамй миролюбност! i 

паритетно! демократ! у B c i x  сферах ж и т т я , здатно! до шдивщуального 
життсвого вибору в дишьшчному сучасному c y c n i n b C T B i  [ 1 6 ] .
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Послщовна штегратя гендерного пщходу в систему професшноУ 
тдготовкн студент вищих педатпчних заклад1в, на думку 
Г.Мунтяна, забезпечуе шституал1зацпо гендерного компонента змюту 
вшцоУ педагопчноУ освгги, засвоення якого, у свою черту, вщкривае 
HOBi псрспективи для усвщомлення кожним випускником та 
випускницею своУх можливостей i через це стати центром i рушшною 
силою розвитку УхньоУ ocoohctocti, ii б1льш адекватного 
самовизначення щодо pojii та мюця в суспшьному виробництв1 

професшнш Kap’epi i жито [11,15].
Такими чином, головна щея гендерного пщходу в педагопщ -  не 

в описанш бюлопчних вщмшностей та фксувант р 1знигц в сощальних 
статусах, ролях, нормах i правилах життя представниюв ргзно'У стат1, а в 
ощнщ гармони' взагмодй' статей, в аналогичному осмислснш i 
поясненш специфки цк'У взаемодп в культурно-оевкньо-виховному 
середовищ1, у врахуванн1 впливу Bcix фактор1в педагопчного процесу 
на гендерний розвиток особистост! та ТУ саморух. Гендерна педагог1чна 
теорш спрямована на забезпечення й шдтримання зм!н та перетворень 
в становищ! i статуе! обох статей, регулюванш Тхнього гендерного 
балансу, визначаючи при цьому реальш перспективн1 завдання 
утвердження справедливоси й гумашзму у вщносинах чоловдав i 
ж1 нок, а врештц - створення цившзованого суспшьства гендерноУ 
piBHOCTi [5].

Впровадження гендерного пщходу в умовах сучасного 
навчально-виховпого процесу мае забезпечити;

1) гармошзащю В1Дносин м1ж статями на основ! егалггаризму i 
гендерноУ piBHOCTi;

2) розкриття i анал1тичне осмислення гендерних вщмшностей в 
педаго1очному npoqeci, упередженосп в 3Micri навчалъних програм, 
пояснения гендерного дисбалансу в освш у цшому;

3) регулювання гендерноУ асиметр ГУ навчально-виховното 
процесу, гальмування прояв1в сексизму i дискримшацн', подолання 
найошьш жорстких гендерних стсрсотип1в в освггшй практиц1;

4) коригування впливу середовища, розширення життевого 
простору для розкриття та розвитку шдивщуальних зд1бностей i 
задапбв кожно1 особистост1, можливостей if епмореалпацп;

5) створення комфортних умов для гендерноУ щентифкацп та 
ефективноУ со1Пал1зацГУ особистост1;

6) формування внутрппньоУ культури шдивща, толерантного 
ставлення до партнер1в протилежноУ статц виховання гармоншних 
морально-етичних гендерних вщносин;

7) деконструкции гендерних стереотитв у навчатп, вишльнення 
мислення педагогов, батьк1в учн1в вщ традицшних статево-рольових 
стандарт i гендерних упереджень
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8) створення модеш  гендерного виховання i здш снення 
педагопчного  процесу на основ! особистк:но-зор!ентованих стратеги! 
гендерного виховання [5, 29].

В исновки. Т ож  впровадж ення гендерного пщ ходу в yci ланки 
сусш льного ж иття -  важ лива передум ова штеграцг! У краш и до 
европейського та с в п о  во го сощ окультурного простору, що потребуй 
осм ислення гендерно! методологии вггчизняного i зарубгжного досв1ду
реал!зацп щей гендерно!' piBHOCTi.

В иокрем лення гендеру як  о б ’екту наукового ш знання стало 
результатом постм одерш стського осм ислення проблем  взаем овщ иосин 
статей та статево! нер1вност1 в ум овах друго! хеш и фемгнгзму. 
Категор!я "гендер" охоплю е i поясню е сощ альш  в щ м ш н о сп  чоловгкгв i 
жигак, щ о виникаю ть внаслщ ок !х суспш ьно! д1яльности лсгалгзують 
особ ли восп  !х сш вю нування у сусш льств! i сш ввщ нош ення "ж ш очого 
i "чолов1чого" в економ щ ц полггищ, культур!, в сощ альном у 1 
особ и сп сн ом у  житт! -  все те, щ о в ю нцевом у розрахунку визначае 
CBor6i4iiicTb coniajibHoro поводж ення представнию в Р 'зних статей, 
нпиравдовуг юпугоче у традицш них культурах дискримгнацгине 
становищ е жпгки вщ повщ но до гак званого "природного призначення .

