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Актуальність теми інновації. В умовах функціонування полікультурної 

парадигми (відкритості суспільства, зорієнтованого на гуманістичні цінності,  

творення особистості як суб’єкта культури) актуалізується потреба в 

удосконаленні системи освіти, підготовки вчителів, спроможних виховати 

ерудованих, високодуховних, креативних, мобільних учнів, здатних самостійно 

й  конструктивно вирішити проблему. Подолання даного протиріччя можливе за 

умови визначення та впровадження шляхів підвищення професійної 

компетентності педпрацівників.  

Виходячи з того, що компетентність переважно розуміється як володіння 

певною компетенцією, сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, 

необхідних для здійснення продуктивної діяльності (Н. Баграмова, І. Загайнов, 

О. Ільченко, С. Ожогов, В. Наперова, Е. Симанюк, А. Сластьонін, Л. Фішман, 

А. Хуторський, А. Черемисина, М. Чоганов, С. Шишов та ін.), професійна 

компетентність ‒ інтегральна характеристика професійних та особистісних 

якостей, що сприяють досягненню високого результату діяльності. 

Однією зі складових педагогічної, зокрема  ґендерної, культури вчителів є  

ґендерна компетентність. Поява даного поняття зумовлена необхідністю в  

подоланні ґендерної дисгармонії сучасного суспільства, створенні однакових 

умов для самореалізації особистості в усіх сферах життєдіяльності незалежно від 

її статі, підвищенні рівня  ґендерної культури нації. Проблема ґендерної 

компетентності вчителів є однією із ключових ґендерного виховання 

(цілеспрямованого, систематичного, послідовного процесу формування 

ґендерної культури суб’єктів навчально-виховного процесу [1, с. 25]), завдання 

якого ґрунтуються на основних положеннях Конституції України (1996), 

Декларації тисячоліття ООН (2000 р.), Закону України «Про забезпечення рівних 
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прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р., 2012 р., 2013 р.) та інш. Основні 

положення ґендерного виховання є предметом наукових досліджень українських 

С. Айвазової, С. Вихор, Т. Говорун, Т. Журженко, І. Зверєвої, В. Кравця, 

Г. Лактіонової, Л. Міщик, Г. Сілласте, Л. Смоляр, О. Цокур, Л. Штильової та ін.  

Ґендерне виховання, з одного боку, спрямоване на збереження найкращих 

традицій минулого, зокрема цінностей взаємоповаги, взаєморозуміння, любові, 

вірності, з іншого боку, намагається подолати існуючі в суспільстві ґендерні 

стереотипи (нав’язані суспільством схеми мислення, поведінки щодо 

протилежної статі, відхід від яких викликає осуд оточуючих [1, с. 35]), що 

визначають нерівноцінні соціальні позиції статей, акцентують увагу на 

ґендерних відмінностях, не сприяють особистісному розвитку. Ґендерне 

виховання є антитетичним до андроцентричного (виховання в учасників 

навчально-виховного процесу патріархатної картини світу як норми екзистенції), 

оскільки спрямоване на конструювання нових ідеалів поведінки чоловіка та 

жінки з урахуванням позитивних функцій патріархатної культури; виховання 

паритетності мислення учнів щодо чоловіка та жінки; формування потреби в 

побудові  ґендерної гармонії; виховання практичних умінь і навичок щодо 

реалізації ідеї егалітаризму у взаєминах з особою протилежної статі та потреби в 

передачі конструктивного ґендерного досвіду майбутнім дітям. 

Для ефективного здійснення ґендерного виховання в закладах освіти 

потрібно вдосконалити ґендерну компетентність учителів. Теоретичний аналіз 

вищезазначеного поняття в наукових дослідженнях О. Болотської [2], 

Т. Дороніної [4], І. Загайнова [5], І. Мунтяна [7], М. Радзівілової [8], С. Рожкової 

[9] та інших дав можливість уточнити його зміст: сукупність ґендерних знань, 

ґендерних цінностей, ґендерних умінь і навичок. 

