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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
Актуальність дослідження. Після здобуття незалежності Україна 

спрямувала зусилля на розбудову демократичного суспільства, що вимагало 

дотримання міжнародних правових стандартів, включаючи й ті, що 

стосуються рівності жінок і чоловіків. Приєднавшись до міжнародних угод, 

Україна взяла на себе зобов’язання щодо розв’язання суспільних гендерних 

проблем, зокрема шляхом поширення гендерної ідеології, до чого 

залучилася й система вищої освіти. Попри певні кроки, здійснені нашою 

державою у напрямі інтеграції гендерних знань до вищої школи, гендерна 

освіта все ще не набула масового характеру на рівні вищої школи, 

гендерний компонент не займає належного місця в освітніх стандартах 

вищої освіти, гендерні дослідження й донині не визнано в академічному 

середовищі в якості окремого наукового напряму.    

Між тим у сучасному українському суспільстві посилюються 

неотрадиціоналістські погляди щодо взаємовідносин статей і гендерний 

порядок, який закріплює статус людини у соціумі залежно від статевої 

приналежності. Сучасна школа, зокрема й вища, відтворює жорсткі 

стандарти відносно жіночості та мужності, які згодом виступають 

об’єктивними бар’єрами для самореалізації людини та гальмують розвиток 

держави через ігнорування та недостатнє використання потенціалу тієї чи 

іншої статі у різних сферах життєдіяльності суспільства. Освіта як виразник 

ідеології держави відображає подвійний підхід до питання рівності жінок і 

чоловіків: з одного боку, вона ставить за мету прийняття глобалістських 

цінностей гендерної рівності, з іншого, прагне до формування свідомості 

молодого покоління на прикладі національної статево-рольової культури, 

що імпліцитно спрямовує на закріплення традиційних гендерних ролей. 

Все це актуалізує необхідність розв’язання проблеми розвитку гендерної 

освіти у вищій школі України і зумовлює глибоке теоретичне вивчення та 

наукове узагальнення досвіду впровадження гендерної теорії до системи 

вищої освіти пострадянських країн, які певною мірою мають схожі після 

розпаду СРСР освітні системи, подібну сучасну освітню політику, 

орієнтовану на реформування цих систем згідно з вимогами та стандартами 

Болонського процесу, та різною мірою однакові гендерні проблеми, що в 

результаті сприятиме осмисленню як позитивного, так і негативного досвіду 

інтеграції гендерної освіти до закладів вищої освіти та дозволить 

обґрунтувати необхідність модернізації вищої школи України відповідно до 

світових стандартів гендерної рівності.    

Через запозиченість гендерної термінології, важливе значення для 

дослідження має спадщина теоретиків ліберального (Е. Россі, Б. Фрідан та 

ін.), радикального (К. Міллет, С. Файерстоун та ін.) напрямів фемінізму та 

прибічників соціально-конструктивістського підходу (П. Бергер, І. Гофман, 

Т. Лукман  та ін.).    
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Значний інтерес для розв’язання обраної проблеми викликають праці з 

аналізу зарубіжного досвіду гендерних досліджень (І. Жеребкіна, 

О. Здравомислова, А. Темкіна, А. Усманова та ін.); генези проблеми статевої 

диференціації в теорії і практиці освіти (А. Демідовська, Б. Жубанова, 

Т. Зоріна, І. Калініченко, І. Касумова, С. Матюшкова, В. Суковата та ін.); 

теоретико-методологічних засад гендерних досліджень, гендерної освіти та 

виховання (О. Вороніна, Т. Дороніна, О. Ключко, В. Кравець, О. Петренко, 

Н. Усачова, С. Харченко та ін.); дослідження гендерної асиметрії сучасної 

вищої освіти пострадянських країн (Г. Адилбек кизи, М. Баскакова, 

Т. Гогузєва, І. Когут, Т. Куурме, В. Шидлаускіене, О. Янчук та ін.); аналізу 

прихованого навчального плану в освіті (П. Бурдьє, А. Жиро, П. Макларен, 

О. Плахотнік, О. Ярська-Смирнова та ін.); розвитку гендерних підходів у 

вищій освіті та професійній підготовці студентів (Т. Ісаєва, О. Каменська, 

І. Мунтян, Н. Приходькіна, Л. Столярчук, Л. Штильова та ін.); гендерної 

експертизи навчальних матеріалів вищої школи (Н. Козлова, О. Луценко, 

Н. Пушкарьова, Т. Рябова, Н. Сухорукова, Н. Чухим та ін.).    

Серед праць, що висвітлюють проблеми становлення та розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн, передусім відзначимо 

збірник національних звітів: „Гендерна освіта. Регіональний огляд у восьми 

країнах СНД: Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані, 

Молдові, Таджикистані та Узбекистаніˮ (2006). У вивченні цієї проблеми 

важливе місце посідають публікації як вітчизняних дослідників (О. Кісь, 

Л. Смоляр, Н. Шевченко та ін.), так і з країн інших регіонів пострадянського 

простору: прибалтійського – А. Лаас (ЕР), І. Новікова (Латвія); 

М. Янкаускайте (Литва); східноєвропейського – І. Чикалова (РБ); В. Бодруг-

Лунгу (РМ) та РФ – О. Хасбулатова; південнокавказького – К. Агаєва (АР); 

В. Осипов (РВ); Т. Цопурашвілі (РГ); центральноазійського – М. Кушнір 

(РК); Т. Ісакунова (КР); Ф. Касимова (РТ); Ф. Ахмедшина (РУз) та ін. 

За відсутності системних порівняльних досліджень гендерної освіти у 

вищій школі на пострадянському просторі цікавими вважаємо: публікації 

порівняльного характеру, що висвітлюють різні аспекти розвитку освітньої 

сфери загалом (В. Байденко, Н. Медушевський, В. Мясников та ін.) та 

різних видів освіти: акмеологічної (В. Вакуленко), інклюзивної 

(Л. Токарук), педагогічної (М. Андарало, Т. Кристопчук, С. Сапожников, та 

ін.), зокрема у вищій школі окремої країни або групи пострадянських країн; 

роботи компаративного характеру, в яких вивчається досвід розв’язання тих 

чи інших проблем гендерної освіти або виховання у вищій школі західних 

країн: Великобританії та США (О. Вашетіна, А. Остапенко, О. Токменко); 

Канади (Н. Забеліна, Є. Ісраелян); Німеччини (А. Брильова, Т. Марценюк, 

Т. Хавлін, А. Шарко, А. Ягремцева); Швеції (Т. Марценюк). 

Корисними для дослідження проблеми є праці, що розкривають  

теоретико-методологічні засади порівняльних досліджень у галузі освіти 
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(Є. Бражнік, Б. Вульфсон, О. Джуринський, О. Заболотна, В. Капранова, 

Н. Лавриченко, О. Локшина, Н. Ничкало, А. Сбруєва).  

Докладне висвітлення зазначеної проблеми було б неможливим без 

звернення до фундаментальних та прикладних досліджень із філософії 

сучасної вищої освіти (В. Андрущенко, Ш. Джусенбаєв, В. Ільїн, 

В. Кремень); історії педагогіки вищої школи (О. Сухомлинська, 

А. Минбаєва); методології наукових педагогічних досліджень (І. Зязюн, 

С. Сисоєва).  

Аналіз науково-теоретичних джерел, національних нормативно-правових 

документів регуляторного характеру (основних законів, законів про освіту, 

про вищу освіту, програмних документів розвитку освіти тощо), практики 

організації гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн дає 

підстави стверджувати про актуальність проблеми та доцільність її 

дослідження. Насамперед, розв’язання потребують суперечності: 

 між проголошенням на державному рівні ідеї гендерної рівності як 

сучасної суспільної цінності і декларативним характером її реалізації 

на практиці; 

 між інтенсивним розвитком гендерної теорії в сучасній вітчизняній 

гуманітаристиці та культурною інертністю суспільства стосовно 

питань гендерної практики; 

 між значним досвідом розвитку гендерної освіти в країнах 

пострадянського простору і відсутністю його цілісного наукового 

аналізу, фрагментарністю теоретичного осмислення у вітчизняних 

педагогічних дослідженнях у порівняльному плані; 

 між усвідомленням необхідності використання досвіду гендерної 

освіти пострадянських країн в Україні та невизначеністю напрямів і 

шляхів його імплементації. 

Необхідність розв’язання цих суперечностей і обумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження – „Теорія і практика розвитку гендерної 

освіти у вищій школі пострадянських країн: порівняльний аналіз”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ в межах 

комплексної науково-дослідної теми „Вітчизняна і зарубіжна педагогічна 

спадщина (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)ˮ (регістраційний 

номер 0106U013193). Тема дисертаційного дослідження затверджена 

вченою радою ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченкаˮ 26 січня 2011 р. (протокол № 1) та узгоджена бюро Міжвідомчої 

ради з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних 

наук в Україні АПН України 29 березня 2011 р. (протокол № 3). 

Об’єкт дослідження: процес розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн. 
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Предмет дослідження: тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі пострадянських країн. 

Мета дослідження: на основі порівняльного аналізу визначити 

характерні ознаки, особливості й тенденції розвитку гендерної освіти у 

вищій школі пострадянських країн та виокремити найбільш продуктивні ідеї 

досвіду пострадянських країн щодо імплементації їх до вітчизняної системи 

вищої освіти.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання 

дослідження: 
– визначити теоретичні основи інтеграції гендерних досліджень як 

наукового напряму та навчальної дисципліни до вищої школи 

пострадянських країн; 

– схарактеризувати міжнародно-правове підгрунтя розвитку гендерної 

ідеології у вищій школі країн пострадянського простору; 

– дослідити процес організації гендерної освіти у вищій школі і 

визначити тенденції її розвитку в країнах Балтії, східноєвропейського 

регіону та РФ, Південного Кавказу та Центральної Азії;  

– розробити критеріальну базу для порівняльного аналізу загальних 

тенденцій розвитку гендерної освіти у вищій школі і встановити їх 

специфічні прояви, характерні окремій або групі країн пострадянського 

простору; 

– виявити позитивний досвід гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн та виокремити напрями його імплементації до 

освітнього процесу вищих навчальних закладів України.   

Концепція дослідження. Провідна концептуальна ідея полягає в тому, 

що гендерну освіту розглядаємо у декількох площинах: як освітній і 

соціокультурний феномен, здатний забезпечити трансформацію сучасної 

вищої освіти у напрямі створення справедливої гендерно-збалансованої 

системи, вільної від будь-яких проявів явної чи прихованої дискримінації, 

сприятливої для професійного та особистісного розвитку та самореалізації 

індивіда незалежно від статі; як невід’ємну складову освіти, спрямовану на 

формування егалітарної свідомості студентської молоді, долання усталених 

гендерних стереотипів, переосмислення владно/підвладного характеру 

взаємовідносин між статями, і як процес засвоєння знань щодо гендерної 

рівності, набуття вмінь і навичок егалітарної гендерної взаємодії, основ 

критичного гендерного аналізу, що відбувається шляхом вивчення освітніх 

програм різних дисциплін переважно соціально-гуманітарного циклу.  

Компаративний характер дослідження вимагає обґрунтування вихідних 

концептуальних положень, що сукупно становлять теоретико-

методологічний інструментарій і визначають стратегію і тактику наукового 

пошуку у напрямі реалізації мети і розв’язання завдань дослідження.  
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Перше концептуальне положення визначає вектор дослідження і полягає 

в тому, що монографічний метод вивчення гендерної освіти у кожній 

окремій країні пострадянського простору уможливлює здійснення 

верифікованого порівняльного аналізу тенденцій розвитку гендерної освіти 

у вищій школі пострадянських країн. 

Друге концептуальне положення визначає підґрунтя для порівняльного 

аналізу, коректність якого забезпечується окресленням певних одиниць 

порівняння, їх логічністю й науковою виваженістю. Серед найважливіших із 

них виділено: 1) законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн; 2) динаміка розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн; 3) організація 

гендерного навчання в системі вищої освіти та ресурсне забезпечення 

гендерної освіти у вищих навчальних закладах пострадянських країн 

(кадрове, навчально-методичне, інформаційне, фінансове); 4) специфіка 

науково-дослідницької діяльності із гендерних досліджень у вищій школі 

пострадянських країн.  

Третє концептуальне положення полягає в тому, що порівняльний  

аналіз теорії і практики гендерної освіти у вищій школі пострадянських 

країн є підґрунтям для об’єктивної оцінки українського досвіду інтеграції 

гендерної освіти до освітнього процесу вищих навчальних закладів. 

Виявлення загальних рис гендерної освіти, характерних для вищої школи 

пострадянських країн, та особливих, властивих окремій або групі країн 

пострадянського простору, осмислення загальних тенденцій розвитку 

гендерної освіти та специфічних проявів дає змогу виявити кращі ідеї й 

узагальнити досвід гендерної освіти пострадянських країн та виокремити 

напрями його імплементації до вітчизняної вищої школи. 

Методологічною основою дослідження є теорія наукового пізнання з її 

вимогами об’єктивності та доказовості; ідеї про взаємозалежність і 

взаємообумовленість соціальних і педагогічних явищ, нерозривний зв’язок 

культури і освіти, необхідність їх аналізу в конкретних історичних умовах; 

філософські положення про єдність теорії і практики, історичного і 

логічного, загального й особливого, загальнолюдського та національного у 

висвітленні сутності проблеми; ідеї гуманистичного розуміння людини, 

будь-то чоловік або жінка, як найвищої цінності суспільства; методологічні 

принципи науковості, цілісності, наступності, об’єктивності, соціальної 

зумовленості, культуровідповідності; методологічні засади педагогічної 

компаративістики.  

