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В умовах істотних змін соціокультурного життя суспільства в XXI столітті в сфері гендерної проблематики спостерігається ломка традицій-них культурних і історичних уявлень про життєві цінності, про стереотипи чоловічої та жіночої по-ведінки. Освіта як педагогічне явище нерозривно пов’язане з культурою соціуму покликане здійс-нити пошук інноваційних підходів виховання ді-тей дошкільного віку, які сприяють розвитку ін-дивідуальності дитини, в тому числі гендерної. 

Вивчення практичного досвіду роботи виховате-лів закладів дошкільної освіти показує, що як у початківців вихователів, так і у вихователів з ве-ликим педагогічним стажем викликають трудно-щі питання організації гендерного виховання ді-тей дошкільного віку. Найчастіше, цей процес зво-диться до одного заняття з гендерної проблема-тики, без системної роботи з метою покращення цієї роботи. Тобто, гендерне виховання хлопчиків і дівчаток в умовах закладу дошкільної освіти  
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activities 

In recent years, the intellectuals of Ukraine, the pedagogical community, parents are concerned about the 
crisis of youth spirituality, the low level of their cultural development, the rejection of a universal value system 
based on higher spiritual and moral absolutes. According to leading scientists, this can lead to a real threat of self-
destruction of society. 

The spiritual threat is the intensive globalization and modernization processes, the destruction of the basic 
values of religious and secular cultures, the expansion of non-traditional religions. Mass culture is sometimes cre-
ated by dealers-craftsmen, whose main driving force is commercial success, not the revival of the spiritual health 
of the nation. There is a violation of the ecology of culture, which negatively affects the development of the per-
sonality of a young person, leads to degradation. The problem of youth sociocultural safety is relevant and re-
quires focused action on its formation. 

One of the main components of socio-cultural security is spiritual security. 
Spiritual ideals determine the higher meanings of existence, the direction of social development, create the 

"spiritual code" of society, perform the function of spiritual unity and the strengthening of Ukrainian society. As 
the second component of socio-cultural security, information security should be considered. It is necessary to 
carry out systematic work on the formation of sociocultural safety of the younger generation. Significant role in 
this is played by educational activities on the study of works of artistic and musical art, purposeful cultural educa-
tion, which should be actively pursued among future teachers, students of especially those faculties of pedagogical 
higher educational institutions, which are not directly related to art in their specialty. Creation of a cultural and 
educational environment for pedagogical higher educational institutions with the aim of mastering non-art facul-
ties of world music and artistic culture students on the example of classical samples, acquaintance with stylistic 
directions of art, forms and genres contributed to the actualization of the motivation of future teachers to study 
works of artistic art of high spiritual content, to cultivate a culture of listening to musical works, development of 
aesthetic taste and musical form of artistic thinking.   УДК 373.2:305-053.4 
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СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
У статті теоретично обґрунтовано педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в 

закладах дошкільної освіти. Гендерне виховання розглядається як цілісна педагогічна система, результа-
том якої є гендерна вихованість дітей старшого дошкільного віку. Під гендерною вихованістю розуміємо 
інтегративну властивість особистості, що являє собою сукупність досить сформованих особистісних 
якостей, в узагальненій формі відображають систему соціальних відносин через призму гендерної прина-
лежності. Під педагогічними умовами гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної 
освіти розуміємо – створення такого розвивального середовища, в якому була б представлена сукупність 
педагогічних, психологічних факторів (відносин, засобів тощо), що забезпечують можливість вихователю 
організовувати індивідуальну і спільну діяльність дітей дошкільного віку, батьків, з метою становлення 
особистості хлопчика / дівчинки, гармонізації гендерних взаємин у всіх сферах взаємодії. 

