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У статті розкрито взаємодію зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що визначили 
становлення теорії та практики розвитку 
ґендерної культури студентів у 60-і роки 
ХХ – на початку ХХІ століття. З’ясовано, 
що розвиток ґендерної культури студентів 
як педагогічної теорії і освітньої практики 
відбувається під впливом різноманітних 
чинників, які визначили його особливості та 
тенденції на кожному з періодів, – історич-
них факторів. Їх взаємовплив визначив сво-
єрідність суспільно-історичного (охоплює 
економічні, політико-правові, соціальні та 
демографічні фактори, що зумовили зміни 
у суспільній свідомості та вплинули на роз-
виток ґендерних відносин у суспільстві), 
історико-наукового (об’єднує фактори роз-
витку науки, панівні доктрини та методо-
логічні підходи, а також соціокультурні та 
політико-ідеологічні фактори, міжнародне 
співробітництво у сфері науки і освіти, що 
вплинули на становлення теорії розвитку 
ґендерної культури) та історико-освіт-
нього контекстів (охоплює розвиток освіт-
нього законодавства, наднаціонального та 
національного рівнів, політико-ідеологічні 
настанови, глобалізаційні процеси у сфері 
освіти, співробітництво вищої школи та 
громадських організацій, а також організа-
цію та зміст діяльності вищої школи, що 
вплинули на практику розвитку ґендерної 
культури студентів). У статті зазначено, 
що з 60-х років ХХ в Україні складалися пере-
думови, обставини, що сприяли станов-
ленню теорії і практики розвитку ґендерної 
культури студентів, серед яких провідними 
є: ускладнення соціальних вимог до освіт-
ньої підготовки та розвитку особистості, 
що здобуває освіту; зміни в соціальних від-
носинах та суспільній свідомості громадян 
у країні, що супроводжувалися їх лібераліза-
цією; суттєві соціально-політичні та еко-
номічні зрушення, що відбувалися у процесі 
переходу від тоталітаризму до демократії, 
супроводжувалися «розпадом ідеологій» 

та пов’язаними з цим ціннісними транс- 
формаціями.
Ключові слова: передумова, умова, педаго-
гічна умова, фактор, суспільно-історичний, 
історико-науковий та історико-освітній кон-
текст. 

The article describes interaction between exter-
nal and internal factors, which influenced the 
theory and practice of gender culture develop-
ment among students in 1960s – at the begin-
ning of 21st century. Gender culture development 
among students (both as pedagogical theory 
and educational practices) is formed by differ-
ent factors during different periods; these fac-
tors could be named historical. Their reciprocal 
influence defined three contexts: socio-historical 
context (economical, political, legislative, social 
and demographic factors, which lead public con-
sciousness to changes and influenced gender 
relations in society); historical scientific context (it 
unites development of scientific approaches and 
methods, socio-cultural and political ideology, 
international cooperation in science and educa-
tion, which impacted the development of gender 
culture theory) and historical educational context 
(development of educational legislation on supra-
national and national levels, ideology, globaliza-
tion processes in education, cooperation of uni-
versities and NGOs, organization and contents 
of universities’ activity, which influenced students’ 
gender culture). Since 1960s there were special 
conditions in Ukraine, which helped to form the-
ory and practice of gender culture development 
among students. Social requirements to educa-
tion process and to students themselves became 
more complicated. Social relations and public 
consciousness changed due to liberalization. 
Massive social, political and economical changes 
were lead by transition from totalitarian regime to 
democracy and were accompanied by collapse 
of ideology and transformation of values. 
Key words: precondition, condition, pedagogical 
condition, factor, socio-historical, historical 
scientific and historical educational context. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Виникнення нової наукової теорії та практики 
зумовлюється різними зовнішніми та внутрішніми 
обставинами, а її розвиток – загальними зако-
номірностями розвитку відповідної науки. Тому 
історико-педагогічна рефлексія теорії та практики 
розвитку ґендерної культури студентів вимагає 
виявлення:

– обставин, що передували появі історико-
педагогічного явища (передумов); 

– процесів, що пов’язані з ним у часі та просторі 
(історичні фактори); 

– сталих напрямів, відносин, особливостей, що 
властиві його розвитку (тенденції); 

– значення останніх, їх наслідків та перспектив 
подальшого розвитку (прогнози).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Передумова – це попередня умова існування, 
виникнення, діяння і таке інше чого-небудь  
[14, с. 178], це умова або обставина, сприятлива 
для виникнення деякого явища, розвитку яких-
небудь подій. 

