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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

У статті висвітлюється формування гендерної культури старшокласників у закладах за-
гальної середньої освіти. Проблема формування гендерної культури старшокласників на заса-
дах розуміння гендеру й гендерної рівності зумовлена нагальною потребою в якнайшвидшому 
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подоланні гендерних стереотипів і дискримінації чоловіків і жінок у сучасному українському 
суспільстві. На теоретичному рівні автори обґрунтовують необхідність організації освітньої ді-
яльності старшокласників на основі усвідомлення провідних ідей гендерного підходу, що сприяє 
створенню необхідних умов для реалізації їхнього індивідуального потенціалу розвитку, фор-
мування навичок конструктивної міжгендерної взаємодії, і як результат, ефективно впливає на 
формування їхньої гендерної культури. Автори розглядають різні підходи до розуміння сутності 
поняття «гендер» і пропонують його власне уточнене визначення. Узагальнено принципи фор-
мування гендерної культури старшокласників, а саме: принцип доступності всіх видів і форм 
освітніх послуг; принцип урахування гендерних відмінностей та індивідуально- типологічних 
особливостей старшокласників; принцип забезпечення рівних умов для розкриття здібностей 
і потреб старшокласників; принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії.

Ключові слова: гендерна культура старшокласників; індивідуальний потенціал розвитку; 
навички конструктивної міжгендерної взаємодії; заклади загальної середньої освіти; принципи 
формування гендерної культури старшокласників.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Глобалізаційні процеси, які впливають на політичну, економічну, 
культурну й інформаційно- комунікаційну сфери людської діяльності, спричинили зародження 
нових гендерних ідеологій у сучасному світовому суспільстві й утвердження цінності гендер-
ної рівності. Просування ідеї гендерної рівності чоловіків і жінок в Україні передбачає освоєн-
ня молодими людьми нових гендерних ролей і створення рівних умов щодо їхнього всебічного 
розвитку та самореалізації незалежно від статі [1]. Зважаючи на унеможливлення всебічного й 
гармонійного розвитку суб’єктів навчання обох статей саме через наявність у суспільстві ген-
дерної нерівності й дискримінації, недостатнього рівня сформованості гендерної культури, дер-
жавна політика України спрямована на недопущення дискримінації за ознакою статі, пропаганду 
гендерної рівності та поширення просвітницької діяльності в цій сфері. Відповідно до Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), під гендер-
ною рівністю розуміють «рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його 
реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства» (стаття 1) [2]. Стаття 24 Конституції України гарантує рівні конституційні права 
й можливості чоловіків і жінок: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жін-
кам рівних з чоловіками можливостей у громадсько- політичній і культурній діяльності, у здо-
бутті освіти і професійній підготовці …» [3]. У статті 3 (пункт 2) Закону України «Про освіту» 
(2017 р.) задекларовано: «В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може 
бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, 
статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних 
чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соці-
ального й майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак» [4].

Отже, проблема подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури серед 
молодого покоління громадян України є актуальною й своєчасною, оскільки незважаючи на до-
сягнення суттєвого прогресу в різних сферах людської діяльності, у багатьох країнах світу хлоп-
ці й дівчата різного віку позбавлені рівних прав щодо отримання якісної освіти, розвитку нави-
чок і компетентностей для навчання впродовж життя, і не мають рівних стартових можливостей 
щодо реалізації власного творчого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. Педагогічні й психологічні проблеми, 
пов’язані з гендерними реаліями в Україні, розкрито в наукових працях українських і зарубіжних 
учених (Т. Говорун, І. Грабовська, Т. Дороніна, О. Кікінеджі, Я. Кічук, Л. Кобелянська, І. Коган, 
В. Кравець, С. Кравець, Т. Марценюк, О. Марченко, С. Матюшкова, Т. Мельник, В. Москаленко, 
С. Стрельчук). Про необхідність подолання гендерних стереотипів ідеться також у низці законодав-
чих і нормативно- правових документів: Конституції України, Законі України «Про забезпечення 
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рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.), Законі України «Про освіту» (2017 р.), За-
коні України «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.). Проте, незважаючи на наявні вагомі 
доробки українських і зарубіжних теоретиків і практиків у цій сфері, у науково- педагогічній літе-
ратурі, на жаль, недостатньо системних досліджень, присвячених проблемі формування гендерної 
культури старшокласників на основі реалізації фундаментальних принципів гендерного підходу.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності формування гендерної 
культури старшокласників на основі провідних принципів гендерного підходу, реалізація яких 
в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти сприяє розвитку навичок конструк-
тивної міжгендерної взаємодії та розкриттю індивідуального потенціалу розвитку особистості 
учнів незалежно від їхньої статі. Досягнення мети передбачає застосування наступних методів: 
теоретичний аналіз наукових доробків українських і зарубіжних учених, котрі є суголосними 
проблемі дослідження; узагальнення й конкретизація теоретичних положень задля визначення 
поняттєво- категорійного апарату здійснюваного дослідження.