Ключові  слова :  гендерне виховання, гендерна вихованість, педагогічні умови гендерного вихован-
ня, майбутній вихователь, заклад дошкільної освіти.  
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відстає від реальних потреб практики та сучасних вимог суспільства, тому гендерне виховання ді-тей дошкільного віку залишається стихійним, погано керованим процесом. На часі реальне, а не тільки вже давно задеклароване в дошкільній освіті, використання системи гендерного вихо-вання дітей старшого дошкільного віку.  Існують різні підходи щодо гендерного вихо-вання в закладах освіти: через здобуття відповід-ної обізнаності щодо сутності гендерних дослі-джень (Х. Брюттнер, І. Іванова, Л. Кобелянська, М. Краєнбаум, І. Лебединська, Г. Ленц, Д. Лєммермолє, Л. Розе, О. Луценко, М. Музіол, Е. Ніссен, А. Олійник, Л. Розе, Х. Ролофф, О. Сухомлинська та ін.), опанування основ гендер-ної культури (А. Апарцева, І. Герасимова, О. Клименко, М. Романовська, В. Суковата, М. Уланова, О. Фащук та ін.), набуття ознак теоре-тичної і практичної готовності до гендерного ви-ховання (С. Вихор, В. Гайденко, Т. Голованова, С. Гришак, С. Губіна, Т. Дороніна, О. Кікінежді, В. Кравець, Т. Марценюк, О. Петренко, Г. Петручені, О. Плахотник, Н. Світайло та ін.), осо-бливості гендерного виховання у ранньому онто-генезі (В. Абраменкова, А. Арушанова, Т. Говорун, Я. Коломинський, О. Кононко, М. Лісіна, Т. Рєпіна, Є. Суботський та ін.). Виходячи з аналізу наукової літератури [1–10] і педагогічної практики, було сформульо-вано мету статті – визначити і науково обґрунту-вати педагогічні умови, що сприяють ефективно-му гендерному вихованню дітей старшого дош-кільного віку. З-поміж стратегічних напрямів модернізації національної системи освіти, одним із актуальних постає завдання щодо впровадження гендерного підходу в освітній і соціокультурний простір, що висвітлено в працях О. Вороніної, В. Гайденко, Г. Гарфінкеля, Е. Гоффмана, В. Кравця, Л. Штильової та ін. У перекладі з англійської мови «гендер» буквально означає граматичний рід – чоловічий, жіночий, середній. У науковій літера-турі [2, 4, 5, 9] «гендер» вживається в кількох зна-ченнях: як соціально-рольова й культурна інтерп-ретація рис особистості та моделей поведінки чоловіка і жінки, на відміну від біологічної; як набуття соціальності індивідами, що народилися в біологічних категоріях жіночої або чоловічої статей; як політика рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, а також діяльність зі створен-ня механізмів щодо її реалізації. Крім усталеної назви, «гендерні дослідження», авторами [1–10] пропонуються – «гендерознавство», «гендроло-гія», «гендергетика» тощо. Поняття «гендерне виховання» належить до тих понять які сьогодні активно розробляються в 