Методологічне значення для нашого дослідження мають концептуальні 

положення, як загальної філософії, психології, педагогіки, так і нових 

філософських, психологічних і педагогічних напрямів, пов’язаних із 

категорією „гендерˮ (гендерні дослідження, гендерний порядок, егалітарна/ 

патріархатна культура/ідеологія, гендерне виховання, гендерні ролі/ 
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стереотипи тощо), які активно впливають на розвиток фундаментальних 

понять у галузі освіти та розширюють категоріальне поле педагогічних 

досліджень; постмодерністські ідеї про соціальне конструювання культури 

та гендерних відносин; ідеї критичної та феміністської педагогіки щодо 

подолання нерівності в системі освіти; гендерний підхід до вивчення 

людини та суспільства, а також положення, викладені в міжнародних 

документах, щодо інтеграції гендерної рівності до системи освіти.  

Теоретичну основу дослідження становлять:   

– наукові положення і висновки теоретиків ліберального, радикального 

напрямів фемінізму та прибічників соціально-конструктивістського підходу, 

представлені в роботах Н. Блюстоун (N. Bluestone), Дж. Річардс 

(J. Richards), Б. Фрідан (B. Friedan) („фемінізм рівності”); К. Міллет 

(K. Millett), Е. Оуклі (A. Oakley), С. Файерстоун (S. Firestone) („фемінізм 

відмінностей”); П. Бергера (P. L. Berger), І. Гофмана (E. Goffman), 

Д. Зіммермана (D. Zimmerman), Дж. Лорбер (J. Lorber), Т. Лукмана 

(T. Luckmann), С. Фаррел (S. Farrel), К. Уэста (C. West)  (соціально-

конструктивістський напрям фемінізму); 

– наукові напрацювання, пов’язані з аналізом феміністської та гендерної 

теорій і проблемами легітимації гендерного дискурсу на пострадянському 

просторі (Ф. Ахмедшина, В. Барчунова, Н. Блохіна, О. Гапова, Ю. Гурєєва, 

А. Деміденко, І. Жеребкіна, О. Здравомислова, Н. Пушкарьова, А. Темкіна, 

О. Трофімова, А. Усманова, С. Шакірова, О. Шнирова, Л. Штильова); 

– історико-педагогічні дослідження щодо генези проблеми статевої 

диференціації в теорії і практиці світової освіти (О. Андросова, 

О. Аніщенко, Л. Белецька, Х. Гварадзе, Б. Жубанова, І. Калініченко, 

І. Касумова, К. Кобченко, О. Кузьмінова, С. Матюшкова, О. Петренко, 

Т. Рябова, В. Суковата, В. Чумаков);   

– уявлення про гендерну асиметрію системи вищої освіти, фемінізацію 

освіти і науки пострадянських країн, представлені в публікаціях Г. Адилбек 

кизи, М. Баскакової, Т. Гогузєвої, Ч. Ісакової, І. Когут, Т. Куурме, 

Е. Лихківі, Р. Поцевічіене, Г. Сілласте, І. Царенко, В. Шидлаускіене, 

О. Янчук та ін.;    

– теоретико-методологічні засади гендерних досліджень, гендерної 

освіти та виховання у пострадянських країнах (О. Вороніна, Т. Дороніна, 

О. Ключко В. Кравець, Н. Кутова, О. Петренко, Н. Усачова, С. Харченко, 

Л. Штильова);  

– ідеї критичної освіти і навчання, феміністькі теорії освіти, що 

викривають нерівність в освіті та ті засоби, що її закріплюють („прихований 

навчальний планˮ / „hidden curriculum”) (П. Бурдьє (P. Bourdieu), Дж. Гор 

(J. Gore), М. Епл (M. Apple), А. Жиро (H. А. Giroux), І. Ілліч (I. Illich), 

Л. Каркіщенко, О. Луценко, П. Макларен (P. McLaren), О. Марущенко, 

Ф. Махер (F. Maher), Ж.-К. Пассрон (J.-Cl. Passeron), О. Плахотнік, 
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Б. Сандлер (B. Sandler), О. Слободянюк, В. Созаєв, П. Фрейре (P. Freire), 

Р. Хол (R. Hall), О. Ярська-Смирнова.   

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та 

досягнення мети дослідження використано комплекс методів, зумовлених 

специфікою досліджуваної проблеми: загальнонаукові (аналіз, синтез, 

класифікація, узагальнення, систематизація, абстрагування і конкретизація), 

які дозволили здійснити теоретичний аналіз джерельної бази дисертаційної 

роботи, виділити основні напрями дослідження проблеми розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн, сприяли осмисленню 

результатів і формулюванню висновків; конкретно-наукові: метод 

термінологічного аналізу використано з метою визначення та розкриття 

базових понять дослідження проблеми гендерної освіти; історико-

ретроспективний – для обґрунтування проблеми статевої диференціації, її 

генези у світовій педагогічній думці та практиці освіти; проблемно-

порівняльний – для виявлення гендерного виміру сучасної системи вищої 

освіти; хронологічний і діахронний методи вжито з метою визначення 

періодів розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі та 

простеження динаміки якісних змін у їх межах; метод контент-аналізу 

спрямовано на опрацювання нормативно-правової бази з позиції гендерної 

перспективи, а також значного масиву сайтів університетів з метою 

виявлення гендерного складника в освітньому процесі; монографічний 

метод, пріоритет якого зумовлений дослідженням гендерної освіти у кожній 

окремій країні пострадянського простору; емпіричні: метод порівняння (за 

однією ознакою, за декількома ознаками) для встановлення як загальних рис 

розвитку гендерної освіти, так і особливих, притаманних одній або групі 

пострадянських країн; методи зведення й обробки результатів: групування, 

таблиці, рисунки з метою реєстрації результатів дослідження. 

Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було 

використано 795 джерел, у тому числі 156 іноземною мовою. Основою 

дослідження стали:   

– офіційні документи у сфері забезпечення гендерної рівності: пакти, 

конвенції, декларації, резолюції, рекомендації, підготовлені міжнародними 

та європейськими організаціями  (ООН, ЮНЕСКО, Рада Європи) та 

ухвалені на міжнародних та регіональних конференціях, саммітах тощо;  

– національні законодавчі та нормативно-правові акти, що забезпечують 

розвиток гендерної освіти на рівні вищої школи (конституції країн, 

закони/кодекси про освіту та вищу освіту, програмні і стратегічні документи 

розвитку вищої освіти, урядові постанови; спеціальне гендерно-орієнтоване 

законодавство: закони та стратегії щодо забезпечення гендерної рівності; 

цільові документи щодо впровадження гендерної освіти до системи освіти); 

– аналітичні матеріали у сфері забезпечення гендерної рівності (офіційні 

національні періодичні доповіді про виконання Конвенції про ліквідацію всіх 
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форм дискримінації щодо жінок; національні експертні звіти та огляди 

щодо виконання положень Пекінської декларації, ухваленої на IV 

Всесвітній конференції зі становища жінок (Пекін, 1995); матеріали з 

гендерної експертизи законодавства у сфері вищої освіти);   

– монографічні й інші наукові праці західних, вітчизняних і 

пострадянських дослідників із теоретичних засад гендерної освіти 

(Дж. Батлер; С. Бем; П. Бергер, Т. Лукман; Н. Блохіна; С. де Бовуар; 

П. Бурдьє, Ж.-К. Пассрон; Г. Вейнер; О. Вороніна; О. Гапова, А. Усманова; 

Н. Гапон; Т. Голованова; О. Горошко; И. Гофман; Т. Дороніна; М. Епл; 

Б. Жубанова; І. Ілліч; Є. Каркіщенко; М. Кіммел; О. Ключко; В. Кравець; 

А Лаас; Т. Лауретіс; Дж. Лорбер, С. Фаррел; С. Матюшкова; О. Петренко; 

Б. Снайдер; К. Уест, Д. Зіммерман; Л. Ульяшина; С. Фаєрстоун; П. Фрейре; 

Б. Фрідан; С. Харченко; С. Хрисанова; Л. Штильова); 

– матеріали зарубіжних («Gender and Education»), вітчизняних 

(«Гендерна парадигма освітнього простору», «Гендерные исследования», 

«Гендерний журнал „Яˮ») і пострадянських («Lyčių studijos ir tyrimai» / 

Gender studies and research (Литва), «WE/МЫ. Диалог женщин», «Женщина 

в Российском обществе») періодичних видань із гендерної проблематики; 

видань, тематикою яких є порівняльні дослідження («Порівняльно-

педагогічні студії», «Порівняльна професійна педагогіка»); науково-

педагогічних видань із проблем сучасної освіти («European Applied 

Sciences», «Science and Education: a New Dimension», «Проблеми освіти», 

«Професійна освіта: проблеми і перспективи», «Філософія освіти», Журнал 

«Ї», «Высшее образование в России», «Социс», «Общественные науки и 

современность», «Вопросы образования», «Образование и наука», «Білім 

беру жүйесіндегі этнопедагогика» / Етнопедагогіка в системі освіти (РК), 

«Адукатар» / Педагог (РБ), «Адукацыя і выхаванне» / Освіта і виховання 

(РБ); наукових видань закладів вищої освіти (вісники, збірники наукових 

праць, наукові записки тощо); електронних видань;    

– документи і матеріали з фондів бібліотек України (Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Науково-педагогічна бібліотека 

ім. В. О. Сухомлинського); Азербайджану (Азербайджанська національна 

бібліотека ім. М. Ф. Ахундова, м. Баку); Білорусі (Національна бібліотека 

Білорусі, м. Мінськ); Казахстану (Казахстанська національна електронна 

бібліотека, м. Астана); Росії (Російська державна бібліотека (м. Москва), 

Електронна Бібліотека дисертацій та авторефератів Росії / dslib.net); 

матеріали електронних ресурсів (сайт Управління Верховного комісара 

ООН з прав людини (УВКПЛ), сайт Ради Європи, Веб-сайт Osvita.ua, сайти 

міністерств освіти, сайти університетів і центрів гендерних досліджень; 

«Азербайджанский Гендерный Информационный Центр» (АР); «Гендерный 

маршрут» (РБ); сайт наукових статей Казахстану Articlekz.com; «Гендер`ру: 

научный и просветительский портал» (РФ); ресурс гендерного знання 
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«Гендер в деталях», Музей жіночої та гендерної історії, гендерний 

інформаційно-аналітичний центр „КРОНАˮ (Україна)); 

– матеріали і тези наукових конференцій із гендерної проблематики, що 

проводилися міжнародними, вітчизняними і пострадянськими 

національними науковими організаціями; навчальні плани та програми.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: у 

вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний науковий аналіз розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн: обґрунтовано 

теоретичні засади інтеграції гендерної проблематики до сучасного 

освітнього процесу вищої школи: досліджено генезу проблеми статевої 

диференціації у світовій педагогічній думці та в практиці освіти; виявлено 

зв’язок освітньої системи з явищами гендерної нерівності, зумовлених дією 

прихованого навчального плану в сучасній вищій школі пострадянських 

країн; схарактеризовано теоретико-методологічні засади гендерної освіти, 

підґрунтя яких становлять ідеї теоретиків ліберального, радикального 

фемінізму та представників соціально-конструктивістського підходу; 

виявлено бар’єри формування нової гендерної парадигми знань в освіті та 

дослідницької в науці в пострадянських країнах, зумовлені відмінним від 

західних країн контекстом інституціоналізації гендерних досліджень на 

онтологічному, політичному, гносеологічному, когнітивному рівнях; 

систематизовано джерела міжнародного права з питань гендерної рівності, 

що встановлюють нормативні та правові стандарти у сфері освіти і 

спрямовують держави на формування національної освітньої гендерної 

політики і поширення гендерної ідеології; простежено генезу гендерної 

освіти у вишій школі і виявлено динаміку її розвитку в країнах 

пострадянського простору; обґрунтовано критерії порівняння розвитку 

гендерної освіти (нормативно-правовий, освітньо-організаційний та 

науково-дослідницький) та визначено показники, що розкривають зміст 

кожного критерію; виявлено загальні тенденції розвитку гендерної освіти у 

вищій школі пострадянських країн, які пов’язані зі сферою нормативно-

правового забезпечення реалізації гендерних ідей у вищій школі, умовами 

організації гендерного навчання у закладах вищої освіти, сферою наукової 

діяльності з гендерних досліджень та здійснено їх порівняльний аналіз 

згідно з визначеними критеріями; окреслено напрями доцільного 

використання досвіду розвитку гендерної освіти пострадянських країн у 

вищій школі України; визначено прогресивні ідеї та найкращі практики 

гендерної освіти у пострадянських країнах для подальшої імплементації їх 

до вищої школи України (на законодавчому, освітньо-організаційному, 

науково-методичному рівнях).  

У процесі дослідження удосконалено положення щодо розвитку 

гендерної освіти у вищій школі та її нормативно-правової підтримки, 

організації центрів гендерних досліджень, функціонування мережевої 
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професійної спільноти, випуску періодичного фахового видання з гендерної 

проблематики як чинників розвитку гендерної освіти. 

Набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність понять 

„гендерна освітаˮ, „гендерні дослідженняˮ, „гендерний мейнстримінг 

(підхід)ˮ, „гендерна рівністьˮ, „стандарти гендерної рівностіˮ, „гендерна 

асиметріяˮ, „прихований навчальний планˮ, „гендерна парадигмаˮ, 

„гендерний центрˮ.  

Введено у науковий обіг нові факти, ідеї, підходи до організації гендерної 

освіти та гендерних досліджень у вищій школі, їх нормативно-правової 

підтримки, обґрунтовані теоретиками і практиками пострадянських країн.    