Виходячи з мети ґендерного виховання,  уточненого нами визначення 

ґендерної компетентності, результатів аналізу вищезазначеної категорії в 

ґендерній педагогіці було окреслено зміст  її структурних компонентів: 

когнітивного, емоційно-ціннісного, поведінкового.  
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Забезпечення вчителем ґендерного балансу в навчально-виховному є 

можливим за умови взаємозв’язку всіх вищезазначених елементів ґендерної 

компетентності:  

 когнітивний компонент (ґендерні знання): знання змісту понять 

«ґендер», «ґендерна педагогіка», «ґендерне виховання», «ґендерна культура», 

«ґендерна компетентність»;  розуміння змісту понять «ґендерна рівність», 

«ґендерні стереотипи», «гіперґендерність»,  «фемінність», «маскулінність», 

«андрогінність», «ґендерний світогляд», «ґендерна позиція», «ґендерна 

гармонія»; прийняття й усвідомлення сутності технології формування  ґендерної 

культури учнів (змісту, мети, завдань, принципів, форм, методів, прийомів, 

засобів);  знання змісту нормативних документів, що стосуються ґендерної 

політики, ґендерної освіти; розуміння місця чоловіка та жінки в соціумі; знання 

особливостей ґендерної психології хлопців і дівчат; пізнання власного рівня 

ґендерної культури;  

 емоційно-ціннісний компонент (ґендерна позиція,  ґендерні цінності): 

аналіз наявності/відсутності ознак ґендерних стереотипів по відношенню до осіб 

протилежної статі у вчинках, думках, емоційному стані, у тому числі й учнів та 

учениць;  розвиток потреби в удосконаленні власних  ґендерних знань, умінь, 

цінностей, поведінки; формування  ґендерної позиції на основі цінностей: 

рівності між чоловіком та жінкою, справедливості, толерантності, 

співробітництва; 

 поведінковий компонент (ґендерні уміння й навички): уміння 

варіювати чоловічі й жіночі якості відповідно до життєвої ситуації; здатність 

досягти ґендерної гармонії з особою протилежної статі; навички практичного 

застосування технології формування  ґендерної культури учнів; уміння 

організувати навчально-виховний процес на засадах ґендерної рівності; уміння 

створювати сприятливі педагогічні умови для формування ґендерної культури 

учнів.  

Мета інновації – формування компетентності вчителів щодо здійснення 

ґендерного виховання старшокласників. 
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Завдання інновації: розвивати в учителів позитивне ставлення до 

ґендерного підходу в педагогіці; сприяти підвищенню рівня ґендерних знань 

учителів; розвивати в педагогів якості ґендерно коректної особистості; 

формувати навички виховання ґендерної культури старшокласників. 

Форми досягнення мети інновації: науково-практичні семінари, 

психолого-педагогічні тренінги, майстер-класи. 

Нами було розроблено й проведено з учителями наступні виховні заходи: 

 «Підвищення компетентності вчителів щодо розуміння концепції 

ґендеру в  педагогіці»; 

 «Формування професійної компетентності вчителів щодо 

здійснення ґендерного виховання старшокласників»; 

 «Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами 

раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху»; 

 «Підвищення ґендерної компетентності вчителів української 

літератури»; 

 «Формування ґендерної культури старшокласників у процесі 

вивчення української літератури»;                                                                                                                                                                                                                        

 «Профілактика схильності старшокласників до ґендерного 

насильства засобами української літератури»; 

 «Формування навичок застосування ґендерного контент-аналізу в 

психолого-педагогічній діяльності». 

Методи: інтерактивна лекція, евристична бесіда, дискусія, гра, метод 

вправ, групова, індивідуальна, колективна, самостійна робота, робота в парах, 

дослідницькі завдання, розв’язання проблемних ситуацій, демонстрація, приклад 

високого рівня ґендерної культури видатних людей, художніх персонажів, 

переконання щодо розвитку паритетного ставлення до чоловіка та жінки, метод 

прогнозування гармонійного ґендерного розвитку, заохочення, рефлексія. 

Засоби: ПК, електронні презентації; буклети, роздатковий інформативний 

матеріал; плакати зі схемами, таблицями, діаграмами; малюнки, фото, 

аудіозаписи, відеоролики; завдання для виконання роботи в мікрогрупах, опорні 
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картки, картки для утворення мікрогруп; художні тексти, прислів’я, анекдоти, 

тексти пісень; тексти релаксацій та позитивних афірмацій; літературне доміно, 

ігрове поле «Чорне – біле», фішки; паперові конверти, квіти, сердечка, 

чоловічки, сходинки; в’язальні нитки, іграшковий мікрофон, папір, скотч, 

маркери, олівці, фарби, пензлики, ватмани, магніти, склянки з водою, ножиці, 

журнали з малюнками, склянки з написами, скріпки.  