Першою передумовою становлення теорії та 
практики розвитку ґендерної культури студентів 
стало ускладнення соціальних вимог до освітньої 
підготовки та розвитку особистості, що здобуває 
освіту. Переконливі підтвердження своєї думки ми 
знаходимо в положеннях освітнього законодав-
ства України та окреслених ними меті та завдан-
нях вищої освіти.

Другою передумовою ґенези теорії та прак-
тики розвитку ґендерної культури студентів 
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можна визначити зміни в соціальних відносинах 
та суспільній свідомості громадян у країні, що 
супроводжувалися їх лібералізацією. На початку  
60-х років ХХ століття ці зміни зробили проблема-
тичними традиційні моральні норми статевої пове-
дінки, такі як: збільшення розриву між статевим і 
соціальним дозріванням; урбанізація суспільства 
та зменшення питомої ваги сім’ї як фактора соці-
алізації молоді; емансипація жінок і криза так зва-
ного «подвійного стандарту»: один – для чоловіків, 
інший – для жінок [6, с. 67]. Відбувалися глибокі 
зрушення у царині ґендерних відносин, що позна-
чилися кризою радянського «ґендерного порядку» 
та заданих ним «ґендерних контрактів». 

Третя передумова – суттєві соціально-полі-
тичні та економічні зрушення, що відбувалися 
у процесі переходу від тоталітаризму до демокра-
тії, супроводжувалися «розпадом ідеологій» та 
пов’язаними з цим ціннісними трансформаціями, 
завершилися змінами на карті світу. 

Мета статті – розкрити взаємодію зовнішніх 
та внутрішніх факторів, що визначили розвиток 
теорії та практики формування ґендерної культури 
студентів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фактор – це умова, рушійна сила будь-якого про-
цесу, явища, чинник, «момент, суттєва обставина 
у будь-якому процесі, явищі» [10, с. 878]. У педа-
гогіці фактор визначають як: «будь-яке педагогічне 
явище, що стало рушійною силою іншого явища» 
[3, с. 120]. Фактор постає причиною зміни та визна-
чає її характер і окремі риси [1]. Поняття «фактор» 
має широкий обіг в історично-педагогічних дослі-
дженнях. Поряд із ним українські педагоги-дослід-
ники використовують також поняття «чинник» 
та «умова». 

Так, І. Підласий вказує, що «причини, які впли-
вають на перебіг і результати процесів, що від-
буваються у вищій школі, прийнято називати 
факторами (дидактичними, організаційними, еко-
номічними і т. д.)» [12, с. 63]. На думку Є. Хри-
кова, на відміну від педагогічних умов, які ство-
рюються педагогами, фактори існують об’єктивно, 
незалежно від діяльності [15, с. 13]. Аналогічно 
М. Боритко [2] вважає, що, на відміну від «умов», 
які не відкидають можливості їх конструювання, 
поняття «фактор» означає більш об’єктивні обста-
вини (їх можна лише прогнозувати).

Нам імпонує визначення О. Дубасенюк [4; 5], яка 
розглядає фактор як чинник, що визначає природу 
та побудову шуканого об’єкта дослідження, мож-
ливі причини відмінностей на різних його рівнях. 
До провідних чинників виховного процесу вчена 
відносить спільність історико-географічного похо-
дження, мову, культуру та традиції народу тощо. 

Л. Штефан відокремлює суспільно-політичні 
(війни, революційні події, постійну зміну уряду та 
ін.), соціально-економічні (занепад промисловості 

та сільського господарства, зростання дитячої без-
притульності, масове зубожіння населення тощо) й 
організаційно-педагогічні (започаткування науково-
дослідних установ, масове проведення психолого-
педагогічних з’їздів, випуск науково-педагогічної 
літератури та періодичних видань тощо) чинники 
розвитку соціальної педагогіки як науки [16, с. 29]. 