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що 

основні положення, результати і висновки, викладені в дисертації щодо 

можливості імплементації прогресивних ідей, кращих практик і досвіду 

пострадянських країн, можуть слугувати науковою основою, як у процесі 

розбудови системи гендерної освіти у вищій школі зокрема, так і 

модернізації системи вищої освіти згідно із стандартами гендерної рівності 

загалом; для розробки нормативно-правової і законодавчої бази у сфері 

вищої освіти з питань забезпечення гендерної рівності та концептуальних 

документів щодо розвитку гендерної освіти у вищій школі; в теоретичних та 

експериментальних дослідженнях з теорії та методики гендерної освіти, а 

також у практичній роботі вищих (професійних) закладів системи освіти, 

післядипломної освіти та перепідготовки викладачів. Матеріали 

дослідження, монографія „Розвиток гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країнˮ використано в процесі удосконалення чинних 

навчальних програм та навчальних курсів вищої школи („Педагогіка вищої 

школиˮ, „Історія педагогікиˮ, „Порівняльна педагогікаˮ, „Педагогіка 

сімейного вихованняˮ, „Нормативно-правове забезпечення функціонування 

освітиˮ та ін.), та міждисциплінарних і спеціальних курсів та спецсемінарів 

із гендерної проблематики („Основи теорії гендеруˮ, „Соціально-педагогічні 

основи теорії та методики гендерної соціалізаціїˮ та ін.). Вони будуть 

корисними для розробників освітньої політики, представників 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, аспірантів, 

магістрантів та студентів, які цікавляться гендерною проблематикою. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Херсонського 

державного університету (довідка № 714 від 07.05.2018), Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка №313/1 

від 08.05.18), Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка № 1/561 від 14.05.2018), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 846-

33/03 від 20.06.2018), Житомирського державного університету імені Івана 

Франка (довідка № 1/548 від 26.06.2018). 
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Особистий внесок здобувача. Усі подані у дисертації наукові 

результати одержано самостійно. У монографіях особистий внесок 

здобувача полягає: [2] – у написанні розділу „Легітимація гендерної 

проблематики в академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: 

формування нової гендерної парадигми та технологій в освітіˮ; [3] – у 

здійсненні теоретичного аналізу ідеї гендерної рівності як основи сучасної 

освіти та виховання, у визначенні педагочних умов гендерної освіти 

студентської молоді; [4] – в обґрунтуванні сучасних форм і методів 

формування егалітарних гендерних уявлень у студентської молоді. В статті 

[15] дисертанткою визначено низку особливостей феномену „гендерна 

культураˮ як категорії гендерної освіти; у статтях [13], [42], [43] 

обґрунтовано впровадження гендерного підходу до процесу соціалізації 

студентської молоді в системі освіти, визначено принципи гендерної освіти.  

Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження обговорено: на науково-практичних та науково-методичних 

конференціях, зокрема міжнародних: „Підготовка соціальних педагогів та 

соціальних працівників в Україні в процесі Болонського процесуˮ (Чернівці, 

2007); „Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократіїˮ 

(Тернопіль, 2011); „Гуманизация обучения и воспитания в системе 

образованияˮ (Пенза–Ереван–Колин, 2012); „Теория и практика гендерных 

исследований в мировой наукеˮ (Пенза–Махачкала–Ереван, 2012); 

„Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежомˮ 

(Пермь, 2013); „Инновации в образовательном процессеˮ (Вязьма, 2014); 

„Гендерна політика міст: історія і сучасністьˮ (Харків, 2015); „Актуальні 

дослідження в соціальній сферіˮ (Одеса, 2017); „Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у 

контексті європейської інтеграції і глобалізаціїˮ (Київ, 2017); „Гендер в 

фокусеˮ (Минск, 2017); „Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 

– 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світіˮ (Київ, 

2018); всеукраїнських – „Сучасні підходи до викладання іноземних мов у 

немовних вищих закладахˮ (Донецьк, 2013); „Соціально-педагогічний 

простір: виклики сьогоденняˮ (Старобільськ, 2015); „Педагогіка вищої 

школи: досвід і тенденції розвиткуˮ (Запоріжжя, 2016); „Трансформація 

національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликівˮ 

(Старобільськ, 2016); на міждисциплінарному семінарі: „Гендерні 

дослідження: від теорії до практикиˮ (Кривий Ріг, 2017); на засіданнях 
кафедр: педагогіки, психології та освітнього менеджменту ХДУ (Херсон, 

2015–2017), соціальної педагогіки ЛНУ імені Тараса Шевченка (2011–2018).  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук на тему „Підготовка майбутніх спеціалістів соціальної сфери до 

реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльностіˮ була захищена у 
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2007 році. Матеріали та результати кандидатської дисертації в тексті 

докторської дисертації не використано.  

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 44 працях ( із 

них – 37 одноосібні), з-поміж яких: 4 монографії (1 одноосібна), 26 статей у 

наукових виданнях (18 – у фахових виданнях України; 6 – у зарубіжних 

періодичних виданнях; у тому числі 9 статей у виданнях, які включено до 

міжнародних наукометричних баз), 14 статей і тез у збірниках матеріалів 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, шести 

розділів і висновків до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (795 найменувань, із них – 156 іноземною мовою), 9 додатків на 45 

сторінках. Загальний обсяг дисертації – 544 сторінок, із них 385 сторінок 

основного тексту. Робота містить 6 таблиць і 1 рисунок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність теми дослідження, 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; викладено 

концепцію та методи дослідження, його методологічні і теоретичні засади; 

представлено джерельну базу; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів; висвітлено особистий внесок дисертанта, 

подано відомості про апробацію та впровадження результатів наукового 

пошуку. 

У першому розділі – „Теоретичні основи інтеграції гендерної 

проблематики у сучасне освітнє середовище пострадянських країнˮ – 

досліджено проблему статевої диференціації в освіті в історико-

педагогічному та соціокультурному контекстах; здійснено аналіз теорій 

фемінізму, ідеї яких є підґрунтям становлення академічного напряму 

гендерної освіти в пострадянських країнах; проаналізовано міжнародні 

стандарти щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків у сфері освіти, що 

становлять правовий базис розвитку гендерної ідеології у вищій школі країн 

пострадянського простору; встановлено бар’єри легітимації гендерної 

проблематики в академічному дискурсі вищої школи, що стають на заваді 

формуванню гендерної парадигми в освіті. 

Ретроспективний аналіз проблеми статевої диференціації в освіті виявив 

істотні відмінності в теорії і практиці навчання та виховання жінок і 

чоловіків, зумовлені поляризацією поглядів представників педагогічної 

думки щодо цілей чоловічої та жіночої освіти, які ґрунтувалися на принципі 

природної заданості статей, виправдовуючи нерівний доступ до освіти 

хлопців і дівчат і підтримуючи обмежувальний підхід до змісту жіночої 

освіти. Протягом свого історичного розвитку система освіти орієнтувалася 

виключно на те становище, що займали жінки і чоловіки в суспільстві 

відповідно до традиційної патріархатної культури. За радянських часів 
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попри розв’язання проблеми нерівності за гендерною ознакою, зокрема в 

системі освіти (рівний доступ до освіти, рівні умови навчання тощо), 

закладалися основи гендерної асиметрії і гендерної нерівності в професійній 

освіті через соціокультурні фактори, які тією чи тією мірою обмежували 

„рух жінок шаблями освіти” (Л. Штильова).     

Аналіз проблеми статевої диференціації в освіті у соціокультурному 

контексті виявив зв’язок освітньої системи з явищами соціальної нерівності 

взагалі, і гендерної зокрема. Ідеї західних теоретиків, що освітні заклади є 

агентами відтворення будь-якої існуючої в суспільств нерівності, знаходять 

розвиток у феміністській теорії освіти, яка доводить, що освіта не є 

гендерно нейтральною, бо проблема нерівності, обумовлена гендерними 

відмінностями, міститься в нерівних можливостях навчання хлопців і 

дівчат, нерівному використанні освітніх ресурсів, а закріплює і підтримує 

нерівне становище статей в освіті так званий “hidden curriculum” 

(прихований навчальний план/курикулум).  

Сучасні дослідження (О. Плахотнік, Л. Каркіщенко, О. Ярська-Смирнова 

та ін.) доводять, що освітні компоненти, вбудовані в традиції і ритуали 

освітнього закладу, офіційний навчальний план і комунікаційні процеси, що 

відбуваються у його межах, прихований курикулум насаджує ті особистісні 

риси, моделі поведінки і гендерні ролі, які виправдані та очікувані 

суспільством і не суперечать загальній ідеології гендерного конструювання, 

стверджуючи, що існуючі дві статі є протилежними, а відтак мають займати 

різні позиції в суспільстві. Через насадження гендерної сегрегації та 

поляризації прихований план сприяє відтворенню нерівності статей у вищій 

освіті пострадянських країн. 

Проблематизація “природного призначення” жінки і чоловіка, здійснена 

теоретиками ліберальної ідеології фемінізму, або „фемінізму рівностіˮ 

(Б. Фрідан, Е. Россі, С. Окін та ін.) та радикального напряму або “фемінізму 

відмінностей” (К. Міллетт, Е. Оуклі, С. Файерстоун та ін.),  поставила під 

сумнів історичну та культурну незмінність у становищі обох статей, що 

призвело до вивчення гендерної системи та потребувало нових 

категоріальних інструментів аналізу дійсності, через що відбувається 

розмежування понять біологічної статі і соціокультурної статі, і 

використання для останньої категорії “гендер”, становлення якої у 

теоретичному фемінізмі було багато ступінчастим процесом.   

Сучасне тлумачення поняття базується на концепції соціального 

конструювання (П. Бергер, Д. Зіммерман, Т. Лукман, К. Уест та ін.), де 

„гендерˮ виступає соціальним конструктом, а його присвоєння відбувається 

у процесі міжособистісної взаємодії. До ідеологічних здобутків теоретиків 

соціально-конструктивістського підходу віднесено ідеї про конструювання 

сучасних гендерних відносин як відносин соціальної нерівності, що 

демонструють різні шанси для чоловіків і жінок. Спільне та відмінне між 
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представниками чоловічої та жіночої статей у гендерних дослідженнях 

пов’язане не з особливостями їх фізіології, а зі специфікою їх виховання та 

освіти, з існуючими у кожній конкретній культурі уявленнями, як повинні 

поводити себе чоловіки та жінки. Виходячи з теоретичного положення про 

конструювання гендеру, завжди є можливість його реконструювати та 

змінити. В університетах Заходу гендерні дослідження є визнаним 

напрямом гуманітарного знання та освітньою програмою (“Gender studies”).    

Сучасній епосі характерне визнання пріоритетного значення 

міжнародних стандартів, які слугують своєрідним взірцем для правової 

регламентації прав і свобод людини у галузі національного права і 

законодавства, зокрема й у сфері освіти. Під міжнародними правовими 

стандартами щодо рівності прав жінок і чоловіків розуміють конкретні 

приписи, спрямовані на досягнення гендерної рівності, що містять певні 

нормативні акти, які виступають непорушною основою правового 

забезпечення прав і свобод людини незалежно від статі.  

Універсальні міжнародні стандарти в галузі забезпечення рівності жінок 

і чоловіків формують правові акти ООН. У сфері освіти стандарти 

спрямовані на правове регулювання гендерних відносин, захист права 

людини, незалежно від статі, на отримання та забезпечення рівних умов 

доступу до освіти; усунення всіх видів гендерної дискримінації тощо.     

Визнання пріоритету гендерної рівності на регіональному рівні зумовило 

встановлення Радою Європи правових гендерних стандартів у сфері освіти 

європейських держав, включаючи й пострадянські країни, які втілені у низці 

резолюцій і рекомендацій її керівних органів (ПАРЄ, Комітет Міністрів), у 

деклараціях та конвенціях („Декларація про рівність між жінками і 

чоловіками” та ін.). В актах конкретизовано сектори та необхідні заходи 

задля інкорпорування принципів гендерної рівності у національну сферу 

освіти: освітня політика та нормативно-правова база освітніх закладів, 

зокрема вищих; навчальні матеріали, методи та практики викладання; 

виховна і профорієнтаційна робота; запобігання та боротьба з насильством 

за ознакою статі; дослідження з гендерних проблем; необхідність 

моніторингу врахування гендерної перспективи в освіті.   

Теза, що: „Нерівність більшою мірою є наслідком недостатньої 

інформованості, ніж навмисно спричиненими неправильними діями” (РЄ) 

обумовлює розвиток гендерної освіти як невід’ємної складової освіти на 

національному рівні, що має сприяти поширенню гендерної ідеології, 

зокрема обізнаності про гендерну рівність, шляхом гендерного 

мейнстримінгу в освітньому процесі.  

Процес упровадження гендерних досліджень до наукового та освітнього 

простору вищої школи пострадянських країн, розпочатий в останнє 

десятиріччя ХХ ст., відбувається у відмінному від західних країн контексті 

(на онтологічному, політичному, гносеологічному і когнітивному рівнях). 
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На онтологічному рівні відмінності полягають у визначенні різних підходів 

до проблеми жіночого/чоловічого, зумовлених існуванням різних гендерних 

систем. На політичному поява і розвиток гендерних досліджень на 

пострадянському просторі позбавлені тієї політичної ідентифікації з 

фемінізмом, що притаманне західним. Феміністська гносеологія не 

отримала розвитку в пострадянському науковому дискурсі на відміну від 

статево-рольового підходу, що домінує в установках дослідників 

колишнього Союзу. Відмінності в когнітивних практиках наукової 

спільноти виявляються в поширенні різних видів дискурсів. На відміну від 

західного знання про стать і статеві відмінності, де у просторі наукових 

досліджень співіснують і конкурують три види дискурсу (традиційний, 

феміністський, гендерний), у пострадянських країнах функціонує 

модернізований традиційний дискурс, що одночасно включає і традиційну 

риторику жіночого призначення і феміністську риторику рівності статей.    

Відмінний контекст інституціоналізації імпортованої з Заходу галузі 

знань зумовлює певні труднощі легітимації гендерної проблематики в 

академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн. Виявлено 

бар’єри, які стають на заваді формуванню нової гендерної парадигми знань 

у пострадянських країнах: відсутність чіткого понятійного апарату нової 

галузі знань, не розробленість дефініцій у науковому й освітньому дискурсі 

вищої школи; інтелектуальна традиція есенціалізму і біологічного 

детермінізму та відповідного їй модернізованого традиційного дискурсу, 

характерних для більшості спеціалістів у галузі суспільних наук, зокрема, і 

серед педагогів, схильних до статево-рольового підходу в освіті; уявлення 

про відсутність дискримінації за статевими ознаками в колишніх 

республіках через розв’язання „жіночого питанняˮ і штучність гендерної 

проблематики; відсутність підготованих фахівців, незадовільний рівень 

розвитку гендерної свідомості викладацького складу, що долучився до 

вивчення та дослідження гендерних проблем у різних галузях суспільного 

знання і викладання гендерних курсів; відсутність необхідної наукової 

рефлексії з приводу пізнавального статусу гендерних досліджень як нового 

напряму в науці та гендерного підходу як методу наукового пізнання. 