Отримані результати, висновки щодо  

ефективності пропонованої інновації 

У роботі з учителями були використані наступні шляхи підвищення 

професійної компетентності щодо здійснення ґендерного виховання 

старшокласників: 

 ґендерна просвіта; 

 корекційно-розвивальна робота щодо формування в учителів 

конструктивних ґендерних цінностей; 

 формування практичних умінь щодо здійснення ґендерного виховання 

старшокласників.  

Основна мета ґендерної просвіти – формування цілісності й 

об’єктивності знань щодо особливостей ґендерного виховання, розуміння змісту 

категоріального апарату  ґендерної педагогіки, структури й  етапів здійснення 

технології формування ґендерної культури старшокласників. 

Ґендерна просвіта має здійснюватися відповідно до принципів 

доступності, наочності, діалогізму, активності й самостійності, 

систематичності, свідомості й міцності знань, зв’язку із життям. Тренер у 

процесі формування ґендерних знань вчителів має враховувати їх світоглядну 

позицію щодо місця чоловіка й жінки в суспільстві. У випадку неприйняття 

вчителями ідеї ґендерної рівності важливо не нав’язувати бажані ґендерні 

цінності, а спонукати до усвідомлення ними важливості ґендерної гармонії та 

деструктивності нерівності у взаєминах осіб протилежної статі. Обсяг 

теоретичних знань, необхідних для здійснення ґендерного виховання, має бути 

недостатньо великим, систематичним і лаконічним, оскільки ґендерна 
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концепція є лише засобом формування ґендерної культури старшокласників, а не 

визначальною категорією в процесі виховання. Тому доцільно обмежитися 

поглибленням знань учителів про ґендер, взаємини чоловіка та жінки в історії 

розвитку суспільства, ґендерну педагогіку, технологію формування ґендерної 

культури.  

У процесі здійснення ґендерної просвіти вчителям важливо усвідомити:  

1) ґендер не вказує на статеві відмінності, а є соціокультурним 

конструктом, що визначає особливості світоглядної позиції щодо місця статей у 

світі, поведінки, характер взаємин чоловіка та жінки залежно від домінуючих 

цінностей суспільного буття [1, с. 15]; 

2) ґендерна культура ‒ складова загальнолюдської культури, результат 

ефективного ґендерного виховання та самовиховання, що виражається у 

свідомій гармонізації фемінних і маскулінних якостей особистості та вмінні 

конструювати гармонійні взаємини з особою протилежної статі [1, с. 31]; 

3) гіперґендерність  перешкоджає створенню родини на паритетних 

началах, оцінці особи протилежної статі як друга, однодумця: 

гіпермаскулінність продукує контроль,  домінування над іншими, ігнорування, 

агресію, насильство, гіперфемінність – залежність, підпорядкування, 

пасивність, прийняття ролі об’єкта насильства; 

4) андрогінність слід розглядати з позиції не біологічного, 

соціобіологічного чи когнітивно-поведінкового підходів, котрі нівелюють 

чоловічу й жіночу суб’єктивність, протиставляють осіб різних статей як бінарні 

опозиції, а з точки зору суб’єктно-вчинкового підходу, відповідно до якого 

особистість розглядається як суб’єкт власної життєдіяльності, життєтворчості, 

активності, саморозвитку, відповідальності за рішення, рефлексії, 

самовдосконалення, трансформації традиційних ґендерних ролей [3, с. 104–105]; 

андрогінність ‒ цілісна, гармонійна особистість, яка ефективно проявляє 

чоловічий та жіночий тип поведінки відповідно до життєвої ситуації, характеру 

постмодерного суспільства з метою досягнення внутрішньої та зовнішньої 

гармонії [1, с. 39]; 



7 

 

5) виховання ґендерної культури старшокласників засобами 

української літератури – процес діалогічної інтерактивної взаємодії учня й 

учителя в процесі ґендерного виховання засобами української літератури, що 

сприяє засвоєнню учнями системи знань із теорії ґендеру, пізнанню власної 

ґендерної культури, розвитку потреби в удосконаленні культури міжстатевої 

поведінки,  формуванню конструктивних ґендерних цінностей, умінь будувати 

гармонійні взаємини з особою протилежної статі в реальному житті [1, с. 41]. 