В. Кохан, аналізуючи трансформаційні процеси 
у науково-технологічній сфері сучасної України, 
виокремлює три групи факторів, які гальмували їх 
у минулому: чинники, викликані історично зумов-
леним відставанням нашої країни від розвитку 
країн Європи (пізнє звільнення від феодалізму, 
масові втрати людей у війнах, а також за часи 
сталінських репресій та голодоморів); чинники, 
пов’язані з організацією науки в країні (незалежне 
одне від одного формування науки та інститутів 
Академії наук, відгородження фундаменталь-
ної науки від виробництва через прикладні галу-
зеві інститути, неналежний рівень фінансування 
вітчизняної науки); чинники, пов’язані з форму-
ванням як особистості наукового працівника, так 
і наукової спільноти в цілому (репресії, еміграція, 
ідеологічний тиск тощо) [7, с. 61].

У сучасній історії науки виокремились дві кон-
цепції щодо рушійних чинників наукового розви-
тку – екстерналізм та інтерналізм. Інтерналістська 
концепція головне значення надає внутрішнім, 
іманентним науці факторам. За такого підходу 
розвиток науки постає у вигляді руху ідей, понять, 
теорій, за внутрішньою логікою їх розвитку або 
зміни типів мислення, що відбувається стрибко-
подібно. Цей процес так чи інакше пов’язаний зі 
зміною філософських ідей та концепцій. Інтерна-
лізм фіксує наявність і зовнішніх чинників – еконо-
мічних, соціокультурних, які можуть або заважати, 
або сприяти науці; проте жодного впливу на вну-
трішню структуру наукового знання, його пробле-
матику та підхід до вирішення наукових завдань 
вони надати не можуть. У своїх крайніх формах 
така позиція призводить до абсолютизації відмін-
ностей інтелектуальних і культурно-історичних, 
соціальних аспектів розвитку науки. Згідно з екс-
терналістською концепцією, каталізаторами ево-
люції науки є зовнішні фактори – соціально-еко-
номічні та культурно-історичні. Екстерналістський 
підхід дав змогу розкрити історичну зумовленість 
наукового розвитку, виявити, проаналізувати нові 
аспекти та включити нові чинники у моделі, що його 
пояснюють. Разом із тим ці моделі були занадто 
спрощеними та прямолінійними, адже виводили 
найскладніші елементи науки: її зміст, теми, 
методи, ідеї та гіпотези безпосередньо із зовнішніх 
причин, ігноруючи особливості науки як духовного 
виробництва, специфічної діяльності з отримання, 
обґрунтування та перевірки об’єктивно істинного 
знання. Нині вже очевидно, що наука не може роз-
глядатися ні як явище, цілком замкнене в собі, 
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чи навпаки, цілком підлегле зовнішнім чинникам  
[8, с. 198–200]. Сучасні дослідники прагнуть зрозу-
міти взаємодію і взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх 
факторів розвитку науки, що ведуть до виникнення 
нових ідей, методів і теорій, і в педагогіці також. 

У радянські часи, вказував Є. Хриков, провід-
ним зовнішнім чинником розвитку науки поставав 
ідеологічний фактор, що «порушувало логіку роз-
витку педагогічної науки та призводило до фор-
малізації науки; її внутрішні чинники, пов’язані із 
самоорганізацією, переставали діяти». Це стри-
мувало розвиток педагогічної науки. Таким чином, 
учений вказує, що зовнішні та внутрішні чинники 
розвитку педагогіки міцно пов’язані. «Зовнішні 
чинники можуть впливати на розвиток педагогіч-
ної науки тільки завдяки впливу на науковців… 
Але водночас науковець є активною людиною зі 
своїми науковими інтересами та мотивами діяль-
ності, яка не підлягає повному зовнішньому управ-
лінню». До внутрішніх чинників розвитку педагогіч-
ної науки Є. Хриков відносить: рівень накопичених 
педагогічних знань; логіку розвитку педагогіки; 
наявність підготовлених науковців; методологічні 
засади педагогіки; галузеву структуру педаго-
гіки; парадигмальну організацію науки; стосунки 
у науковому товаристві; до зовнішніх: об’єктивні 
потреби виховання; рівень розвитку суміжних 
наук; умови діяльності науковців; суспільний пре-
стиж педагогічної науки; законодавчу базу системи 
освіти; державні та міжнародні освітні програми; 
державне та інші види фінансування науки, гранти 
на проведення педагогічних досліджень [15]. 