педагогічній науці (С. Вихор, І. Іванова, О. Кікінежді, В. Кравець, О. Луценко, Л. Міщик, І. Мунтян, О. Цокур, Л. Штильова та ін.) і тлума-чать як: 
– «цілеспрямований, організований і керо-ваний процес формування соціокультур-них механізмів конструювання чоловічих і жіночих ролей, поводження, діяльності та психологічних характеристик особис-тості, запропонованих суспільством своїм громадянам залежно від їхньої біологіч-ної статі» (І. Іванова, О. Цокур);  
– «цілеспрямований і систематичний вплив на свідомість, почуття, поведінку вихова-нців з метою формування в них егалітар-них цінностей, поваги до особистості, не-залежно від статі, розвитку індивідуаль-них якостей і здібностей задля їх самореа-лізації, оволодіння навичками толерант-ної поведінки та з метою побудови грома-дянського суспільства» (С. Вихор); 
– «комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної взаємодії із соціальними інституціями, на форму-вання гендерної ідентичності, вироблен-ня в особистості навичок взаємодії на за-садах ненасильства, корекцію гендерних стереотипів, на її соціальний захист» (В. Васильєва, Т. Голованова, Л. Міщик). Аналіз наукової літератури гендерної спря-мованості [1, 3, 6, 8, 9, 10] засвідчив, що незважаю-чи на різні трактування поняття «гендерне вихо-вання», дослідники розглядають його як важливу і невід’ємну частину загального процесу вихован-ня, що розглядається як засвоєння і активне відт-ворення індивідом соціального досвіду (системи знань, норм, цінностей), в результаті якого інди-від опановує соціальну роль людини. При цьому на перший план виходить переорієнтація з зовні-шньої регуляції гендерної поведінки на внутріш-ню, що в свою чергу вимагає від системи освіти пошуку інноваційних підходів до виховання до-шкільнят, які враховують індивідуально-типо-логічні особистості дитини і вплив макро-, мезо- мікросередовища (І. Горошко, О. Здравомислова, О. Луценко, Л. Попова, І. Тартаковська та ін.). Гендерне виховання розглядається як цілісна педагогічна система, результатом якої є гендерна вихованість дітей старшого дошкільного віку (Т. Булавіна, Т. Говорун, О. Кікінежді та ін.). Вста-новлено, що специфіка гендерного виховання ді-тей старшого дошкільного віку полягає у відмові від протиставлення за ознакою статі в родині, закладі дошкільної освіти, та інших провідних інститутах соціалізації, формуванні практики вза-ємовідносин статей на засадах гендерного пари-тету, самовизначенні, самовдосконаленні і само-реалізації кожної особистості. 
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На думку авторів [2, 4, 5, 7, 9, 10] гендерне виховання може реалізуватися за допомогою на-ступних форм і методів роботи: педагогічне прое-ктування, підсумком якого виступає соціально-особистісна презентація дитини; метод проблем-них ситуацій (формує уявлення дітей про відмін-ності хлопчиків / дівчаток, чоловіків / жінок із зовнішніх і фізіологічних ознак, а також гендерної поведінки; сюжетно-рольові ігри (дають можли-вість організувати таку взаємодію з педагогом і дітьми та такі більш широкі соціальні відносини, в яких відбувається засвоєння реально діючих правил гендерної поведінки; театралізована ігро-ва діяльність (дає можливість програвати най-більш типові гендерні ролі, і тим самим виробля-ти більш глибоке і адекватне саморозуміння ди-тини); метод моделювання (дозволяє розвивати способи взаємодії, характерні для чоловічого і жіночого типу поведінки за допомогою символіч-них ігор, схем дії тощо); пізнавально-розвиваюча освіта – читання і аналіз творів художньої літера-тури, ознайомлення з культурними зразками му-жності / жіночності в живописі, музиці, перегляд відеоматеріалу, з подальшим аналізом (формує уявлення дітей про відмінності хлопчиків / дівча-ток, чоловіків / жінок із зовнішніх фізіологічних ознак, а також гендерної поведінки). Психолого-педагогічний аналіз літератури [1, 4, 5, 6, 9] дозволяє стверджувати, що саме в сім’ї відбувається перший етап процесу гендерного виховання. У сім’ї здійснюється формування ген-дерної ідентичності, уявлень про місце і роль чо-ловіка і жінки в сучасному світі, формування по-зитивного образу – Я, ціннісного ставлення до себе, створення бази гендерної культури дитини, її активної життєдіяльності, відчуття своєї повно-цінності. Гендерна ідентичність полягає в пере-живанні своєї відповідності гендерним ролям, тобто сукупностям суспільних норм і стереотипів поведінки, характерних для представників певної статі. Батьки виступають як необхідна і найбільш доступна модель навчання відповідному у поведі-нці. Батьки допомагають дитині сформувати реа-лістичний і позитивний образ самої себе, почуття самоповаги; впевненої поведінки. Завдяки механі-зму ідентифікації у хлопчиків і дівчаток у сім’ї формуються еталони чоловіка і дружини, зразка-ми яких виступають батько і мати (жінка – матір, господиня, дружина; чоловік – батько, захисник, опора сім’ї). Батько і мати, реалізуючи різні, що не суперечать одна одній моделі взаємодії з дочкою і сином, дають дітям можливість познайомитися з різними способами поведінки в навколишньому світі, і внесок обох батьків створює умови для по-вноцінного гармонійного розвитку дитини, опти-