Виклад основного матеріалу. В умовах реформування загальної середньої освіти проблема 
формування гендерної культури старшокласників на основі реалізації провідних принципів гендер-
ного підходу набуває все більшої популярності, оскільки зумовлена нагальною потребою в якнайш-
видшому подоланні гендерних стереотипів у сучасному українському суспільстві. Факт наявності 
в сучасному українському суспільстві прихованих і відкритих елементів дискримінації за ознакою 
статі констатовано в «Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності» (2020 р.): «Присутні в сус-
пільному житті прояви нерівності, дискримінації за ознакою статі, сексизму, насильства за ознакою 
статі, сексуальних домагань, ґендерні стереотипи в українському суспільстві нерідко замовчуються, 
що є негативною тенденцією» [5]. У цьому документі також зазначено, що наявні елементи дис-
кримінації за ознакою статі відбиваються на змісті навчальних предметів, навчально- методичної 
літератури, культурі взаємовідносин та стилі викладання. Ураховуючи досвід минулого В. Кравець 
наголошує на тому, що «… вітчизняна школа ніколи не була «безстатевою», як часто говорили. Нав- 
паки, школа через навчально- виховний процес і педагогічну взаємодію активно реалізувала статево 
рольову парадигму ґендерної соціалізації учнів. Саме школі, на думку багатьох феміністських до-
слідниць, належить заслуга проведення ідей про природну рольову обмеженість жінок, формування 
комплексів професійної неповноцінності і соціальної деривації дівчат» [6, c. 113].

Провадження політики повноцінного гендерного виховання задля досягнення фактичної 
рівності можливостей представників обох статей стало можливим завдяки переходу до гендер-
ної педагогічної парадигми. Системі освіти загалом і системі загальної середньої освіти зокрема 
відводиться важлива роль щодо забезпечення позитивних зрушень у розвитку гендерної свідо-
мості молодого покоління громадян України шляхом набуття ними в освітньому процесі не лише 
ґрунтовних гендерних знань, умінь і навичок, а й формування гендерної культури та розширення 
їхнього гендерного світогляду.

Гендерний підхід є «виміром суспільних явищ крізь призму сукупності світоглядних поло-
жень, які виходять з ідеї про те, що важливі не самі по собі біологічні та фізичні відмінності 
між чоловіками та жінками, а культурна і соціальна значущість, яка надається суспільством цим 
відмінностям у напрямі досягнення гендерної рівності» [7, c. 129].

В. Кравець, розглядаючи гендерний підхід як підхід, який «орієнтований на формування 
і створення рівних, незалежних від статевої ознаки можливостей самореалізації людини в різних 
сферах життєдіяльності, у виконанні статеворольових функцій чоловіка і жінки, подружніх парт-
нерів, батька і матері, сексуальних партнерів» [8, с. 113–114], зазначає, що реалізація його про-
відних принципів в освітньому процесі надає суб’єктам навчання можливість здобути більшу 
свободу вибору й самореалізації, навчити їх бути достатньо гнучкими й уміти використовувати 
різні можливості поведінки.