Гистсм а о св п и  г одним з провщ них аген п в ген д ер н о 1 

сощ алпацп , щ о актуал1зуе гендерш  пщ ходи в кон тексп  педагопчних 
дослщ ж ень га задае вектор модернгзацн систем и о с е н и . Анализ геисзи 
гендерних шдходгв дозволив встановити, щ о для традицгиног 
педагопки  характерним  е формування в nponeci освгти i виховання 
типу особ и стоеи , бажано'г для ю нуючо! систем и сощ альних стосункгв; 
для критично! - стимулю вання учаснию в навчально-виховного процесу 
до снрняння трансф орм ацп о св п и  й усього сусш льства, для 
фемйпстсько! - о р и п тащ я на закрш лсння традицш них статевих ролей ; 
для гендерно! - ставлешгя до о со б и стоеи  в гг розвитку  i виховаынг 
вищ ими за традищ йгп рам ки стаи . Важ ливо пщ креслити, щ о 
традицш на п ед агоп ка груптуеться гга "культур! м овчання студента ; 
критична п одагри ка -  на "культур! голосу студсн п в", фсмш гстська -  
"культур! традицш но! повед!нки стат! студента"; гендерна -"культург 
дем ократично! повед!нки студента".

Проте, необхщ но визнати, щ о критичн! ще! захщ но! п ед агоп ки  у 
сучасн!й в н ч и зн ян ш  о с в н ш й  гграктиц! м аю ть характер не б!льш  н ш  
ш тенцш ,не передбачаю ть детально! програм и практично! реалгзацгг. 
К ритична та ф ем ш !стська педагог!ка м аю ть сигнальну функции, бо 
opicHTyron. насам перед на ш знавальне ставлення до о соб и стоеи , влади, 
дсрж ави, до  сво!х м ож ливостей  i обм еж ень. 1х досвщ  при усш  його 
специф !чносп доцш ьно використати  при р о зв ’язанн! стратеггчних 
завдань, щ о стоять перед вггчизняною  о св п о ю  за ум ов 
постком уш стичних трансф орм ацш .
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Проте шляхи побудови гендерно-чутливого суеш'льства 
орюнтованош на ГдеУ гендерноУ' piBHocTi, а також вибудовування 
В1ДПОВ1ДН1П ши мел' системи освгги вирУшуютъся кожною освггнъою 
системою, конкретно'У сощально-культурноУ, економУчно'У, шштично- 
правовш ситуацп, науково'У традицб i ушкального нацюпалыюго 
досвщу. Гендерний шдхщ в освгп УкраУни е не лише методолопчним 
орюнтиром, а й вектором модершзацп системи освУти вщпошдно до 
цшностей демократичного сусшльства, що забезпечить можливостУ 
ненасильницькод особистУсне орУентованоУ ГУ органУзацУУ , що буде 
снрияш творению умов для найгювшшоУ самореалУзацУУ вихованцУв, Ух 
високоУ адаптивностУ до полУкультурното середовища, миролюбностУ, 
толерантность демократичность здатностУ до УндивУдуальнош 
життевого вибору в динамУчному сучасному сусшльствк формування в 
особистостУ i суспУльствУ гендерноУ культури егалУтарного типу.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЩАЛУ AHKVTmv 
ФАХ1ВЦ1В ДОШК1ЛЫЮ1 ОСВПГИ: АКМЕОЛОГ1ЧНИЙ П1ДХ1Д 

*
„ „ „ ,, ГаврилюкС.М.,
к. пед. и., доцент Уманського державного педагопчного 

ушвсрситсту iMCHi Павла Тичини

Головною умовою творчоГ саморстьтацп вихователя 
дожкшьного навчального закладу е його високий професюнашзм 
особиспсна зршУсть та творчий стиль дУяльность У бГ вШ Z T p  м! 
ро»„тКу дитипп «я у СВ,™ зазначено: «особист™™ зр° * ”  
иередбачае сформовашсть у вихователя визначеио! смтопмднш 
позицп, педагог,,™; рефлекс, (здатност, а„ал„у,ат„ себе ™ ГГ0 
тввщиоситп думку „р„ себе з очкувапням шших, L I Z  J 

самовдосконаленж [ 1 ]. h 1Ш1Реои У

Серед нових наукових напрякпв, яю дають змогу ефективно
вир.шити дану проблему, вчеж видш>поть акмеолотний ждхТд
Провда, „ауковц, в галузУ акмеолоп, УН. В. Кузьм Уна, А.о! Деркач 
Ю.О.Гапн, С.С. Пальчевський, 3. Ф. СУверс, Г.1. ХозяУнов т а шшВ 
сутшсть акмеолопчного ждходу вбачають у «здУйсненш комплексного 
дослщження та вщновлення цУлУсностУ суб’екта, що проходить ступУнь 
зршосп, коли йоге ждивщуалыш, особистУсна та су6’сктно-дУял1фсна 
характеристики вивчаються в гдностУ, у всУх взагмозв’язках д л ™