мального становлення чоловічої чи жіночої інди-відуальності. Під гендерною вихованістю розуміємо інтег-ративну властивість особистості, що являє собою сукупність досить сформованих особистісних яко-стей, в узагальненій формі відображають систему соціальних відносин через призму гендерної при-належності. У контексті розв’язування завдань дослідження розуміємо, що у своїй основі, гендер-на вихованість дітей старшого дошкільного віку містить три компоненти: поведінковий компо-нент (вміння керувати своєю поведінкою через ставлення до себе з позиції гендерної приналеж-ності); когнітивний компонент (усвідомлення своєї індивідуальності з позиції гендерної прина-лежності); емоційно-оцінний компонент (емоційно-оцінне ставлення до себе та інших че-рез формування основ рефлексивної свідомості).  Поведінковий компонент відображає харак-тер поведінки дітей старшого дошкільного віку та відповідає принципу гендерної рівності відсутно-сті дискримінації, зневаги до представників про-тилежної статі, що виражаються у будь-якому розрізнені, винятковості або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних підставах прав і свобод лю-дини для жінок і чоловіків. Когнітивний компо-нент включає розуміння дітьми старшого дош-кільного віку соціально-обумовлених відміннос-тей між жінками і чоловіками на основі набутої поведінки, усвідомлення себе як представника / представниці певної статі, розуміння зразків по-ведінки, діяльностей, атрибутів (характерних рис), що приписуються як «притаманні» для чоло-віків / хлопчиків і жінок / дівчинок. Емоційно-ціннісний компонент гендерної вихованості дітей старшого дошкільного віку реалізується через усвідомлення своєї приналежності до чоловічої, жіночої статі у соціальному контексті, формуван-ня позитивного ставлення до власної статі і пова-ги до іншої, усвідомлення рівних можливостей для осіб обох статей. На сучасному етапі розвитку суспільства, у зв’язку з його гуманізацією змінюються вимоги моралі, культурних еталонів мужності і жіночнос-ті, як фемінністі і маскулінністі. Маскулінність та фемінність – це системи властивостей особистос-ті, що традиційно вважаються чоловічими чи жі-ночими. На зміну жорсткого протиставлення мас-кулінності / фемінінності, зовнішніх заборон при-ходять нові уявлення про чоловічі і жіночі ролі, засновані на гнучких партнерських взаєминах, що вимагає в теорії і практиці дошкільного вихован-ня інноваційних форм і методів, які враховують гендерні особливості і потреби самої дитини.  
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Реалізація перерахованих вище особливостей і потреб можливий тільки в рамках особистісно-орієнтованої моделі на основі якої здійснюється побудова розвиваючого педагогічного середови-ща, яке дозволяє визначити домінанту взаємин дитини з навколишнім світом, актуалізувати реа-лізацію потреб в усвідомленні дитини суб’єктом діяльності, утворює систему провідних педагогіч-них умов, що сприяють оволодінню хлопчиками і дівчатками дошкільного віку навичками відповід-ної поведінки, формує правильне розуміння ролі чоловіка і жінки в суспільстві та моделі поведінки певної статі, культури взаємовідносин різних ста-тей та ін. Отже, створення певних педагогічних умов дозволяє реалізувати основну мету гендерного виховання дітей дошкільного віку – не формуван-ня чоловічої / жіночої особистості із заданими властивостями, а створення умов для розвитку і вдосконалення індивідуальності дівчинки і хлоп-чика, позитивної гендерної соціалізації, форму-вання позитивно-стійкою гендерної ідентичності і культури взаємин дошкільнят з особами своєї і протилежної статі. Під педагогічними умовами гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти розуміємо – створен-ня такого розвивального середовища, в якому була б представлена сукупність педагогічних, пси-хологічних факторів (відносин, засобів тощо), що забезпечують можливість вихователю організову-вати індивідуальну і спільну діяльність дітей до-шкільного віку, батьків, з метою становлення осо-бистості хлопчика / дівчинки, гармонізації генде-рних взаємин у всіх сферах взаємодії. Система педагогічних умов створюють осно-ву для успішного гендерного виховання дітей ста-ршого дошкільного віку і включає в себе: гендер-ний педагогічний супровід дитини, здійснюваний з позиції морального становлення особистості; інтерактивну взаємодію і співпрацю з сім’ю, що передбачає педагогізацію батьків в питаннях ген-дерного виховання дітей старшого дошкільного віку; оновлення розвивального середовища, оріє-нтованого на гендерну самосвідомість дітей до-шкільного віку. Зупинимось на першій педагогічній умові – гендерний педагогічний супровід дитини, здійс-нюваний з позиції морального становлення осо-бистості. Педагогічний супровід являє собою не просто надання допомоги дитині, це підтримка, в основі якої лежить збереження максимуму свобо-ди і відповідальності суб’єкта розвитку за вибір варіанта вирішенню актуальної проблеми. Будучи досить складним за своїм характером процесом взаємодії дитини и педагога, супровід призводить до прогресу в розвитку супроводжуваного, тобто 