У документі «Сприяння гендерній рівності» [9], розробленому ЮНІСЕФ, зазначено, що 
різні потреби й можливості, які складають основу біологічних відмінностей між чоловіками й 
жінками, не мають призводити до соціальної нерівності або порушення прав представників обох 
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статей. Гендерна нерівність є наслідком наявності в суспільстві гендерних стереотипів і нерівних 
умов для розкриття чоловіками та жінками творчого потенціалу. Гендер і гендерна ідентичність 
лише визначають, якими мають бути чоловіки й жінки, розмежовують їхні права й обов’язки 
тощо. Зважаючи на те, що під гендером здебільшого розглядають соціальні ролі, які виконують 
чоловіки й жінки, хлопці й дівчата у певному суспільстві в конкретний час та в конкретному 
місці, гендерна нерівність виявляється у порушені прав людини на підставі її приналежності до 
певної статі. Щодо гендерної ідентичності, варто зазначити, що цей феномен виявляється в тому, 
яким чином чоловіки й жінки сприймають і поводять себе в сучасному суспільстві. У різних 
спільнотах і культурах гендерна ідентичність не є чимось незмінним, оскільки може варіюватися 
відповідно до соціального контексту. Це здебільшого виявляється у поведінці чоловіків і жінок, 
хлопців і дівчат, коли вони знаходяться серед представників своєї або протилежної статі.

Аналіз наявних підходів до трактування поняттєво- категорійного апарату гендерної педа-
гогіки надає підстави стверджувати, що гендер відображає біологічні, соціальні, культурні та 
історичні особливості людської істоти [10].

Так, Т. Марценюк розуміє гендер як «комплекс культурних і соціальних характеристик, що 
охоплює всі сфери діяльності людини» [11, с. 7]. На глибоке переконання вченої, набуття гендеру 
не відбувається автоматично, це здійснюється поступово під час взаємодії соціальних суб’єктів. 
А ролі, які виконують чоловіки й жінки в суспільстві, залежать здебільшого «від історичного 
і соціально- культурного контексту» [12, c. 7].

Актуальною є думка С. Матюшкової щодо сутності гендеру. Дослідниця вважає, що гендер 
є складним соціокультурним конструктом формування суспільством відмінностей між поведін-
кою й ролями, які виконують чоловіки й жінки [13, с. 19].

Власне бачення сутності поняття «гендер» пропонує І. Коган. Відповідно до міркувань науков-
ця, гендер є «одним із системоутворювальних елементів культури: завдяки йому культура отримує 
цілісність, у культурних процесах беруть участь не лише символічні об’єкти (смисли, значення, 
вірування тощо), а й реальні люди та матеріальні (у тому числі природні) предмети» [14, с. 278], 
його слід розглядати як певний соціокультурний комплекс норм, правил, ідеалів, цінностей тощо.

Отже, гендер розглядаємо як складне утворення, що впливає на усвідомлення людиною сво-
єї ролі й поведінки відповідно до соціокультурних норм і правил певної спільноти або культури, 
які регулюють конструктивну взаємодію між її представниками.

Сутність гендерного підходу вбачають в урахуванні різних потреб і ситуацій, у яких опиняють-
ся жінки й чоловіки через свої соціальні ролі. Головна мета упровадження його провідних принци-
пів в освітній процес закладів загальної середньої освіти полягає, по-перше, у подоланні гендер-
них стереотипів і гендерної нерівності щодо наявності здібностей до вивчення певного шкільного 
предмету або, навпаки, їх відсутності через стать суб’єкта навчання; по-друге, у створенні сприят-
ливих умов щодо розкриття суб’єктами навчання індивідуального потенціалу розвитку, самореалі-
зації та забезпеченні свободи вибору незалежно від статі; по-третє, в організації спільної діяльності 
суб’єктів навчання обох статей, спрямованої на формування ефективної міжгендерної взаємодії.