Розпочата наприкінці ХХ ст. легітимація гендерної проблематики в 

академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн сприяла 

формуванню нової парадигми знань в освіті та дослідницької в науці – 

гендерної. Введення категоріального апарату гендерних досліджень як у 

соціогуманітарні наукові дисципліни зокрема, так і в педагогічний процес 

загалом, поставило перед сучасними філософськими та психолого-

педагогічними науками надзвичайно важливе завдання – створити загальну 

теорію гендерної освіти, яка б сприяла поетапній інтеграції гендерних ідей 

до змісту та методів навчання і виховання особистості. 
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У другому розділі – „Тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі країн Балтіїˮ – представлено розгорнуті результати проведеного 

аналізу гендерної освіти в Естонії (ЕР), Латвії та Литві та виявлено 

тенденції її розвитку 

Результати комплексного аналізу законів і нормативно-правових актів, 

що регулюють правовідносини в сфері освіти країн Балтії, доводять, що ідеї 

рівності у вигляді рівного доступу та отримання освіти у вищій школі для 

всіх громадян унормовано в конституціях кожної з країн; освітніх законах, 

що регламентують правовідносини у вищій освіті, та програмних 

документах розвитку вищої освіти. 

Встановлено гендерно-нейтральний характер освітніх законів Естонії та 

Литви, які витримано без врахування гендерного виміру освіти; відсутність 

у концепції щодо розвитку вищої освіти Латвії гендерної перспективи при 

плануванні освітньої політики у вищій школі. Загалом нормативно-правова 

база вищої освіти країн Балтії не спрямована на впровадження і розвиток 

гендерної освіти у ВНЗ, за винятком Естонії, де в Стратегії безперевного 
навчання 2020 звернено увагу на подолання гендерних стереотипів у процесі 

навчання.  

Створене спеціальне законодавство у сфері гендерної рівності (закони 

про гендерну рівність Литви та Естонії); програмні документи з її 

просування в суспільствах Латвії та Литви спрямовують вищу школу: 

– на подолання нерівності між статями і сприяння їх рівності шляхом 

оновлення навчально-методичного забезпечення, яке використовується в 

процесі навчання (програми, навчальні матеріали, дослідження) (Естонія);  

– на організацію освіти населення з питань гендерної рівності задля 

викриття негативного впливу усталених гендерних стереотипів на життя 

суспільства та розробку окремих тем із питань гендерної рівності, їх 

включення до навчальних програм освітніх установ (від дошкільних до 

вищих освітніх закладів), і відповідно розробку спеціального гендерного 

курсу для вчителів (Латвія);  

– на заохочення до недискримінаційного ставлення до жінок і чоловіків у 

підручниках та інших навчальних матеріалах; подолання гендерного 

дисбалансу в науково-дослідній сфері вищої школи (Литва). 

Виявлено визначальну роль жіночих неурядових організацій (НУО) в 

актуалізації гендерної проблематики у суспільствах загалом, і у вищій школі 

зокрема. Процес інтеграції гендерної освіти до освітніх програм, як на рівні 

бакалаврату, так і магістратури, реалізується через розробку спецкурсів із 

гендерної проблематики та міждисциплінарних курсів із основ гендерних 

знань, додавання гендерних тем до традиційних дисциплін.  

Характерною ознакою гендерної освіти в країнах Балтії визначено: 

внесення гендерних курсів до навчальних планів як елективних у компонент 

за вибором вишу; коливання кількості кредитів на дисципліну майже в усіх 
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ВНЗ від трьох до шести; відсутність у вищій школі окремої освітньої 

програми з гендерних досліджень. Серед особливих ознак: різноманіття 

видів, але обмежена кількість гендерних центрів: два центри – гендерних та 

феміністських досліджень (Латвія), два – центр жіночих досліджень та 

група з гендерних досліджень (Естонія), три ЦГД створено при вишах 

Литви.     

Розвиток гендерної освіти забезпечується організацією відповідної 

науково-дослідної роботи з гендерних досліджень, що включає: проведення 

гендерними центрами наукових досліджень із гендерних проблем; 

висвітлення результатів проведеної роботи у наукових публікаціях; видання 

наукового періодичного журналу („Аріяднина ниткаˮ / “Ariadne Lõngˮ, ЕР; 

“Feministica Letticaˮ, Латвія; „Гендерні студії та дослідженняˮ / “Lyčių 

studijos ir tyrimaiˮ та „Фемінізм, суспільство, культураˮ / “Feminizmas, 

visuomenė, kultūra”, Литва); зростання кількості наукових робіт (дипломних, 

магістерських, дисертаційних) із гендерних досліджень у різних предметних 

областях знань.  

 Формування гендерного співтовариства із гендерних досліджень 

здійснюється за рахунок залучення до регіональних („Жінки Балтіїˮ (Femina 

Baltica Network)), і міжнародних („Асоціація інститутів із феміністської 

освітиˮ (AOIFE); „Європейська асоціація з гендерних досліджень, освіти і 

документаціїˮ, (ATGENDER)) професійних мереж.     

Проведений у розділі аналіз дозволив виявити загальні тенденції 

розвитку гендерної освіти у вищій школі країн Балтії, які пов’язані з 

розробкою нормативно-правового підґрунтя реалізації гендерних ідей у 

сфері освіти; організацією гендерного навчання та науково-дослідної роботи 

з гендерних досліджень у вишах Естонії, Латвії та Литви. 

У третьому розділі – „Тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі країн східноєвропейського регіону та РФˮ – наведено дані про 

здійснений аналіз гендерної освіти та визначено тенденції її розвитку в 

таких країнах як Білорусь (РБ), Молдова (РМ) і Росія (РФ).  

Проведений аналіз законодавства, що регулює правовідносини у вищій 

освіті даних країн (конституції країн; кодекси про освіту (РБ, РМ); 

федеральний закон про освіту (РФ); програмні та стратегічні документи 

розвитку вищої освіти), виявив, що проголошений у міжнародних правових 

документах принцип рівності прав і можливостей статей знайшов 

відображення у вигляді норми рівного доступу до вищої освіти і 

професійної підготовки. Ідеї гендерної освіти не знайшли розвитку у 

нормативно-правовому забезпеченні вищої освіти РМ та РФ. Натомість 

законодавча база РБ спрямовує систему освіти на гендерне виховання тих, 

хто навчається, однак, переважно з позиції статево-рольового підходу, 

закріплюючи традиційний розподіл гендерних ролей. 
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Характерними ознаками законодавчої та нормативно-правової бази в 

сфері гендерної рівності, що забезпечує розвиток гендерної освіти у вищій 

школі країн східноєвропейського регіону та РФ є: відсутність цільових 

законів про гендерну рівність та стратегічних документів щодо її 

просування (РБ; РФ); уключення окремих положень, спрямованих на 

розвиток системи гендерної освіти та просвіти: в закон про гендерну 

рівність та стратегію країни із забезпечення рівності жінок і чоловіків (РМ); 

у поточні плани дій із гендерної рівності (РБ; РМ); наявність цільового 

документу на рівні міністерства освіти, спрямованого на впровадження 

гендерної освіти у професійну підготовку і перепідготовку педагогічних 

кадрів (РФ); проведення гендерної експертизи в галузі вищої освіти (РБ; 

РФ); відсутність гендерного складника у державному освітньому стандарті 

(ДОС) вищої (професійної) освіти (РБ; РМ; РФ).  

Встановлено спільні риси становлення гендерної освіти у країнах даного 

регіону та особливі, притаманні одній або групі країн, серед яких: наявність 

у вишах різноманітних структурних підрозділів із гендерних досліджень 

(лабораторій, центрів, кафедр) (РФ), їх обмежена кількість – один діючий 

(РМ), або повна відсутність через закриття (РБ); апробація 2-х 

міжвузівських науково-дослідних програм із жіночих і гендерних 

досліджень, що фактично легалізували гендерну тематику в системі вищої 

освіти Росії; здійснення гендерного аналізу навчальних матеріалів для вищої 

школи (РФ); закріплення дисципліни „Гендерологія і фемінологіяˮ у ФДОС 

для студентів спеціальності „Соціальна роботаˮ (2000 р.), що однак не 

знайшло подальшої реалізації (РФ); здійснення підготовки магістрів за 

профілями: „Гендерні дослідженняˮ (напрям „Соціологіяˮ) та „Гендерна 

психологіяˮ (напрям „Психологіяˮ) (РФ); наявність магістерської програми з 

гендерних досліджень, але не спрямованої на реалії країни (РБ); відсутність 

окремої освітньої програми з гендерних досліджень у вищій школі (РМ).  

Інституціоналізації наукового знання з гендерних досліджень у вишах 

Білорусі, Молдови, Росії характерно:  

– забезпечення мережевим інтернет-ресурсом – Європейський 

гуманітарний університет; зниження рівня та якості сучасних наукових 

заходів із гендерної проблематики (конференцій, круглих столів тощо) через 

збільшення публікацій за тематикою, заснованою на ідеї статево-рольового 

підходу, яка перебуває поза межами гендерного проблемного поля (РБ); 

– епізодичний, несистемний характер, спричинений нечисленним 

складом гендерного співтовариства, відсутністю професійних мереж і 

постійного обміну інформацією, програм підвищення кваліфікації з 

гендерної проблематики, слабкою методологічною базою, браком 

теоретичних розробок із гендерних досліджень; видання 6 випусків журналу 

„Гендерні дослідженняˮ протягом 2000–2002 рр. (РМ); 
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– створення поширеної інформаційної Мережі, що об’єднала дослідників 

із гендерних проблем РФ і пострадянських країн (сучасний ресурс – портал 

„Гендер.руˮ); створення Наукової ради з гендерних питань при Президії 

РАН; організація гендерних секцій у наукових фахових спільнотах (академія 

педнаук, товариство соціологів, асоціації дослідників жіночої історії та 

політичної науки); створення гендерних рубрік у періодиці та видання 

фахових наукових журналів („Жінка у російському суспільствіˮ, „Адам і 

Єваˮ); поширення тематичного поля досліджень (понад 200 тем із 

соціально-гуманітарних наук); підвищення наукового статусу гендерних 

досліджень у дисциплінах (щорічний захист дисертацій із гендерної 

проблематики); зростання кількості дипломних, магістерських робіт та 

щорічне проведення студентських наукових конкурсів із гендерних 

досліджень, конференцій для молодих дослідників (РФ).    

Здійснений у розділі аналіз дозволив виявити загальні тенденції розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн східноєвропейського 

регіону та РФ, що відображають проблеми нормативно-правового супровіду 

імплементації гендерного складника до системи вищої освіти, питань 

організації гендерної освіти та інституціоналізації наукового знання з 

гендерних досліджень у вишах Білорусі, Молдови, Росії. 

У четвертому розділі – „Тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі країн Південного Кавказуˮ – зосереджено увагу на аналізі та 

встановленні тенденцій розвитку гендерної освіти в Азербайджані (АР), 

Вірменії (РВ), Грузії (РГ).  

На основі аналізу національного законодавства країн Південного Кавказу 

в системі вищої освіти, що включає конституції країн; закони про освіту та 

про вищу освіту (РВ, РГ), а також стратегічні документи розвитку вищої 

освіти (АР), встановлено, що нормативно-правова база вищої школи цих 

країн спрямована на забезпечення рівноправ’я між жінками і чоловіками у 

доступі до вищої освіти та створенні рівних можливостей та умов щодо її 

отримання, має антидискримінаційний характер щодо рівності статей, за 

виключенням норм, що обмежують права жінок на професійну освіту, 

передбачених законом Вірменії. Орієнтації на розвиток гендерної освіти 

загалом у законодавстві не виявлено, за винятком окремих документів, де 

серед критеріїв оцінки навчальних матеріалів передбачено врахування 

гендерних питань (АР).      

Виявлено характерну особливість ухвалених у різні роки спеціальних 

гендерно орієнтованих законів у всіх країнах: унормування гендерної 

експертизи нормативно-правової бази для ліквідації дискримінаційних 

положень за ознакою статі і закріплення положень основного законодавства 

вищої школи про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків на отримання вищої освіти. Щодо просування гендерної освіти, то 

окремі заходи закріплено лише в законі АР (використання підручників, 
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основу яких складає принцип гендерної рівності). Інтеграцію гендерної 

освіти до навчальних планів на всіх рівнях освітньої системи як 

обов’язкового компонента та впровадження гендерного підходу у сферу 

освіти і підвищення свідомості щодо гендерної рівності передбачено у 

спеціальних програмних і стратегічних документах із гендерної рівності 

(РВ; РГ). У вірменській вищій школі розроблено „Концептуальні засади 

державної політики в області гендерної освіти” та проект ДОС із гендерної 

освіти (для курсів „Основи гендерних знань”, „Вступ до гендерної теорії”, 

та ряду гендерних спецкурсів із дисциплін соціо-гуманітарного блоку), але 

які наразі у вищій школі не реалізовано. 

Встановлено спільні риси становлення гендерної освіти у країнах даного 

регіону та визначено специфічні ознаки, властиві її організації у вищій 

школі однієї або групи країн, серед яких відзначимо: різноманіття 

структурних підрозділів із гендерних досліджень при вишах (ЦГД, 

дослідницький союз, Кафедра гендерної і прикладної психології) (АР); їх 

обмежена кількість, що акумульована на базі столичних вишів (РВ, РГ); 

створення у рамках спеціальних освітніх проектів навчально-методичних 

комплексів, що містять програми із гендерних дисциплін, розроблених для 

них навчально-методичних посібників і збірників курсів лекцій для 

студентів (14 схвалено МО АР), але які не використовуються повною мірою 

у сучасній вищій школі країни (АР); розроблено проект ДОС із гендерної 

освіти, який не забезпечив масового характеру її впровадження у вищу 

школу (РВ); наявність магістерскої програми за напрямом „Гендерні 

дослідження” (РГ); підписання з університетами-партнерами „Меморандуму 

про взаємопорозуміння” (Memorandum of Understanding) в області розвитку 

магістерських програм із гендерних досліджень (РГ).   