У своєму дослідженні ми розкриємо взаємодію 
зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначили 
розвиток теорії та практики формування ґендер-
ної культури студентів. 

Спільною рисою, що визначила специфіку впливу 
історико-педагогічних факторів розвитку теорії та 
практики формування ґендерної культури студен-
тів вищої школи, став андроцентризм мови, куль-
тури, соціальних практик, наукових дискурсів, вбу-
дований в усі соціальні інститути і в систему освіти.

Якщо передумови – це попередні обставини, 
умови, за яких виник феномен, що йому дали 
поштовх, то подальша еволюція феномена відбу-
вається завдяки впливу певних історичних факто-
рів, характеристика яких є важливим завданням 
історико-педагогічного дослідження. Історичні 
фактори (історичні умови) – це зовнішні реалії пев-
ного історичного часу та простору, в яких розвива-
ється і функціонує педагогічна система, що визна-
чають її особливості (Д. Молоков) [9]. Дослідники 
розглядають їх комплексно, враховуючи впливи 
на досліджуваний феномен різних соціальних 
інститутів. 

Контекстуальні чинники розвитку освіти напри-
кінці XX – на початку XXI століття А. Сбруєва 
сформулювала у таких площинах, як:

– макроекономічна: глобалізаційні тенденції 
розвитку світової економіки та ринку праці окрес-
люють конкурентоспроможність національної еко-
номіки як пріоритетну детермінанту розвитку наці-
ональної освіти;

– економічна: в умовах формування економіки 
знань освіта постає продуктивною силою, яка 
створює одну з найвагоміших складових частин 
блага націй – людський капітал. Це висуває якісно 
нові вимоги до професійної підготовки та застосу-
вання якісно нових форм контролю за досягнен-
ням централізовано визначених її цілей;

– макрополітична: глобалізаційна політика роз-
винених країн визначає пріоритетну підтримку 
ринкових стратегій освітніх реформ;

– соціально-політична: переважання неолібе-
рально спрямованого політичного курсу в діяль-
ності як консервативних, так і демократичних партій;

– соціальна: а) подовження термінів обов’яз- 
кового навчання створює якісно нові проблеми 
психологічного, етичного, фінансового, курику-
лярного характеру; б) токсичне соціальне серед-
овище; в) концентрація бідного, не досить освіче-
ного населення в центрах мегаполісів; г) зростання 
рівня вимог до освітніх послуг, зумовлене підви-
щенням економічного та освітнього рівня серед-
нього класу; ґ) зниження рівня політичної та 
соціальної активності молоді, зростання індивіду-
алізму, фрагментованості та ізоляції в сучасному 
суспільстві;

– демографічна: а) зниження народжуваності 
та збільшення кількості людей похилого віку 
зменшує зацікавленість громадян у програмах 
розвитку та реформування освіти; б) активізація 
міграційних процесів зумовлює диверсифікацію 
освітніх потреб населення; в) зростання кількості 
бідного населення створює додаткові фінансові 
та педагогічні проблеми в діяльності державних 
шкіл;

– інформаційно-технологічна: нові освітні мож-
ливості зумовлені більшою доступністю знань 
(дистанційне навчання, розширення навчального 
середовища, можливість навчання вдома, роз-
ширення можливостей для професійно-педагогіч-
ного спілкування, утворення освітніх мереж тощо) 
і породжені ІКТ нові проблеми (нерівні можливості 
доступу до ІКТ, розрив між поколіннями фахівців у 
рівні опанування ІКТ, недостатній рівень програм-
ного забезпечення шкіл тощо);

– макроосвітня: міжнародні виміри якості знань 
як детермінанти національної освітньої політики;

– соціально-освітня: суспільна зацікавленість 
у результатах діяльності освітньої системи призво-
дить як до активного втручання в діяльність школи 
різних суспільних груп, так і до активізації участі 
школи в справах громади;

– професійно-освітня: якісні зміни умов праці 
педагогів та вимог до них [13, с. 38–44]. 
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У дослідженні Г. Петручені [11] виокремлено 
п’ять груп чинників, що взаємно впливали на фор-
мування ґендерної культури пізньорадянського 
студентства: 