успішне входження дітей в нову ситуацію особис-тісного і соціального розвитку. Таким чином, педа-гогічний супровід дитини є вид організованої вза-ємодії супроводжуючого і супроводжуваного, який передбачає зміну ціннісно-смислових орієнтацій і установок дошкільнят і забезпечує їх соціально-особистісний розвиток мужності / жіночності. При організації гендерного педагогічного су-проводу дітей старшого дошкільного віку необхід-но враховувати те, що в цьому віці, в зв’язку з усві-домлення своєї гендерної приналежності, дитина починає будувати свою поведінку відповідно до пропонованих йому зразками, вибудовуючи свою гендерну роль. Дитина у старшому дошкільному віці вже усвідомлює, що серед людей виділяють чоловіків і жінок, може схарактеризувати, що чоло-вік – це доросла особа, а хлопчик – дитина чолові-чої статі, жінка – доросла особа, а дівчинка – дити-на жіночої статі, має уявлення про основні ознаки, спільне та відмінне у представників різної статі.  Гендерний педагогічний супровід дитини, здійснюваний з позиції морального становлення особистості, по суті, має представляти собою під-бір ситуацій, спрямованих на розвиток здатності дітей правильно діяти, адаптуватися до навколи-шнього середовища. Дитина дошкільного віку виступає як суб’єкт ціннісного засвоєння соціаль-них норм i правил поведінки i зіставляє із засвоє-ними цінностями власну діяльність. Виконання гендерних ролей дитиною створює можливості для накопичення моделей гендерної поведінки і накопичення досвіду відповідно до прийнятих в суспільстві моральних норм, стандартів мужності і жіночності. Ефективність гендерного педагогічного су-проводу дитини, здійснюване з позиції морально-го становлення особистості, залежить від того, які методи і форми взаємодії використовують вихо-вателі у вирішенні поставлених завдань [2, 7, 9, 10]. Найзначнішим засобом при цьому є соціальна дійсність, оскільки вона містить все необхідне для конкретизації наявних уявлень і вироблення но-вих правилах і нормах мужності і жіночності.  Не менш значущим є друга педагогічна умо-ва – інтерактивна взаємодія і співпраця з сім’ю, що передбачає педагогізацію батьків в питаннях гендерного виховання дітей старшого дошкільно-го віку. Педагогізація батьків в питаннях гендер-ного виховання дітей старшого дошкільного віку передбачає психолого-педагогічну просвіту бать-ків спрямовану на підвищення їхньої педагогічної культури в питаннях гендерного виховання дітей, розвитку позитивного сприйняття своїх дітей, себе самих, навколишнього світу, розвитку умінь організовувати гендерне виховання дітей в роди-ні тощо. 
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Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нових відносин сім’ї і закладу дошкільної освіти. Новизна цих відносин визначається понят-тями «співпраця» і «взаємодія» [1, 4, 5]. Співпраця передбачає об’єднання й координацію зусиль, ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та спіль-ну відповідальність за результати діяльності. Вза-ємодія це система взаємозумовлених соціальних дій, за яких дії одного суб’єкта (індивіда, групи, спільноти) одночасно є причиною і наслідком відповідних дій інших. У порівняння з традицій-ною організацією співробітництва та взаємодії, в інтерактивній, змінюється взаємодія того, хто навчає, і того, хто навчається: активність педагога поступається місцем активності батьків. Це про-являється, перш за все, в тому, що педагог не дає готових знань і рішень учасникам процесу, а веде їх шляхом самопізнання, сприяє їх саморозвитку і самостійного пошуку способів вирішення про-блем. Отже, мова йде про реальний додаток сімей-ного і суспільного виховання, збільшення частки участі сім’ї у освітньому процесі, при цьому роль пасивних спостерігачів, яка відводиться на сього-днішній день батькам, замінюється роллю повно-правних учасників. Будучи першим соціальним інститутом для дитини, сім’я, в особі батьків несе відповідаль-ність за його виховання. Дошкільна установа пок-ликана допомогти, підтримати, направити, допов-нити їх виховну діяльність. Форми співпраці ро-дини та закладу дошкільної освіти у гендерному вихованні дітей є: батьківські збори, консультації, спільні свята. спільне оформлення газет, вистав-ки, робота батьківського комітету тощо. Така вза-ємодія має пронизувати всю освітню роботу в за-кладі дошкільної освіти, тільки в цьому випадку зможемо отримати бажаний результат – форму-вання основ повноцінної, гармонійно розвиненої особистості [5, 18, 67, 89]. В якості третьої педагогічної умови гендер-ного виховання дошкільнят було висунуто – онов-лення розвивального середовища, орієнтованого на гендерну самосвідомість дітей дошкільного віку. У сучасній педагогіці [2, 3, 5, 7, 8] ведеться інтенсивний пошук шляхів перетворення змістов-ної частини освіти в «живе» для вихованця знан-ня, яке відрізняється тим, що воно не може бути засвоєно, воно повинно бути побудовано. Побудо-вано так, як будується живий образ, живе слово, живий рух. Принципово важливим є розгляд розвиваль-ного середовища в якості джерела розвитку осо-бистості дошкільного віку. Воно створює малень-кій людині умови для осмислення себе як цілісної особистості: пропонує ситуації, що вимагають прийняття моральних цінностей, переконань, 