Серед ознак науково-дослідної роботи з гендерних досліджень у вищій 

школі Азербайджану, Вірменії та Грузії відзначимо: відсутність сталих 

професійних мережевих спільнот у вищій школі через припинення 

діяльності ресурсних інтернет-мереж (Азербайджанський Гендерний 

Інформаційний Центр), брак обміну інформації з гендерної проблематики та 

нестачу програм підвищення кваліфікації з гендерних досліджень (АР, РВ, 

РГ); видання протягом 2000 року 4-х номерів журналу „Гендерологіяˮ/ 

„Гендершунаслыг” (АР); публікація збірників студентських наукових робіт 

за результатами гендерних досліджень; видання протягом 2000–2005 років. 

періодичних наукових збірників „Гендерні дослідженняˮ (РВ); наявність 

докторської (PhD) програми за напрямом „Гендерні дослідження” (РГ).    

У процесі аналізу розвитку гендерної освіти в країнах Південного 

Кавказу виявлено загальні тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі, які пов’язані зі створенням певного нормативно-правового 

забезпечення реалізації ідеї гендерної рівності в освітній сфері, 

організаційними умовами інтеграції гендерного компонента до ВНЗ та 
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проведенням науково-дослідної роботи з гендерних досліджень у вишах 

Азербайджану, Вірменії та Грузії. 

У п’ятому розділі – „Тенденції розвитку гендерної освіти у вищій 

школі країн Центральної Азіїˮ – подано докладні висновки щодо аналізу 

гендерної освіти і тенденцій її розвитку в таких країнах: Казахстан (РК), 

Киргизстан (КР), Таджикистан (РТ), Туркменістан, Узбекистан (РУз). 

На підставі вивчення національних законодавчих і нормативно-правових 

актів, що регламентують відносини у сфері вищої освіти (конституції країн; 

закони про освіту; закон про вищу та професійну освіту (РТ); програмні та 

стратегічні документи розвитку вищої освіти (РК, КР, РТ) та з підготовки 

кадрів (РУз)) встановлено, що всі проаналізовані документи гарантують 

рівні права громадянам на отримання вищої освіти, зокрема незалежно від 

статі, за винятком норм, передбачених законом про освіту Туркменістану, 

що встановлюють обмеження у доступі до певних видів професійної освіти. 

З метою забезпечення рівних можливостей в отриманні вищої освіти в РТ 

для дівчат упроваджено механізм квотування, але переважно на 

непрестижні „жіночіˮ спеціальності. Нормативно-правовою базою вищої 

школи країн ЦА просування гендерної рівності шляхом упровадження 

гендерного компонента в систему освіти не передбачено.    

Вивчення цільового законодавства із забезпечення гендерної рівності в 

країнах ЦА дозволило визначити, що в чотирьох країнах, за винятком РУз, 

ухвалено спеціальні закони у цій сфері, розроблено стратегії або плани дій 

на поточний період. Найбільш розвинутою є нормативно-правова база РК, 

характерними ознаками якої є: визнання гендерної освіти та правової 

просвіти населення Казахстану провідними напрямами гендерної політики у 

сфері освіти; гарантування гендерної освіти законом про рівність жінок і 

чоловіків; визначення стратегічних завдань гендерної освіти, серед яких у 

вищій школі визначальними вважаємо: обов’язкове введення гендерного 

складника до навчальних програм; розробка навчального пакету для 

викладачів вишів; уведення спеціалізації з гендерної освіти для 

педагогічних спеціальностей; проведення гендерної експертизи навчальних 

матеріалів для вишів; розробка єдиного тесту гендерної компетентності 

(ЄТГК) для авторів і викладачів елективних курсів. Здійснено гендерну 

експертизу Закону „Про освіту РК”  і „Державного стандарту освіти”. 

Нормативно-правовою базою із забезпечення гендерної рівності в 

Киргизстані, Таджикистані та Туркменістані у сфері вищої освіти 

передбачено: створення системи функціональної освіти в галузі гендерної 

рівності, спрямованої на зміни традиційних уявлень про розподіл сімейних 

ролей і підвищення активності жінок у процесах прийняття рішень та ін.; 

закріплення на законодавчому рівні гендерної експертизи нормативно-

правових актів; включення гендерного компоненту до ДОС ВПО за 

напрямом „Педагогічна освітаˮ (КР); охоплення системою освіти дівчат і 
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жінок; введення спеціальних гендерних курсів і гендерних аспектів до 

навчально-методичних матеріалів вищої школи; підтримка дослідницьких 

програм із гендерних питань; створення інформаційної мережі з гендерних 

досліджень (РТ); пропаганда культури гендерної рівності та підвищення 

інформованості населення з гендерних питань (Туркменістан).   

Визначено спільні риси становлення та розвитку гендерної освіти у 

вищій школі країн Центральної Азії (за винятком Туркменістану) та 

з’ясовано особливості її організації у вищій школі однієї або групи країн 

даного регіону, серед яких відзначимо: обмежена кількість структурних 

підрозділів із гендерних досліджень переважно при столичних вишах – 

інститут, центр гендерної освіти (РК), гендерний центр, кафедра ЮНЕСКО 

(КР), центр гендерної педагогіки при Академії освіти РТ, або повна їх 

відсутність у вищій школі (Туркменістан, РУз); викладання обов’язкових 

курсів із гендеру для студентів перших і других курсів у столичному 

жіночому виші (РК); припинення масового впровадження в університети 

гендерного курсу „Основи гендеру: теорія і практикаˮ через закриття 

зарубіжного фонду, що був ініціатором і спонсором проекту з його 

розробки; нестача інтересу до розвитку гендерних програм в освіті на рівні 

Міністерства вищої і середньої освіти та керівників освітніх установ (РУз). 

На відміну від інших країн ЦА, в Туркменістані через слабо розвинене 

громадянське суспільство та обмаль жіночих некомерційних організацій 

гендерні ініціативи знайшли свій розвиток, переважно, на рівні політики, 

спрямованої на розробку заходів інституційної і законодавчої підтримки 

рівності статей відповідно до міжнародних правових стандартів, 

зобов’язання з дотримання яких взято державою з початку незалежності. 

Практика гендерної освіти не знайшла розвитку у вищій школі цієї країни.  

Відсутність реалізації програм і проектів із гендерної освіти у вищій 

школі Туркменістану зумовлено низкою факторів, серед яких маємо 

відзначити: 1) формалізм у проведенні загальної гендерної політики в 

державі; 2) жорсткий політичний та ідеологічний контроль держави над 

освітою; 3)  недостатній рівень усвідомлення переваг цінностей рівності між 

жінками і чоловіками як на рівні уряду, так і на рівні туркменського 

суспільства, і ролі освіти у поширенні гендерних знань. 

Виявлено характерні риси науково-дослідної діяльності з гендерної 

проблематики у вищій школі Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та 

Узбекистану: проведення досліджень із гендерної проблематики в рамках 

програм і проектів, підтриманих західними організаціями; проведення 

науково-освітніх заходів для студентів і викладачів (конференцій, круглих 

столів тощо); захист докторських і кандидатських дисертацій з жіночої/ 

гендерної проблематики; повільне зростання кількості магістерських робіт 

за гендерною тематикою; відсутність сталих професійних мережевих 

спільнот у вищій школі через припинення діяльності ресурсних інтернет-



23 

  

мереж (Центрально-Азійська мережа із гендерних досліджень), брак обміну 

інформації, нестачу програм підвищення кваліфікації і відсутністю 

періодичного фахового видання з гендерних досліджень (РК, КР, РТ, РУз). 

Проведений у розділі аналіз дозволив визначити спільні тенденції 

розвитку гендерної освіти у вищій школі центральноазійських країн, що 

зачіпають сфери нормативно-правового забезпечення реалізації гендерних 

ідей в освіті, зокрема вищій, організації гендерного навчання та наукової 

діяльності з гендерних досліджень у вишах Казахстану, Киргизстану, 

Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.  

У шостому розділі – „Аналіз тенденцій розвитку та досвіду гендерної 

освіти у пострадянських країнах і можливість їх використання в 
Україніˮ – представлено порівняльний аналіз виявлених тенденцій на 

основі визначеної критеріальної бази (нормативно-правовий, освітньо-

організаційний, науково-дослідницький критерії та їх показники); 

виокремлено періоди імплементації гендерного знання до вищої школи у 

дослідницьких межах; визначено напрями використання досвіду гендерної 

освіти пострадянських країн у вищій школі України на: 1) законодавчому, 2) 

освітньо-організаційному, 3) науково-методичному рівнях.  

У розділі здійснено порівняльний аналіз тенденцій розвитку гендерної 

освіти у вищій школі пострадянських країн на основі визначених критеріїв: 

нормативно-правового, освітньо-організаційного, науково-дослідницького. 

Обґрунтовано показники, що розкривають зміст кожного критерію. До 

показників нормативно-правового критерію віднесено: відповідність 

законодавчої бази у сфері вищої освіти міжнародним правовим стандартам 

гендерної рівності; наявність спеціального гендерно-орієнтованого 

законодавства, визначення в ньому освітньої політики держави у сфері 

забезпечення гендерної рівності; проведення гендерної експертизи 

законодавства в сфері освіти. Показниками освітньо-організаційного 

критерію є: динаміка розвитку гендерної освіти у вищій школі; організація 

гендерного навчання в системі формальної вищої освіти (гендерні курси у 

вишах; рівень охоплення вищої школи гендерною освітою; наявність 

освітньої програми за напрямом „Гендерні дослідженняˮ); ресурсне 

забезпечення гендерної освіти у вищій школі: кадрове, навчально-

методичне, інформаційне, фінансове. До показників науково-дослідницького 

критерію віднесено: публікаційну активність науковців у галузі гендерних 

досліджень; випуск фахового гендерно-орієнтованого журналу; захист 

дисертаційних досліджень із гендерної тематики; участь студентської 

молоді у наукових дослідженнях із гендерних проблем; наявність вузівських 

структурних підрозділів із гендерних досліджень та професійної мережевої 

спільноти із гендерної проблематики. 

Порівняльний аналіз тенденцій розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн згідно з нормативно-правовим критерієм дозволяє 
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виділити загальні тенденції, обумовлені ратифікацією всіма країнами 

міжнародних угод щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, і 

позитивними з яких можна визнати: 1) удосконалення нормативно-правової 
бази, що регулює відносини в системі вищої освіти, з урахуванням принципів 

гендерної рівності; 2) створення спеціальної законодавчої та нормативно-

правової бази, що визначає напрями гендерної політики держави, зокрема у 
галузі гендерної освіти. Характерними проявами цих тенденцій виявлено: 

конституційне закріплення принципу рівності жінок і чоловіків у доступі до 

освіти; унормування рівних прав на отримання вищої освіти в 

законодавстві, що регулює відносини у вищій школі; прийняття спеціальних 

гендерно-орієнтованих законів і стратегічних документів, де окреслено 

засади державної політики пострадянських країн щодо рівності статей у 

сфері освіти та впровадження гендерних знань у систему освіти та просвіту 

суспільства.   

До негативних тенденцій віднесено формальну демонстрацію 

прихильності ідеям гендерної рівності, розрив між деклараціями держав 
про гендерну рівність і реалізацією їх на практиці, до проявів якої у сфері 

освіти можна віднести: ігнорування гендерного виміру освіти при 

вдосконаленні законодавчої та нормативно-правової бази вищої освіти; 

гендерно-нейтральний характер законів про вищу школу; відсутність 

гендерної перспективи у стратегічних документах про розвиток освіти; 

декларативний характер законодавства у сфері гендерної рівності через 

недолік реальних механізмів її реалізації; відсутність адекватного розуміння 

сутності державної політики у галузі гендерної освіти.    

Встановлено специфічні прояви загальних тенденцій, властиві окремій 

країні або групі пострадянських країн: 1) закріплення положень щодо 

рівності з урахуванням ознак статі (КР, Латвія, Україна) та включення 

принципів гендерної рівності (АР, РБ, РТ) у законодавчих актах вищої 

школи; 2) впровадження гендерного компонента в законодавство про вищу 

освіту, але неадекватне його розуміння (РБ); 3) здійснення гендерної 

експертизи законодавчої та нормативно-правової бази вищої освіти (РБ, КР, 

РФ, Україна); 4) відсутність спеціальних законів у сфері забезпечення 

рівності жінок і чоловіків, спричиненої уключенням норм гендерної рівності 

у наявне законодавство (Латвія), або супротивом традиціоналістські 

настроєних законотворців (РБ, РФ, РУз); 5) відсутність у законодавстві 

одностайності щодо реалізації гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн: від інтеграції її як обов’язкового компоненту (РВ, 

РК), включення курсів до навчальних планів вишів та курсів підготовки 

викладачів (РБ, Латвія, Україна), розробки єдиного тесту гендерної 

компетентності (РК), запровадження гендерних питань у навчально-

методичні матеріали (ГР, ЕР, КР, РМ, РТ), видання підручників, навчальних 

посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка (АР, 
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Литва) до повного ігнорування питань гендерної освіти (РУз, 

Туркменістан); 6) просування гендерної освіти шляхом розробки цільових 

документів: наказів (РФ, Україна), державних стратегій розвитку (Литва, 

Україна (проект)).    