Організація освітньої діяльності старшокласників на основі врахування принципів гендерного 
підходу уможливлює ефективне формування їхньої гендерної культури. У психолого- педагогічній 
літературі немає єдиного погляду щодо трактування зазначеного педагогічного явища. Так, напри-
клад, значний внесок у розуміння сутності поняття «гендерна культура» зробила С. Матюшко-
ва. У науковій праці «Педагогічні умови формування гендерної культури учнів старших класів» 
дослідниця наводить два визначення поняття «гендерна культура». Учена зазначає, що гендерну 
культуру, по-перше, слід розуміти як культуру взаємовідносин між чоловіками й жінками, яка 
побудована на основі гендерних цінностей, а по-друге, як стосунки між представниками обох 
статей, які існують у певному суспільстві в конкретний історичний період. Дослідниця слушно 
додає, що гендерна культура також є невід’ємною «складовою загальної культури й сукупного 
показника гендерного досвіду, знань, почуттів, зразків поведінки й функціонування гендерних 
суб’єктів» [15, с. 31]. Зміст гендерної культури, на думку вченої, містить уявлення про маскулін-
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ність і фемінність; уявлення про соціальні ролі чоловіків і жінок у сучасному суспільстві; гендерні 
цінності та гендерну самосвідомість; стратегії та форми гендерної поведінки. Гендерна культура 
виконує певні функції, серед яких учена виокремлює комунікативну, сигніфікативну, нормативну, 
соціалізаційну й інформативну. В основу формування гендерної культури старшокласників мають 
покладатися загальні та специфічні принципи. Так, серед загальних принципів учена виокрем-
лює наступні: системності; гуманізму; єдності дій і вимог; зв’язку з життям і соціокультурним 
середовищем; урахування вікових й індивідуальних особливостей; вибору, творчості й успіху. До 
специфічних принципів дослідниця відносить: (подання) урахування різних поглядів на гендерні 
проблеми; виклад навчального матеріалу, вільного від гендерних стереотипів; урахування націо-
нальних особливостей і гуманізація змісту гендерного виховання.

В. Москаленко переконана, що гендерна культура є «організованою соціальними уявлення-
ми про «чоловіче» і «жіноче» системою форм і способів людської життєдіяльності, що виконує 
функцію детермінанти процесу статеворольової соціалізації індивідів у кожному суспільстві» 
[16, с. 22]. Як складна система, гендерна культура містить певні складові, що відображають різні 
сторони сучасного суспільства. Серед важливих структурних компонентів гендерної культури 
вчена виокремлює: гендерні ролі; гендерні стереотипи; гендерний контроль; гендерну ідеологію 
та гендерну політику, яка провадиться в державі.

Отже, під гендерною культурою старшокласників розуміємо сукупність засвоєних ними 
стратегій і форм гендерної поведінки в суспільстві, яка виявляється у взаємовідносинах із пред-
ставниками своєї або іншої статі.

О. Марченко наголошує, що формування гендерної культури суб’єктів навчання під час їх-
нього фізичного виховання має спиратися на такі принципи: цілісності різнобічного розвитку 
особистості; гуманізації та демократизації; диференціації й індивідуалізації; обліку психофізіо-
логічних особливостей, інтересів і статево- рольових переваг [17, c. 340].