0И3 U. Д0С,ГКеННЮ ™ »» може чщиятися
АкмеологУчний пУдхУд до освУти спрямований на 

самовдосконалення людини в освУтньому середовищУЛУ саморозвиток 
логяг°ТУП ДИТИНИ И Дорослш людини вУд оджп вершшш до ШШ01 на
сил Т к м е о ? ™ 2" “ 11 1BO,>"OCTi 1 ЗД°Р°В,5Г- У Р°'1Витку всУх ГУ життгвих 

Акме°лопчнии тдхщ  конкретизуг щеУ гуманУзацУУ освУти i 
орюс основу новоУ, сучасноУ УдеолотУУ виховання р  с  371

нсобхУд ж м и " аКМеОЛОП1.. £ сучасними, ’перспективними,
наука ппо I  У ** СВ'Т° В01 ГЛоба-1Ша11" ’ 0С1<Ульки акмеолопя -  наука про вини досягнення в розвитку Людини, яка розглядаеться як 
субскт життед'яльностУ, здатний до самооргашзацУУ ■
професшнш дп/льност., осягнення власноУ людськоУ якостУ у вищому



вимУрУ -  Духовности Останне сприяе формувапню нового мислення, 
свУтосприймання, що, в свою черту, забезпечуе прогрес у сусшльс

Р  ’ С 3Базовими акмеолопчиими категорУями е профссюналпм 
особистостд и фахова компетентшсть, особисттсно-нроф= ии 
позвиток Нар1жним каменем такого шдходу

i T .op,oCTi, -  ВО г основримр катвгор,»»,
пелагопчжм та загально! акмеологп.

Н. В. Кузьм1на визначае професУоналУзм як сукупнють стшких 
властивостей особистосп в ;пялыюсп, шдивщуалыюсп спецгалюта 
ню задовольняють внмоги нрофесн. Однак професюнал.зм «  «
властивУсть особистостУ, за переконанням автора, формуеться в npoueci
профссУйно'У освгш [4 , с. 36]. .

4 На думку вчених, найвищими ршнями професюналпму педагога
с ооолодпшя професУпо, псдагогУчиа майстсршсть. самоактушизащя
педагоги та нсдагопчна творчУеть [3].

НУд багатого творчого потепцишу як шдевщомого процесу 
шиежнн. piaciii. творчоУ саморсалУзацм У саморозвитку особистосп.
«„'кг. голо..... .. джерслом П розвитку с творчии потенщал якии
1>С11111'1У4 п.ся У тиорчому чусишн, а ировщним мотивом -  нрагненн д 

i «.морсуляшГ [6. в. 144]. Bi« не г .родженим «го ,нс  
можпа набути в нроцесУ освУти, як знания, вишня, навички. Вщ 
вроджепих здУбностей психофшологи людини творчии потенцшл 
Г Г и г ь  т .Д и  „евнон, м1рою, але його актуш,Ьний сгв„ « ш н .  
niimoc гей само'У людини, вУд и внутрпшпх зусиль задля культивуван 
у co6i творчоУ потенцУУ [6, с. 144].

С' Ю Степанов творчий потенц1 ал розглядае як 
пспхосиергетичну напрут, що виникае мУж устремлшнями 
м ож ливоегям и та реальним житгям людини. Вш Ре" “3У ^  „а 
рф,сксивно-творчому зуеиллУ, тобто в зуеилл., с п р ю ш я ч ^  
досягпення ранУше недосяжного, на реалпащю того, що до даного 
моменту нс було рсалУзованс, на устрсмлшня за меж! самого себе L7, с.

А О Деркач виокремив таи характеристики творчого потенщалу 
особистостУ: творча спрямованУсть професУйних штересш; потреба у 
новаторский дУяльноетУ, ехильнУеть до Унновацш; виеокии ршень 
Г о л о г о  та деяких спегйальнйх „шив штелекту; — .  .  
формування асощативних зв’язкУв, розвинута уява; сильна вольова 
рсгудяцУя поведУнки та дУяльноетУ; самостУйнють; вм.ння управляли 
сиоУм станом, в тому числУ стимулювати свою творчу актившеть [3, 

I !
Мважасмо, що виокремлеш вченим акмеолопчно-особистюш 

параметр.! стають константою, що визначае профссюналпм