Узагальнено позитивний досвід окремих пострадянських країн у 

розбудові у вищій школі національного законодавства, спрямованого на 

досягнення гендерної рівності згідно з міжнародними правовими 

стандартами, для впровадження його у законодавство про вищу освіту 

України: врахування гендерних аспектів у програмних документах розвитку 

системи освіти взагалі та вищої зокрема (ЕР); розробка довгострокових 

статегій просування гендерної рівності у науково-дослідній сфері (Литва); 

гарантування гендерної освіти на рівні закону (РК); розробка ЄТГК для 

викладачів гендерних курсів (КР); включення гендерного компонента в 

ДОС ВПО за напрямом „Педагогічна освітаˮ (КР); включення до 

нормативно-правових актів, що регламентують відносини в системі освіти, 

гендерного виховання як складника системи виховання (РБ); використання 

механізму квотування у забезпеченні збалансованого представництва жінок 

і чоловіків у специфічних спеціальностях зокрема (ЕР, Литва, РМ), та вищій 

освіті загалом (РТ).  

Порівняльний аналіз розвитку гендерної освіти згідно з показниками 

освітньо-організаційного критерію дозволяє виділити стрижневу 

тенденцію, яка полягає в змістовному наближенні рис і особливостей 
організації становлення гендерної освіти у вищій школі пострадянських 

країн та нерівномірній динаміці її розвитку, зумовленої певними 

політичними, соціально-економічними та історико-культурними факторами. 

Характерною ознакою організації становлення гендерної освіти у вищій 

школі пострадянських країн стало просування гендерних освітніх ініціатив 

„знизуˮ – жінками-активістками неурядових організацій і групами 

викладачів-ентузіастів, прихильниками гендерних ідей, за підтримки 

міжнародних організацій.  

Узагальнення досвіду розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн за період у майже 30 років, дозволило умовно 

виділити три етапи, при цьому їх назви розкривають сутнісні особливості 

тих завдань, що вирішувалися в ході еволюції гендерної освіти: перший 

етап (1991–2000) – становлення й інституціоналізація гендерної освіти у 

вищій школі більшості країн, що характеризується створенням 

організаційних структур із гендерних досліджень у вишах і дисциплінарним 

оформленням гендерного знання; другий етап (2001–2010) – активізація 

гендерних ініціатив у науці та освіті пострадянських країн, час, коли 

відбувається легітимація гендерної проблематики в академічному 

середовищі вищої школи та здійснюється формування гендерної парадигми 

в освіті; третій етап (2011 – і до сьогодення) – інтеграція гендерної освіти до 
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освітнього процесу вищої школи, яка, втім не набула системного характеру і 

здебільшого відбувається у стихійно-інерційному режимі. 

Згідно з освітньо-організаційним критерієм загальну тенденцію 

розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн пов’язуємо з 

організацією гендерного навчання в системі формальної вищої освіти, 

характерними проявами якої у всіх пострадянських країнах (за винятком 

Туркменістану) визнано: 1) професійний розвиток і навчання викладачів 

вищої школи, зацікавлених гендерною проблематикою, задля отримання 

додаткової кваліфікації з гендерних досліджень, що здійснюється шляхом 

стажування за кордоном, участі в літніх школах і конференціях, співпраці з 

іноземними спеціалістами тощо; 2) інтегрування гендерного компонента до 

освітнього процесу вищої школи, що відбувається на всіх рівнях системи 

вищої освіти (бакалавріат, магістратура), переважно, у великих провідних 

вишах країн через упровадження окремих гендерних курсів до варіативної 

частини навчальних планів, уключення гендерного складника до загальних 

нормативних курсів дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, введення тем із гендерної проблематики до традиційних 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що відзначається фрагментарним 

характером, залежністю від ініціативи та знань викладача гендерного курсу, 

відсутністю загальних стандартів / підходів до змісту та організації системи 

гендерної освіти, чітких уявлень про її базову модель; 3) формування 

навчально-методичної та інформаційної бази для викладання гендерних 

курсів у ВНЗ, яке здійснюється шляхом створення авторських навчальних 

програм для гендерних курсів, розробки навчально-методичних посібників, 

використання інформаційних матеріалів ресурсних гендерних центрів.   

Виокремлено специфічні прояви загальної тенденції у кожній країні або 

групі країн пострадянського простору: охоплення вищої школи гендерною 

освітою (найбільші кількісні показники зафіксовано в РК, РФ, Україні); 

кількісна варіативність кредитів/годин, що відведено на навчальні курси з 

гендерної проблематики; наявність гендерних курсів, закріплених у ДОС 

ВПО (РВ; РФ); наявність окремої освітньої програми (магістерської) з 

гендерних досліджень (РБ; РГ; РФ; Україна); створення інформаційних 

ресурсів у мережі інтернет (АР; РБ; РФ; Україна); проведення гендерної 

експертизи: підручників для вищої школи (АР; РБ; РК; РФ; Україна), 

освітніх стандартів  (РК; РФ), навчальних програм (АР; РФ; Україна).  

Серед напрямів використання досвіду пострадянських країн в організації 

гендерної освіти у вищій школі України виокремлено такі: включення 

дисциплін із гендерної проблематики у ДОС ВПО (РВ; РФ); створення в 

межах магістерських програм спеціалізації із гендерних досліджень (РГ; 

РФ); впровадження дистанційних форм навчання для підготовки магістрів із 

спеціалізації „Гендерні дослідженняˮ (РБ–Литва; РФ); здійснення гендерної 

експертизи навчальної літератури для гуманітарних спеціальностей (РФ, 
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Україна); запрошення іноземних лекторів і співпраця з зарубіжними 

університетами, які спеціалізуються на гендерних дослідженнях (країни 

Балтії; РГ; РМ).  

Порівняльний аналіз тенденцій розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн відповідно до науково-дослідницького критерію 

свідчить про наявність провідної тенденції, пов’язаної з легітимацією 
гендерних досліджень як самостійного наукового напряму в академічній 
науці вищої школи та консолідацією науковців і викладачів пострадянських 

країн навколо гендерної проблематики. Серед спільних проявів тенденції 

виділено: збільшення обсягу публікацій із гендерної проблематики; 

прагнення до організації періодичного фахового (гендерного) наукового 

видання; захист дисертацій із нової галузі знань, їх нечисельність по 

відношенню до загальної кількості проведених досліджень із соціально-

економічних і гуманітарних наук; відсутність спеціалізованих вчених рад із 

гендерного  напряму наукового знання; зростання кількості наукових робіт 

із гендерної проблематики та поширення участі студентів у наукових 

заходах із гендерних проблем; започаткування спеціальних структур із 

гендерних досліджень при ВНЗ. Відмінності стосуються: публікаційної 

активності, наявності фундаментальних доробок із гендерної проблематики 

(АР; РВ; РГ; ЕР; РК; Латвія; Литва; РФ; Україна); випуску на системній 

основі гендерно-орієнтованого періодичного фахового видання (ЕР; Литва; 

РФ; Україна); динаміці захисту дисертацій у різних наукових галузях знання 

(ЕР; Латвія; Литва; РФ; Україна); наявності наукової ради в академії наук і 

гендерних секцій у наукових фахових спільнотах (РФ); наявності програми 

на отримання ступеня доктора філософії (PhD) за напрямом „Гендерні 

дослідженняˮ (РГ); розмаїття форм вузівських структурних підрозділів із 

гендерних досліджень (лабораторії (РФ, Україна); дослідницькі групи (АР, 

ЕР, Україна); кафедри (АР, РФ, РК, КР, Україна); гендерні студії (Литва, 

Україна); інститути (РГ, РК, КР, Україна); центри: феміністських 

досліджень (Латвія), гендерної педагогіки (РТ), гендерної освіти, гендерної 

культури (РФ, Україна); чисельної переваги структурних підрозділів із 

гендерної освіти в одних країнах (РФ; Україна) та їх відсутності в інших 

(РБ, Туркменістан, РУз); функціонування в країні певної мережевої 

спільноти із гендерної проблематики (країни Балтії, РФ, Україна).    

Основними напрямами використання досвіду пострадянських країн у 

сфері наукових досліджень гендерних проблем у вищій школі України 

вважаємо: запровадження цільової міжвузівської науково-дослідницької 

програми із гендерних досліджень (РФ); включенння гендерно-

орієнтованого журналу до ВАКівського переліку провідних рецензованих 

наукових журналів і видань, у яких публікуються основні результати 

дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (РФ); 

започаткування програми на отримання ступеня доктора філософії (PhD) за 
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напрямом „Гендерні дослідженняˮ (РГ); створення гендерних секцій у 

наукових фахових спільнотах і наукової ради в академії наук (РФ); 

організація відділень із гендерних досліджень у структурі окремих кафедр, 

факультетів (Латвія); систематичне залучення студентської молоді до 

наукових гендерних досліджень через написання магістерських і дипломних 

робіт, проведення щорічних конкурсів студентських наукових робіт із 

гендерних проблем, гендерно-орієнтованих студентських конференцій.   

Встановлено тенденції розвитку гендерної освіти у вищій школі України, 

які мають прогресивний характер: розробка проекту державної стратегії 

упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти; 

створення в МОН України Робочої групи з питань упровадження 

гендерного складника до системи вищої освіти; випуск гендерно-

орієнтованих видань; захист дисертаційних досліджень із гендерної 

тематики; започаткування нових освітніх центрів і кафедр гендерних 

досліджень у вищих навчальних закладах; створення інформаційних 

гендерних веб-ресурсів; створення Всеукраїнської мережі ОГО ВНЗ; 

проведення щорічних всеукраїнських конкурсів студентських наукових 

робіт і конференцій молодих дослідників із гендерних досліджень.  

 

ВИСНОВКИ 
Узагальнення результатів дослідження теорії і практики розвитку 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн дає підстави зробити 

такі висновки:  

1. Теоретико-методологічний аналіз науково-педагогічних джерел з 

проблеми гендерної освіти в історико-педагогічному контексті виявив 

істотні відмінності в теорії і практиці навчання та виховання жінок і 

чоловіків, зумовлені різними підходами до змісту чоловічої та жіночої 

освіти через домінуючі уявлення про природну заданість статей; у 

соціокультурному контексті – зв’язок освітньої системи з явищами 

гендерної нерівності, спричинених гендерними відмінностями, що 

виявляється в нерівних можливостях навчання хлопців і дівчат, 

використанні освітніх ресурсів, дією в освіті „прихованого навчального 

плану”, який закріплює і підтримує нерівне становище статей, зокрема й у 

вищій школі пострадянських країн. Шляхи розв’язання проблеми нерівної 

освіти та виховання статей вбачаємо в інтеграції до вищої школи нової 

освітньої парадигми – гендерної, основу якої складають гендерні 

дослідження як нова науково-дослідницька галузь соціального пізнання 

соціуму, що тягне радикальні зміни у свідомості та світосприйнятті тих, хто 

навчається. 

2. Розвиток гендерної освіти у вищій школі пов’язуємо з появою на 

пострадянському просторі гендерних досліджень, спричинених розвитком 

західних феміністських теорій, ідеї яких становлять підґрунтя того чи того 
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напряму фемінізму. Аналіз робіт теоретиків ліберального, радикального 

напрямів фемінізму та прибічників соціально-конструктивістського підходу 

дозволив виявити їх вплив на появу в академічній освіті гендерних 

досліджень, предметом яких є вивчення механізмів відтворення жіночого і 

чоловічого досвіду, а також аналіз їх владних відносин. В основу 

методології гендерних досліджень покладено категорію „гендерˮ (gender), 

який у дисертаційній роботі виступає базовим у створенні поняттєво-

термінологічного апарату, й у визначенні сутності якого спираємося на ідеї 

теоретиків соціально-конструктивістського напряму фемінізму, де гендер 

виступає соціальним конструктом, який може бути реконструйований.  

3. Доведено взаємозв’язок розвитку гендерної освіти із забезпеченням 

рівності жінок і чоловіків, що врегульовується на основі положень пактів, 

конвенцій, декларацій, резолюцій, ухвалених на рівні міжнародних і 

регіональних організацій, або які прийнято світовою спільнотою в 

результаті обговорення найбільш важливих питань із просування гендерної 

рівності на конференціях, саммітах тощо. Положення відіграють роль 

міжнародних базових стандартів, якими мають керуватися держави у 

створенні національних правових інструментів і механізмів на захист 

гендерної рівності і шляхів її просування, і які спрямовують національні 

держави до системного розв’язання проблеми не/рівності, торкаючись всіх 

компонентів освіти – участі в освіті (доступ), процесу освіти (зміст, умови, 

практика викладання і навчання, форми надання освіти та оцінка) і за 

допомогою освіти (підсумки навчання, життєві навички, можливості 

працевлаштування) та актуалізують впровадження  гендерного підходу до 

вищої школи, що передбачає: включення питання рівності статей в якості 

основних цілей до законодавства про освіту; поширення педагогічної 

практики, вільної від явних і неявних гендерних стереотипів; застосування 

нових методів соціалізації та виховання, не обмежуючих розвиток молодої 

людини стереотипами щодо традиційних статевих ролей; гендерно-

орієнтоване складання програм; упровадження в навчальний матеріал 

питань, пов’язаних із гендерною не/рівністю (гендерно-рольові стереотипи, 

дискримінація за ознакою статі, гендерне насильство тощо); підтримку 

гендерних досліджень; проведення гендерного аналізу.  

4. Встановлено, що відмінний контекст інтеграції імпортованої з Заходу 

галузі знань до наукового та освітнього простору вищої школи 

пострадянських країн (на онтологічному, політичному, гносеологічному і 

когнітивному рівнях) зумовлює певні труднощі легітимації гендерної 

проблематики в академічному дискурсі. Виявлено бар’єри, які стають на 

заваді формуванню нової парадигми знань – гендерної: відсутність чіткого 

понятійного апарату з гендерної проблематики в академічному дискурсі 

через запозиченість західної термінології; поширений модернізований 

традиційний дискурс статі, інтелектуальна традиція есенціалізму і 
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біологічного детермінізму; незадовільний рівень розвитку гендерної 

свідомості викладацького складу, що долучився до викладання гендерних 

курсів; інертність консервативної академічної спільноти до дискурсивних 

практик, заснованих на науковій рефлексії з приводу пізнавального статусу 

гендерних досліджень як нового напряму в науці та гендерного підходу як 

методу наукового пізнання.  