Ефективному формуванню гендерної культури старшокласників у закладах загальної се-
редньої освіти сприяє реалізація сукупності певних принципів навчання [18]. До цієї сукупнос-
ті відносимо принципи: доступності всіх видів і форм освітніх послуг; урахування гендерних 
відмінностей та індивідуально- типологічних особливостей старшокласників; забезпечення рів-
них умов для розкриття здібностей і потреб старшокласників; вибору індивідуальної освітньої 
траєкторії. Принцип доступності всіх видів і форм освітніх послуг уможливлює реалізацію права 
старшокласників «на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформаль-
ної освіти» [19]. Більш того, його дотримання в освітньому процесі закладу загальної середньої 
освіти надає старшокласникам можливість здобувати освіту в різних формах, які включають «ін-
ституційну (очну (денну, вечірню), заочну, дистанційну, мережеву); індивідуальну (екстернатну, 
сімейну (домашню), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві); дуальну» [20]. 
Принцип гендерних відмінностей не лише забезпечує ефективність впливу на формування ген-
дерної культури старшокласників і особисту творчу самореалізацію незалежно від їхньої статі, а й 
оволодіння ними всією сукупністю ключових компетентностей для навчання упродовж життя. Це 
відбувається завдяки тому, що організація освітньої діяльності на основі дотримання зазначеного 
принципу сприяє усвідомленню старшокласниками рівних прав і можливостей щодо виконання 
соціальних ролей, незважаючи на наявні гендерні стереотипи, котрі досі превалюють в україн-
ському суспільстві на рівні буденної свідомості. Реалізація принципу забезпечення рівних умов 
для розкриття здібностей і потреб суб’єктів навчання надає вчителю змогу зосередити більше ува-
ги на пізнавальних інтересах, нахилах і здібностях старшокласників незалежно від їхньої статевої 
приналежності, розвитку навичок міжгендерної взаємодії, що в кінцевому результаті призводить 
до їхньої успішної соціалізації в сучасному українському суспільстві. Допомога вчителя у виборі 
індивідуальної траєкторії навчання, котру здебільшого розглядають як «персональний шлях реа-
лізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується за урахування його здібностей, 
інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти ви-
дів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх 
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програм, навчальних дисциплін і рівня їхньої складності, методів і засобів навчання» [21], надає 
старшокласникам змогу оволодіти ґрунтовними теоретичними знаннями щодо забезпечення рів-
них прав і можливостей осіб обох статей, гендерних цінностей, гендерних моделей поведінки, 
а також практичними вміннями та навичками аналізу й протистояння наявним ситуаціям гендер-
ної нерівності. У контексті формування гендерної культури старшокласників слідування принци-
пу урахування індивідуально- типологічних особливостей старшокласників сприяє розширенню 
їхнього життєвого простору, усвідомленню важливості всебічного та гармонійного розвитку осо-
бистості незалежно від статі, виробленню загальних поглядів і ціннісних суджень на певні явища 
та ситуації, а найголовніше, подоланню негативних гендерних стереотипів, котрі часто заважають 
реалізації власних мрій й розкриттю творчого потенціалу особистості в різних сферах людської 
життєдіяльності через віру в стереотипні думки.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, організація освітньої діяльності 
на основі реалізації провідних принципів гендерного підходу уможливлює створення психолого- 
педагогічних та суто організаційно- дидактичних умов для реалізації індивідуального потенціалу 
розвитку старшокласників обох статей, сприяє формуванню навичок конструктивної міжгендер-
ної взаємодії, ефективно впливає на результативність формування їхньої гендерної культури.
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GENDER CULTURE FORMATION AS THE BASIS FOR REALIZING INDIVIDUAL 
POTENTIAL OF DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS

The article highlights the questions concerning formation of high school students’ gender culture at 
general secondary schools. The problem of forming high school students’ gender culture on the basis of 
understanding gender and gender equality is caused by the urgent need to overcome gender stereotypes 
and discrimination of men and women in the present-day Ukrainian society. At the theoretical level 
the authors substantiate the need to organise high school students’ educational activity on the basis of 
fundamental principles of the gender- oriented approach whose implementation provides the creation 
of conditions necessary for the development of high school students individual potential, skills for 
constructive inter- gender interaction and influences the formation of high school students’ gender culture 
effectively. Authors discuss various approaches to understanding the essence of the notion of “gender” 
and provide their own definition. Gender is defined as a complex formation which affects a person’s 
understanding of his/her role and behaviour within the social and cultural norms and rules of a particular 
society which govern the constructive interaction between its members. The principles of forming high 
school students’ culture are determined, namely, the principle of accessibility of all types and forms of 
educational services; the principle of considering gender differences and individual peculiarities of high 
school students; the principle of creating equal conditions for maximizing high school students’ potential 
and identifying their needs; the principle of choosing individual educational trajectory.

Key words: high school students’ gender culture; individual potential of development; constructive 
inter- gender interaction skills; general secondary schools; principles of forming high school students’ 
gender culture.