Корекційно-розвивальна робота щодо формування в учителів 

конструктивних ґендерних цінностей має здійснюватися практичним 

психологом, учителем-предметником, що має другу вищу психологічну освіту 

чи пройшов курси щодо впровадження ґендерного підходу в систему освіти. 

Основним завданням тренера має бути подолання рис ґендерно стереотипного 

вчителя (формує традиційні погляди на чоловіка та жінку, створює ґендерну 

ієрархію в навчальній аудиторії) та розвиток якостей ґендерно коректної 

особистості («шанобливе ставлення до жінок і чоловіків як членів суспільства 

незалежно від того, які соціальні стосунки вони мають» [6,  с. 122]).  

Усі розроблені нами заходи були спрямовані на виховання якостей 

ґендерно коректного педагога, якому характерні прийняття ґендерних ідей; 

паритетне мислення; високий рівень знань із ґендерної теорії; демонстрація 

зразкового типу поведінки щодо особи протилежної статі; орієнтація на 

індивідуальний розвиток учнів; висування однакових педагогічних вимог до 

хлопців і дівчат щодо навчання, культури поведінки; відсутність ознак 

андроцентричного мовлення; демократизм; інтерактивний стиль навчання, 

виховання; критичне переосмислення ґендерного аспекту чинних програм, 

посібників, підручників, періодики, ТБ-інформації, Інтернет-ресурсів; 

розширення ґендерних знань учнів та спонукання їх до самоосвіти; створення 

сприятливих умов для вільного вираження ґендерної позиції учнів; формування 

об’єктивного бачення проблеми взаємин осіб протилежної статі  тощо.  

Здійснювати корекційно-розвивальну роботу з педагогами потрібно 

поетапно: 
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1) проаналізувати особливості ґендерного світогляду (патріархатного, 

матріархатного, егалітарного); 

2) подолати стереотипне уявлення про чоловіка та жінку; 

3) виховати конструктивне ставлення до проблеми  ґендерної рівності; 

6) допомогти усвідомити, що ґендерна рівність не означає однаковості 

чоловіка та жінки, а надає право кожній особистості, незалежно від статі, на 

повноцінний розвиток;  

7) сприяти переосмисленню рівня розвитку й співвіднесення власних 

фемінних і маскулінних якостей; 

8) спонукати до визначення власної ґендерної позиції;  

9) допомогти переосмислити почуття, думки, вчинки, зумовлені 

взаєминами з особою протилежної статі, і розвивати прагнення до ґендерної 

гармонії; 

10)  виховати потребу в удосконаленні рівня розвитку власної ґендерної 

культури. 

Формування практичних умінь учителів щодо здійснення ґендерного 

виховання старшокласників передбачало виховання культури поведінки з 

особою протилежної статі, оволодіння технологією формування ґендерної 

культури старшокласників.  

Підвищення рівня ґендерної культури вчителів стосується як особистісної 

сфери, так і педагогічної. Тому після занять, спрямованих на формування 

здатності протистояти проявам інтолерантності, виховання навичок 

конструктивних взаємин з особою протилежної статі на засадах ґендерної 

рівності, співробітництва, справедливості, толерантності, важливо підвищити 

компетентність учителів щодо впровадження  ґендерного підходу в навчально-

виховний процес: 

1) ознайомитися з метою, завданням, принципами, методами, формами, 

прийомами, засобами  ґендерного виховання; 

2) переосмислити зміст етапів ґендерного виховання; 
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3) усвідомити кінцевий результат ґендерного виховання (високий 

рівень ґендерної культури старшокласників); 

4) навчитися практично застосовувати технологію ґендерного 

виховання. 

Отже, ґендерна компетентність учителів залежить від ґрунтовності й 

цілісності ґендерних знань, стійкості й характеру ґендерних цінностей, рівня 

сформованості практичних умінь щодо формування  ґендерної культури. 

Комплексна й систематична  ґендерна просвіта, корекційно-розвивальна робота, 

практична робота щодо застосування технології ґендерного виховання 

старшокласників сприятиме ефективному впровадженню вчителями ґендерного 

підходу в навчально-виховний процес. 
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