 – соціально-демографічні процеси в країні – 
затвердження ідеалу малодітної сім’ї; погіршення 
реалізації радянською сім’єю соціальних функцій; 
подвійна зайнятість жінок у суспільному виробни-
цтві та у сім’ї; зміна способу життя суспільства, 
кардинальна переоцінка цінностей у суспільстві, 
в сім’ї та у жінок; «криза маскулінності» («криза 
батьківства»); розбалансованість процесів ста-
тево-рольової ідентифікації; 

 – розвиток та криза радянського ґендерного 
порядку та пов’язаних з ним офіційних ґендер-
них контрактів «матері, що працює» і «трудів-
ника-захисника». В умовах проголошеної рівності 
статей держава постає в патріархатній протекції 
стосовно жінок, що розглядаються як особлива 
«державно-залежна» група громадян через своє 
«природне призначення»;

 – зміни у суспільній свідомості, що вплинули на 
проблематичність традиційних моральних норм 
статевої поведінки; 

 – системна розробка проблем взаємин ста-
тей у суспільних науках, які ставали основними 
постачальниками державної міфології  і ґендер-
ної зокрема. Розвідки, що розпочалися у вітчизня-
ній науці, торкалися лише окремих аспектів ґен-
дерної проблематики. У психолого-педагогічних 
дослідженнях це медично-гігієнічні та психоло-
гічно-фізіологічні аспекти статевого дозрівання, 
морально-етичні проблеми статевого виховання 
та взаємин статей та підготовка молоді до осо-
бистісного життя і шлюбно-сімейних відносин.  
Ці дослідження віддзеркалюють статево-рольо-
вий (соціостатевий) підхід, що у сучасній педаго-
гіці часто ототожнюють з ґендерним; 

 – середовище та педагогічний процес закладу 
освіти – вища школа відтворювала парадокси 
етакратичного радянського ґендерного порядку 
через зміст навчання та організацію середовища 
закладу освіти. 

Ми розглядаємо фактори становлення теорії 
та практики розвитку ґендерної культури студентів 
у таких контекстах, як: 

– суспільно-історичний, що охоплює еконо-
мічні, політико-правові, соціальні та демографічні 
фактори, що зумовили зміни у суспільній свідо-
мості та вплинули на розвиток ґендерних відносин 
у суспільстві;

– історико-науковий, що охоплює фактори роз-
витку науки, панівні доктрини та методологічні під-
ходи, а також соціокультурні та політико-ідеоло-
гічні фактори, міжнародне співробітництво у сфері 
науки і освіти, що вплинули на становлення теорії 
розвитку ґендерної культури;

– історико-освітній, що охоплює такі фактори: 
розвиток освітнього законодавства, політико-ідео-
логічні настанови, глобалізаційні процеси у сфері 
освіти, співробітництво вищої школи та громад-
ських організацій, а також організацію та зміст 
діяльності вищої школи, що вплинули на практику 
розвитку ґендерної культури студентів.

Висновки. Отже, розвиток ґендерної культури 
студентів вищих навчальних закладів України в 
60-х роках ХХ – на початку ХХІ століття та його 
становлення як педагогічної теорії та освітньої 
практики виявилося малодослідженою пробле-
мою, висвітлення якої є актуальним для сучасної 
української освіти. 

З 60-х років ХХ в Україні складалися переду-
мови, обставини, що сприяли становленню теорії 
і практики розвитку ґендерної культури студентів: 
ускладнення соціальних вимог до освітньої підго-
товки та розвитку особистості, що здобуває освіту; 
зміни в соціальних відносинах та суспільній свідо-
мості громадян у країні, що супроводжувалися їх 
лібералізацією; суттєві соціально-політичні та еко-
номічні зрушення, що відбувалися у процесі пере-
ходу від тоталітаризму до демократії, супроводжу-
валися «розпадом ідеологій» та пов’язаними з цим 
ціннісними трансформаціями. Розвиток ґендерної 
культури студентів як педагогічної теорії і освітньої 
практики відбувався під впливом різноманітних 
чинників, які визначали його особливості та тен-
денції на кожному з періодів та етапів, історичних 
факторів. Їх взаємовплив визначив своєрідність 
суспільно-історичного, історико-наукового та істо-
рико-освітнього контекстів.
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