5. Виявлено загальні тенденції розвитку гендерної освіти у вищій школі, 

властиві всім країнам, і які пов’язані: 1) з розробкою нормативно-правової 

бази, що забезпечує інтеграцію гендерного складника до системи освіти, 

зокрема й вищої; 2) організаційними умовами включення гендерного 

компонента до освітнього процесу вишів; 3) здійсненням наукових 

досліджень гендерних проблем у вищій школі. На підставі монографічного 

методу дослідження встановлено характерні ознаки гендерної освіти у 

кожній країні пострадянського простору, що дозволило створити підґрунтя 

для проведення порівняльного аналізу. 

Порівняльний аналіз тенденцій розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн здійснено на основі визначених критеріїв: 

нормативно-правового, освітньо-організаційного, науково-дослідницького. 

Обґрунтовано показники, що розкривають зміст кожного критерію. 

6. Порівняльний аналіз тенденцій згідно з показниками нормативно-

правового критерію дозволяє стверджувати, що в кожній пострадянській 

країні удосконалено нормативно-правову базу, що регулює відносини в 

системі вищої освіти, з урахуванням принципів гендерної рівності, що 

виявляється в закріпленні рівних прав жінок і чоловіків у доступі до вищої 

освіти; в країнах створено спеціальну законодавчу базу, обумовлену 

прийняттям спеціальних гендерно-орієнтованих законів (їх не мають: 

Латвія, РБ, РФ, РУз) та стратегічних документів, де окреслено засади 

державної гендерної політики в освітній сфері, що спрямовують на 

впровадження гендерних знань у систему освіти та просвіту суспільства. 

Встановлено негативну тенденцію, до проявів якої віднесено ігнорування 

гендерного виміру освіти при вдосконаленні законодавчої та нормативно-

правової бази вищої освіти; гендерно-нейтральний характер законів про 

вищу школу; відсутність гендерної перспективи у стратегічних документах 

розвитку освіти; декларативний характер законодавства у сфері 

забезпечення гендерної рівності через недолік реальних механізмів її 

реалізації; відсутність адекватного розуміння сутності державної політики у 

галузі гендерної освіти.    

Дослідження специфічних проявів цих тенденцій доводить, що 

нормативно-правова база вищої освіти пострадянських країн в цілому не 

спрямована на впровадження і розвиток гендерної освіти у вищій школі, 

хоча й створено певне підґрунтя в окремих країнах. На законодавчому рівні: 

гендерне виховання визнано складовою виховання в Білорусі (однак, 
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переважно з позиції статево-рольового підходу, закріплюючи традиційний 

розподіл гендерних ролей у суспільстві); отримання гендерної освіти 

гарантовано законом про рівність жінок і чоловіків у Казахстані. На рівні 

стратегічних документів, що визначають засади державної гендерної 

політики у сфері вищої освіти, передбачено: інтеграцію гендерної освіти як 

обов’язкового компоненту (РВ, РК); включення курсів до навчальних планів 

вишів та курсів підготовки викладачів (РБ, Латвія, Україна); розробку 

єдиного тесту гендерної компетентності для авторів гендерних спецкурсів 

(РК); упровадження гендерних питань у навчально-методичні матеріали (ГР, 

ЕР, КР, РМ, РТ); видання навчальних матеріалів, вільних від стереотипних 

уявлень про роль жінки і чоловіка (АР, Литва). У ряді країн розроблено 

цільові документи, що забезпечують впровадження гендерної освіти: накази 

(РФ; Україна); державні стратегії розвитку (Литва, Україна (проект)); 

законодавчо закріплено проведення гендерної експертизи нормативно-

правової бази вищої освіти (РБ, КР, РФ, Україна). Питання гендерної освіти 

не включено до нормативно-правової бази вищої школи Туркменістану та 

Узбекистану.  

7. Виділено стрижневу тенденцію згідно з показниками освітньо-

організаційного критерію, яка полягає в змістовному наближенні рис і 

особливостей організації становлення гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн та нерівномірній динаміці її розвитку, зумовленої 

певними політичними, соціально-економічними та історико-культурними 

факторами. Узагальнено періодизацію розвитку гендерної освіти на 

пострадянському просторі. 

На підставі порівняльного аналізу загальної тенденції, пов’язаної з 

організацією гендерного навчання в системі формальної вищої освіти, 

виявлено спільні для всіх країн шляхи впровадження гендерної освіти до 

вищої школи: 1) професійний розвиток і навчання викладачів, зацікавлених 

гендерною проблематикою, з метою отримання додаткової кваліфікації з 

гендерних досліджень; 2) інтеграція гендерного компонента до освітнього 

процесу вищої школи шляхом: упровадження гендерних курсів до 

варіативної частини навчальних планів, уключення гендерного складника до 

загальних нормативних курсів дисциплін циклу гуманітарної та соціально-

економічної підготовки, введення окремих тем гендерної проблематики до 

традиційних дисциплін соціально-гуманітарного циклу; 3) формування 

навчально-методичної та інформаційної бази для викладання гендерних 

курсів. 

Дослідження специфічних проявів тенденції згідно з показниками 

освітньо-організаційного критерію доводить повну відсутність концепції 

безперервної і багатовекторної гендерної освіти та загальних стандартів / 
підходів до змісту та організації системи гендерної освіти, чітких уявлень 

про її базову модель, що виявляється: у низьких показниках охоплення 
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вищих навчальних закладів гендерною освітою; у  відсутності у сучасних 

ДОС вищої (професійної) освіти пострадянських країн нормативних 

гендерних курсів; у кількісній варіативності кредитів/годин, відведених на 

навчальні курси з гендерної проблематики; у малочисельності вишів з 

освітньою магістерською програмою з гендерних досліджень (РБ; РГ; РФ; 

Україна); фрагментарному проведенні гендерної експертизи: підручників 

для вищої школи (АР; РБ; РК; РФ; Україна), освітніх стандартів (РФ), 

навчальних програм (АР; РФ; Україна); у відсутності інформаційного 

мережевого ресурсу в більшості країн (виключення – РБ; РФ; Україна). 

8. На підставі монографічного методу дослідження теорії і практики 

гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн виявлено провідну 

тенденцію, яку пов’язуємо з легітимацією гендерних досліджень як 

самостійного наукового напряму в академічній науці вищої школи та 

консолідацією науковців і викладачів пострадянських країн навколо 

гендерної проблематики. Аналіз тенденції згідно з показниками науково-

дослідницького критерію дозволив представити спільні риси та специфічні 

особливості її проявів на пострадянському просторі. 

Спільні прояви, характерні для всіх пострадянських країн, тенденція має: 

у збільшенні в кожній країні обсягу публікацій із гендерної проблематики; у 

прагненні дослідників до організації періодичного фахового (гендерного) 

наукового видання; у появі та зростанні захистів дисертацій із нової галузі 

знань, але їх нечисельністю щодо загальної кількості проведених 

досліджень із соціально-економічних і гуманітарних наук; у відсутності 

спеціалізованих вчених рад із гендерного  напряму наукового знання; у 

зростанні кількості студентських наукових робіт із гендерної проблематики 

та поширенні участі студентів у наукових заходах із гендерних проблем; у 

започаткуванні спеціальних структур із гендерних досліджень при вищих 

навчальних закладах.    

Специфічні особливості її прояву, що характерно для окремої країни або 

групи пострадянських країн, спостерігаємо: у публікаційній активності та 

наявності фундаментальних доробок із гендерної проблематики (країни 

Балтії та Південного Кавказу; РК; РФ; Україна); у випуску на системній 

основі періодичного гендерно-орієнтованого фахового видання (ЕР, Литва, 

РФ, Україна); у динаміці захисту дисертаційних досліджень у різних 

наукових галузях знання (ЕР, Латвія, Литва, РФ, Україна); у наявності 

гендерних секцій у наукових фахових спільнотах і наукової ради в академії 

наук (РФ); у наявності програми на отримання ступеня доктора філософії 

(PhD) за напрямом „Гендерні дослідженняˮ (РГ); у формі вузівських 

структурних підрозділів із гендерних досліджень, їх чисельній перевазі в 

одних країнах (РФ; Україна) та відсутності в інших (РБ, РТ, Туркменістан, 

РУз); у функціонуванні у вищій школі країни певної мережевої спільноти 

дослідників із гендерної проблематики (Латвія, Литва, РФ, Україна).  
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9. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку гендерної освіти у вищій 

школі пострадянських країн дозволив визначити позитивний досвід окремих 

країн та виокремити напрями його імплементації до вищої школи України. 

На законодавчому рівні необхідно: врахування гендерного виміру при 

складанні та розробці будь-яких програмних і стратегічних документів 

розвитку системи вищої освіти, обов’язкове включення до них програмних 

завдань із гендерної освіти та виховання молоді; розробка концептуальних 

засад державної політики в області гендерної освіти, довгострокових 

стратегій, програм із інтеграції гендерної рівності до сфери освіти та науки, 

зокрема впровадження механізму квотування задля подолання професійної 

сегрегації (для юнок – на фізико-математичні, інженерні, спеціалізації та ІТ-

технології, для юнаків – на педагогічні тощо); включення гендерного 

компонента до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти 

для всіх спеціальностей; розробка єдиного тесту гендерної компетентності 

та обов’язковість його складання для всіх спеціалістів, які мають 

відношення до освіти і виховання молоді; проведення обов’язкової 

гендерної експертизи законодавчої бази вищої школи. 

На освітньо-організаційному рівні у вітчизняній вищій школі варто 

передбачити: включення дисциплін із гендерної проблематики до 

державних стандартів вищої (професійної) освіти; створення в межах 

магістерських програм спеціалізації із гендерних досліджень, використання 

дистанційних форм навчання із гендерної освіти; обов’язкове проведення 

гендерної експертизи навчально-методичних матеріалів для гуманітарних 

спеціальностей, як рекомендованих міністерством освіти, так і вченою 

радою окремого ВНЗ; поширення співробітництва з зарубіжними фахівцями 

з гендерних досліджень на всіх рівнях, включаючи НАПН України.  

На науково-методичному рівні у вітчизняних вишах рекомендовано: 

запровадження цільової міжвузівської науково-дослідної програми з 

гендерних досліджень; започаткування програми на отримання ступеня 

доктора філософії (PhD) за напрямом „Гендерні дослідженняˮ; створення 

гендерних секцій у наукових фахових спільнотах і наукової ради в НАН та 

НАПН України; включенння журналу („Гендерна парадигма освітнього 

просторуˮ) до ВАКівського переліку провідних рецензованих наукових 

журналів і видань; організацію відділень із гендерних досліджень у 

структурі окремих факультетів, кафедр.  

Однак проведене дослідження не вичерпує всієї повноти проблем теорії і 

практики розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн. 

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо у вивченні тенденцій 

розвитку гендерної освіти у пострадянських країнах на рівні дошкільної, 

початкової та середньої освіти; в системі педагогічної та післядипломної 

освіти в контексті неперервної професійної освіти. 

 



34 

  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографії 

1. Гришак, С. М. (2018). Розвиток гендерної освіти у вищій школі 
пострадянських країн. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка». 512 с. 

2. Гришак, С. М. (2017). Легітимація гендерної проблематики в 

академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн: формування 

нової гендерної парадигми та технологій в освіті. В  С. Я. Харченко (Ред.), 

Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та 

інновації. (С. 324–347). Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка».  

3. Харченко, С. Я., Гришак, С. М., Шабаєва, Н. С. (2013). Гендерна 

освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації: теорія та 
практика. Луганськ: Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. 258 с. 

4. Харченко, С. Я., Харченко, Л. Г., Гришак, С. М., Болотська, О. А. 

(2009). Гендерна соціалізація сучасної жіночої молоді. Луганськ: Вид-во ДЗ 

«ЛНУ імені Тараса Шевченка». 318 с. 

Статті в наукових фахових виданнях України 

5. Гришак, С. М. (2016). Критика традиційної системи освіти 

пострадянських країн: гендерний аспект. Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка (Педагогічні науки), Част. ІІ, 6 (303), С. 139–147. 

6. Гришак, С. (2016). Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності 

жінок і чоловіків як чинник розвитку гендерної освіти на пострадянському 

просторі. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. Вип. 3 (49). 

(С. 229–239). Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт.  

7. Гришак, С. М. (2016). Соціально-економічні передумови формування 

політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-

ті роки ХХ ст.). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки), 

Част. І, 1(298), С. 21–32.  

8. Гришак, С. М., Калько, І. В. (2015). Сутність та особливості гендерної 

культури як теоретичне підґрунтя її формування у студентської молоді. 

Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу»; 

(Педагогічні науки), 4 (28). URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/4.pdf 

9. Гришак, С. М. (2015). Аналіз гендерних уявлень сучасної 

студентської молоді в процесі соціалізації. Вісник ЛНУ імені Тараса 
Шевченка (Педагогічні науки), Част. ІІ, 2 (291), С. 174–182. 

10. Гришак, С. М. (2013). Влив ідей ліберального фемінізму на генезис 

гендерних досліджень. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 

технології, 4 (30), С. 10–18. 

11. Гришак, С. М. (2013). Міжнародні стратегії просування рівності жінок 

і чоловіків як фактор розвитку гендерної політики в галузі освіти на 

http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/index.html


35 

  

пострадянському просторі. Вісник Дніпропетровського університету імені 
Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія », 1 (5), С. 16–20. 

12. Гришак, С. М., Шабаєва, Н. С. (2013). Організація позанавчальної 

діяльності студентів коледжу в процесі соціалізації на основі гендерного 

підходу. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2, С. 47–52. 

13. Гришак, С. М. (2012). Проблеми становлення гендерної освіти в 

пострадянських суспільствах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 

(Педагогічні науки), 19 (254), С. 125–132. 

14. Гришак, С. М. (2010). Щодо питання інтеграції гендерного підходу в 

сучасну вищу освіту. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2, С.18–23. 

15. Гришак, С. М. (2010). Організація навчання студентів в умовах 

кооперації як фактор набуття ними досвіду егалітарної гендерної взаємодії. 

Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», 3 (11). 

URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/ NN11/10gsmegv.pdf 

16. Гришак, С. М. (2009). Сексизм як прояв гендерних асиметрій у 

сучасній англійській мові. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (Педагогічні 

науки. Філологічні науки), 8 (171), С. 19–26. 

17. Гришак, С. М. (2009). Гендерна лояльність як значуща якість фахівця 

для реалізації ідеї гендерної рівності в професійній діяльності. Соціальна 
педагогіка: теорія та практика, 1, С. 66–70. 

18. Гришак, С. М. (2008). Інтерактивне навчальне середовище як чинник 

формування егалітарного гендерного світогляду. Вісник ЛНПУ імені Тараса 
Шевченка (Педагогічні науки), 8 (147), С. 198–203. 

19. Гришак, С. (2008). Гендерна компетентність як необхідна складова 

портрету сучасного спеціаліста соціальної сфери. Соціальна педагогіка: 

теорія та практика, 1, С. 54–58. 

Статті в періодичних виданнях зарубіжних країн та виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз 

20. Grishak, S. N. (2018). Tendencies for gender education developmennt in a 

higher school of post-Soviet countries: normative legal context. Sciences of 
Europe (Praha). VOL 4, No 26. P. 38–42.  

21. Гришак, С. Н. (2018). Тенденции развития гендерного образования в 

высшей школе постсоветских стран: опыт Беларуси, Молдовы, России. 

Ценности и смыслы. № 4 (56). С. 90–107. 

22. Гришак, С. М. (2018). Етапи становлення та розвитку гендерної освіти 

у вищій школі пострадянських країн. Scientific Journal «ScienceRise: 
Pedagogical Education». (Kharkiv). № 4(24). 2018. С. 31–38. 

23. Гришак,  С. Н. (2018). Развитие гендерного образования в высшей 

школе Эстонии: проблемы нормативно-правового обеспечения. Вестник 
науки и образования (г. Иваново). № 10 (46). С. 45–48. 

24. Гришак, С. Н. (2018). Становление и развитие гендерного 

образования в высшей школе Кыргызской Республики. Вестник 

http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN28/index.html
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/%20NN11/10gsmegv.pdf


36 

  

Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына 
(г. Бишкек). №2 (93). С. 29 – 35.  

25. Гришак, С. (2018) Тенденции развития гендерного образования в 

высшей школе стран постсоветской Центральной Азии. Вестник КазНУ им. 

аль-Фараби. Серия «Педагогические науки» (г. Алматы). №2 (55). С. 36–44. 

26. Гришак, С. (2017). Створення нормативно-правової бази з гендерної 

рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн. Education and Pedagogical Sciences, 2(167), С. 14–20. 

27. Гришак, С. М. (2017). Стандарти гендерної рівності Ради Європи як 

нормативно-правове підгрунтя розвитку гендерної освіти в пострадянських 

країнах. Освітологічний дискурс, 3–4 (18–19), С. 269–284. URL:  

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/20 

28. Grishak, S. (2016). International treaties on gender equality as the legal 

framework for gender education development in the post-Soviet countries. In 

E. Murzina (Eds.) Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical 

basics and innovative approach. San Francisco, California: B&M Publishing 

Research and Publishing Center «Colloquium».  6th edition. P. 16–20. 

Наукові праці апробаційного характеру 

29. Гришак, С. (2018). Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн 

Південного Кавказу: спільне і особливе. В О. І. Локшина (Ред.), Педагогічна 
компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та 

інновації в освіті у глобалізаційному світі: ІІ Міжнародна науково-

практична  конференція, Київ, 7-8 червня (с. 152–153). Київ–Дрогобич: 

ТзОВ «Трек-ЛТД».  

30. Гришак, С. (2017). Нормативно-правове підґрунтя розвитку гендерної 

освіти у вищій школі Литви  В Т. О. Дороніна  (Ред.). Гендерна парадигма 
освітнього простору. Вип. 6 (2). (С. 69–72). Кривий Ріг: ВЦ КДПУ.   

31. Гришак, С. (2017). Стандарти рівності жінок і чоловіків Ради Європи 

як нормативно-правова основа розвитку гендерної освіти в країнах 

пострадянського простору. В Дороніна Т. О. (Ред.) Гендерна парадигма 
освітнього простору. (С. 16–21). Кривий Ріг: ВЦ КДПУ. Вип. 5. 

32. Гришак, С. (2017). Міжнародні стандарти ЮНЕСКО щодо просування 

гендерної рівності в вищій освіті пострадянських країн. В О. І. Локшина 

(Ред.), Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні 

трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: І 

Міжнародна науково-практична  конференція, Київ, 15-16 червня (С. 98–

100). К.: Педагогічна думка. 

33. Гришак, С. М. (2017). Бар’єри легітимації гендерної проблематики в 

академічному дискурсі вищої школи пострадянських країн. В В. Корнещук 

(Ред.), Актуальні дослідження в соціальній сфері: дев’ята міжнародна 

науково-практична конференція, Одеса, 17 травня  (С. 274–276). Одеса: 

ФОП Бондаренко М.О. 

http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/20


37 

  

34. Гришак, С. Н. (2017). Тенденции становления гендерного образования 

в высшей школе постсоветских стран. Гендер в фокусе: материалы 

международной научно-практической конференции, Минск, 22-23 ноября 

(С. 72–76). Минск: «Экоперспектива». 

35. Гришак, С. (2016). Проблема освіти та виховання жінок і чоловіків в 

історії світової педагогічної думки. Т.О. Дороніна  (Ред.). Гендерна 
парадигма освітнього простору. Вип. 3–4. (С. 40–46). Кривий Ріг: ВЦ 

КДПУ.    

36. Гришак, С. М. (2016). Суспільно-політичні та соціально-економічні 

передумови розвитку гендерної освіти на пострадянському просторі 

наприкінці ХХ ст. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: 
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція, Запоріжжя 17–18 

березня (С. 148–151). Запоріжжя: Запорізький національний університет. 

37.  Гришак, С. М., Шабаєва, Н. С. (2015). Етапи програми реалізації 

гендерного підходу в позанавчальній діяльності студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. В Н. Бібік, Г. Фесенко, О. Першай (Ред.). Гендерна політика 
міст: історія і сучасність: ІV міжнародна науково-практична конференція, 

Харків, 6–7 жовтня. (С. 43–47). Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Вип. 5.  

38.  Гришак, С. Н. (2014). Организация гендерно-ориентированного 

обучения в современном образовании. Инновации в образовательном 
процессе: Сборник научных статей международной научно-методической 

конференции  (С. 87–92). Вязьма: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г.Вязьме.  

39. Гришак, С. Н., Шабаева, Н. С.(2013). Реализация принципов 

педагогической технологии во внеучебной работе со студентами в процессе 

их гендерной социализации. В К. В. Патырбаева, Е. Ю. Мазур (Ред.). 

Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: 
третья международная научно-практическая конференция, Пермь 28 

октября: в 5 т. Т.2. Кн.2: Педагогика. (С. 124–127). Пермь.  

40. Гришак, С. (2013). Упровадження гендерного компонента у 

викладання іноземної мови. Сучасні підходи до викладання іноземних мов у 
немовних вищих закладах: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 

Донецьк, 18–19 квітня. (С. 24–27). Донецьк: ДонДУУ. 

41. Гришак, С. Н. (2012). Становление гендерного образования на 

постсоветском пространстве: к истории вопроса. Теория и практика 

гендерных исследований в мировой науке: III международная научно-

практическая конференция, Пенза–Махачкала–Ереван 5-6 мая (С. 90–93). 

НИЦ «Социосфера». 

42. Гришак, С. Н. (2012). Реализация гендерного подхода в образовании 

как фактор обеспечения равенства между субъектами образовательной 

деятельности. Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: 
теория и практика: Международная научно-практическая конференция, 

Пенза–Ереван–Колин 20–21 марта (С. 37–40). НИЦ «Социосфера». 



38 

  

43. Гришак, С. (2011). Щодо питання порівняльного аналізу розвитку 

гендерної освіти в країнах пострадянського простору. Гендерна освіта – 

ресурс розвитку паритетної демократії: міжнародна науково-практична 

конференція, Тернопіль, 27–29 квітня (С. 257–258). Тернопіль.  

44. Гришак, С. (2007). Стратегічні напрямки підготовки майбутніх 

спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї гендерної рівності у 

професійній діяльності. Підготовка соціальних педагогів та соціальних 
працівників в Україні в процесі Болонського процесу: Міжнародна науково-

практична конференція, Чернівці 13–14 грудня (С. 84–87). Чернівці: Рута. 

 

АНОТАЦІЇ 

Гришак С. М. Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій 

школі пострадянських країн: порівняльний аналіз. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

(доктора наук) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки. – Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2018. 

У дисертації подано результати цілісного наукового аналізу теорії і 

практики розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн.  

Визначено теоретичні основи інтеграції гендерних досліджень як 

наукового напряму та навчальної дисципліни до вищої школи 

пострадянських країн: простежено генезу проблеми статевої диференціації в 

історико-педагогічному та соціокультурному контекстах; з’ясовано 

теоретичні передумови появи гендерних досліджень, що становлять ідеї 

західних теоретиків ліберального, радикального напрямів фемінізму та 

прибічників соціально-конструктивістського підходу; здійснено аналіз 

міжнародних правових стандартів рівності жінок і чоловіків; виявлено 

бар’єри формування нової гендерної парадигми знань у пострадянських 

країнах, зумовлені відмінним від західних країн контекстом 

інституціоналізації гендерних досліджень на онтологічному, політичному, 

гносеологічному, когнітивному рівнях.  

Досліджено процес організації гендерної освіти у вищій школі 

пострадянських країн. Визначено тенденції розвитку гендерної освіти у 

вищій школі та здійснено їх порівняльний аналіз згідно з розробленою 

критеріальною базою. Виявлено позитивний досвід гендерної освіти у 

вищій школі пострадянських країн та виокремлено напрями його 

імплементації до освітнього процесу вищих навчальних закладів України.   

Ключові слова: гендерна освіта, гендерні дослідження, гендерна рівність, 

вища освіта, вищий навчальний заклад, пострадянські країни, тенденції 
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Гришак С. М. Теория и практика развития гендерного образования 

в высшей школе постсоветских стран: сравнительный анализ. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

(доктора наук) по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история 

педагогики. – Государственное учреждение «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко». – Старобельск, 2018. 

В диссертации представлены результаты целостного научного анализа 

теории и практики развития гендерного образования в высшей школе 

постсоветских стран. Определены теоретические основы интеграции 

гендерных исследований как научного направления и учебной дисциплины 

в высшей школе постсоветских стран: прослежена генеза проблемы половой 

дифференциации в историко-педагогическом и социокультурном 

контекстах; установлены теоретические предпосылки появления гендерных 

исследований, которые составляют идеи западных теоретиков 

либерального, радикального направлений феминизма и сторонников 

социально-конструктивистского подхода; осуществлен анализ 

международных правовых стандартов равенства женщин и мужчин; 

выявлены барьеры формирования новой гендерной парадигмы знаний в 

постсоветских странах, обусловленные отличным от западных стран 

контекстом институционализации гендерных исследований на 

онтологическом, политическом, гносеологическом, когнитивном уровнях.  

Исследован процесс организации гендерного образования в высшей 

школе постсоветских стран. Определены тенденции развития гендерного 

образования в высшей школе и осуществлен их сравнительный анализ в 

соответствии с разработанной критериальной базой. Выявлен 

положительный опыт гендерного образования в высшей школе 

постсоветских стран и выделены направления его внедрения в 

образовательный процесс высших учебных заведений Украины.  

Ключевые слова: гендерное образование, гендерные исследования, 

гендерное равенство, высшее образование, высшее учебное заведение, 

постсоветские страны, тенденции развития, сравнительный анализ. 
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of Pedagogics. – State Institution “Luhansk Taras Shevchenko National 

University”. – Starobilsk, 2018. 

The dissertation presents the results of a holistic analysis of theory and 

practice of gender education development in higher post-Soviet countries schools. 
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The theoretical basis of integrating gender studies into the higher education 

system of the post-Soviet countries are revealed and analyzed: genesis of the 

problem of sexual differentiation in historical, pedagogical and socio-cultural 

contexts is traced; the theoretical prerequisites for the origin of gender studies are 

indicated, which are the ideas of Western theorists of liberal, radical feminism 

and supporters of the socio-constructivist approach; the analysis of the 

international legal standards of women and men equality is carried out; the 

barriers to the formation of a new gender paradigm of knowledge in the post-

Soviet countries, that are caused by the different from the Western countries 

context of the institutionalization of gender studies at the ontological, political, 

epistemological, cognitive levels are identified.  

The process of organization of gender education in higher post-Soviet 

countries schools is studied. The common characteristic trends in gender 

education development in higher schools of all countries are revealed. They are 

associated with: 1) the development of the legal framework, ensuring the 

integration of gender component into the higher education system (improvement 

of the normative-legal and regulatory framework of higher education system 

taking into account the principles of gender equality; creation of the special 

legislative and normative-legal base defining the directions of the state gender 

policy in the field of gender education; development of gender expertise of higher 

education legal framework); 2) the organizational conditions for the inclusion of 

gender component to the educational process of universities (meaningful 

similarities of features and characteristics in the organization of the formation of 

gender education in higher education of post-Soviet countries and uneven 

dynamics of its development); 3) realization of scientific researches of gender 

problems in higher schools (legitimization of gender studies as an independent 

direction in the academic science of higher schools and consolidation of scientists 

and teachers of post-Soviet countries around gender issues).  

The comparative analysis of the trends of gender education development was 

done on the basis of developed criteria (normative-legal, educative-institutional, 

scientific-research) and their indicators. 

Comparative analysis of trends of gender education development in higher 

post-Soviet countries schools has made it possible to identify areas of using 

positive experience of post-Soviet countries in higher schools of Ukraine and to 

substantiate the recommendations for the implementation of the best ideas and 

practices at the legislative, educative-institutional and scientific-methodological 

levels.  

Key words: gender education, gender studies, gender equality, higher 

education, higher education institution, post-Soviet countries, development 

trends, comparative analysis. 
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