
    Гендерне виховання  -  розділ педагогіки, який спрямований на створення 

умов для формування егалітарної свідомості, вільної від гендерних 

стереотипів і відповідальної за  свої міжособистісні взаємини у соціумі. 

Гендерне виховання розглядається як цілеспрямований, організований і 

керований процес  формування соціокультурних механізмів конструювання 

чоловічих і жіночих ролей, поводження, діяльності   та психологічних 

характеристик особистості, запропонованих суспільством своїм громадянам 

залежно від їх біологічної статі. 

 

Гендерний і статево – рольовий підхід у вихованні 

Гендерний підхід Статево – рольовий підхід 

Основна ідея – в урахуванні 

специфіки впливу на розвиток 

хлопчиків і дівчат факторів 

навчально  виховного процесу(зміст, 

методи навчання, організація 

шкільного життя,педагогічне 

спілкування, перелік предметів) 

Основна ідея – у залежності навчання 

та поводження хлопчиків і дівчат 

Від їхніх  фізіологічних, біологічних, 

анатомічних особливостей. Розвиток 

тільки уроджених здібностей 

відповідно до специфіки статі. 

Характеристики Характеристики 

Орієнтація на нейтралізацію та 

пом’якшення розходжень між 

статями, виховання в дусі вільного 

вибору гендерної ідентичності, 

відсутність орієнтації на «особливе» 

призначення чоловіка та жінки; 

заохочення видів діяльності, що   

відповідають  інтересам особистості; 

обґрунтування неможливості 

роздільного навчання; тенденція до 

розмивання в суспільстві культурно 

сформованих гендерних схем. 

Орієнтація на підкреслення 

розходжень між статями, виховання в 

дусі «твердого» розподілу статевих 

ролей і визначеної гендерної 

ідентичності залежно від біологічної 

статі, «особливе» призначення 

чоловіка та жінки в суспільстві; 

заохочення видів діяльності, що 

відповідають статі; вибір видів 

поводження виходячи зі статевої 

приналежності; наявність фіксованих 

культурно сформованих гендерних 

схем, осуд відступів від традиційних 

патріархальних моделей суспільства 

З позиції гендерної педагогіки та психології у виховній роботі необхідно 

диференційовано  та системно враховувати цінності, рольові орієнтації, 

моделі та індивідуальні риси дівчат та юнаків 

 

 



Матриця цінностей, рольових орієнтацій та рис особистості дівчини та юнака 

(за Л.С.Кобелянскою) 

Цінності 

Дівчина Юнак 

Сім’я Кар’єра 

Дім Гроші  як засіб самовизначення 

Взаємини між людьми Влада 

Освіта Освіта як складова кар’єри  і влади 

Злагода  

Рольова орієнтація 

Гендерна меншовартість Гендерна пріоритетність у досягненнях  

у суспільстві та сім’ї. 

Домогосподарка Заробітчанин 

Мати Син 

Трудівниця Хазяїн  

Сімейний менеджер Людина, яка вимагає, щоб її 

обслуговували 

Служниця Власник 

 Трудоголік 

 Сімейний «пугало» 

Риси особистості 

Слухняна Стриманий 

Відповідальна за сім’ю та 

людські взаємини 

Впевнений у собі 

Покірна Майстровитий 

Активна в усіх питаннях життя 

сім’ї 

безкомпромісний 

Контролер Схильний до агресивного 

розв’язування конфліктів 

Миротворця Активний у сексуальних стосунках 

бездоганність Пасивний у всіх питаннях життя сім’ї 

 

 



Основні складові гендерного виховання у розвитку гармонійно розвиненої 

особистості і формування національної свідомості громадян України 

 

Гендерне 
виховання

Національна 
складова

Роль жінки і чоловіка у 
формуванні 

національної свдомості 
громадян Правова 

складова

Правове забезпечення 
рівності чоловіків та 

жінок 

Трудова 
складова

Місце чоловіка і жінки 
на ринку праці

Інтелектуальна

складова

Урахування вчителем 
особливостей обох статей, 

формування їх впевненості у 
вирішенні завдань

Фізична складова
Спортивні інтереси учнів 

різної статі

Сімейна 
складова

Роль батька і матері в 
гендерній соціалізації 

дитини

Моральна 
складова

Міжособистісні 
взаємини учнів 
різних статей


