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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

За сучасної тенденції до формування духовних цінностей надзвичайно 

актуалізується проблема виховання свідомої особистості, здатної до 

побудови гармонійних взаємин, зокрема ґендерних. Особливе місце у 

модернізації існуючої системи гендерних відносин, формуванню егалітарної 

свідомості студентської молоді належить навчально-виховному процесу ЗВО. 

Навчально-виховний процес як один з найголовніших соціальних сфер 

розвитку студентської молоді, що здійснює передавання та поширювання від 

попереднього покоління до наступного знання, вміння, цінності, ідеали і 

норми. Молодь що спроможна започаткувати теоретичне та практичне 

підгруня щодо гендерного виховання студеньської молоді. У новітньому 

суспільстві відбуваються жваві зміни, що мають результатами, зокрема, 

перебудову соціальних зв’язків, зглажування жорстких меж між 

традиційними гендерними ролями. Слід звернути увагу, що ще в першій 

половині ХХ століття інтенсивніше обговорювалась ґендерна проблематика. 

Про статус і роль жінки в товаристві,  її психологічні характеристики у 

порівнянні з характеристиками чоловіків у ті часи досліджували в основному 

не психологи, а філософи, громадські діячі, представники природно-

наукових дисциплін. Останні  два десятиліття психолого-педагогічна наука 

досліджує особливості статі. Наукові дослідження з успіхом впроваджуються 

до  навчально-виховної діяльності закладу вищої освіти. Викладачі 

розуміють,  що відсутність гідного гендерного виховання і статевої росвіти 

не лише приводить до відхилень у формуванні особистості, але й до 

невротичних і поведінкових порушень, нещасливих шлюбних стосунків у 



майбутньому. Гендерна тематика за останні роки у психолого-педагогічній 

науці набуває все більшої актуальності. Жорсткі стандарти традиційної 

культури щодо статевого виховання, які проводяться суспільством через 

навчальні заклади, є анахронізмом і стають об’єктивної  перешкодою для 

ефективної  соціалізації молодого покоління. Сьогодні все більше педагогів, 

соціологів, соціальних працівників сприймає парадигму гендерного підходу в 

педагогічній науці. Для них привабливим є те, що гендерний підхід 

орієнтований на формування й утвердження рівних, незалежних від статі 

можливостей самореалізації  особистості в усіх сферах життєдіяльності. Як 

фундаментальні положення гендерної теорії, прийняті вітчизняною 

гендерною психологією і педагогікою як вихідних методологічних 

установок, є такі: уявлення проте, що майже всі відмінності, які традиційно 

вважаються «природними» між статями, мають під собою не біологічні, а 

соціальні підстави; такі, що вважаються «природними»  різницями між 

статями конструюються в суспільстві під впливом соціальних інститутів, що 

репрезентують традиційні уявлення про ролі чоловіків і жінок в ньому; 

поняття про «маскулінність» і «фемінність» є базовими категоріями 

гендерних досліджень, за допомогою яких не просто описується різниця в 

статусах, ролях та інших аспектах життя чоловіків і жінок, а здійснюється 

аналіз влади і домінування, які утверджуються в суспільстві засобами 

гендерної диференціації. 

Маскулінність (фемінність) – нормативні уявлення про самотичні, 

психічні і поведінкові властивості, які є характерними для чоловіків / жінок. 

Маскулінними  характеристиками вважаються домінантність, соціальну 

активність, агресивність, раціоналізм, логічність тощо. Фемінними якостями 

прийнято вважати пасивність, залежність, емоційність, інтуїтивність тощо. 

На даний час чисельна кількість науковців [1; 2; 4; 8; 9, 3 та 

ін.]дотримуються думки, щодо цілісної особистості що  характеризує 

андрогінність (від грецького андрос – чоловічий, гінес – жіночний). Адже 

чоловічі і жіночі статеві гормони продукують як чоловічий, так і жіночий 



організми. « Мозок несе в собі можливості програмування поведінки як за 

чоловічим, так і за жіночим типом». Ця думка з’явилась поштовхом до 

розробки концепції андрогінії Сандрою Бем [17], відповідно до якої людина, 

незважаючи на свою біологічну стать, може мати як традиційно жіночі, так і 

традиційно чоловічі якості, що дає можливість визначити маскулінну, 

фемінінну, андрогінну модель ґендерних ролей [4; 8; 16]. 

На сьогоднішній день, достатньо відомою є думка щодо ґендерного 

уявлення студентської молоді, яке розвивається, залежать від сутності 

гендерного виховання у закладі вищої освіти, запропонованого суспільством, 

де вона і існує.  Наголошуючи на ґендерний розвиток, необхідно 

розглядати  це з певного погляду широкого екологічний світогляд, 

усвідомлення, що ґендерна культура, характерна суспільству в певний 

період, не є універсальною. Процес засвоєння особистістю ґендерно 

нормативної поведінки в інший історичний період  може формувати інший 

прогресивні типи сімейних відносин і соціальних ролей [5; 6; 7; 11; 12; 13; 

22]. 

Аналіз літератури із ґендерної проблематики дає змогу зробити 

висновок у тому, що на формування та розвиток студентської молоді впливає 

суспільство й культура, зокрема, закріплені в них уявлення щодо змісту і 

специфіки ґендерних ролей, які транслюються наступним поколінням через 

різноманітні інститути соціалізації, в тому числі, через заклади вищої освіти. 

Результатом цілеспрямованого,систематичного й послідовного процесу 

ґендерного виховання є сформованість певного рівня ґендерної культури 

студентської молоді. 
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