ідеалів; пропонує рішення, які передбачають мо-ральний вибір, моральне самовизначення, тим самим піддаючи особистість перевірці на самоі-дентичність.  Аналізуючи роботи авторів [1, 2, 4, 6, 9], ви-значили, що під розвивальним середовищем слід розуміти просторове оточення, здатне забезпечи-ти соціально-культурне становлення дитини, що дозволяє розвинути якості, необхідні для подаль-шої життєдіяльності. Теоретичне осмислення проблеми підтвердило думку про те, що протягом усього дошкільного віку під впливом розвиваль-ного середовища інтенсивно йде становлення гендерної ідентичності, яка складається в засво-єнні орієнтацій, в засвоєнні соціальних прагнень, установок, зразків гендерного поведінки. Дані про свої можливості, уявлення дитини про саму себе накопичуються поступово завдяки досвіду різноманітної діяльності, спілкування з доросли-ми і однолітками і доповнюються відповідним ставленням до самого себе. Формування образу «Я» відбувається на основі встановлення зв’язків між індивідуальним досвідом дитини і інформаці-єю, яку він отримує в процесі спілкування і орга-нізації діяльності в розвивального середовища. Дошкільник звертає увагу не тільки на відміннос-ті чоловіків і жінок у зовнішності, одязі, але і в манері поведінки і спосіб життя, що сприяє закрі-пленню основи уявлень про мужність і жіночнос-ті. Ефективно організоване розвивальне середо-вище дозволить створити умови для вибудову-вання гендерних відносин в дошкільному ди-тинстві і задати перспективу для гендерного роз-витку дівчаток і хлопчиків у подальшому, побудо-ви образу «Я» [1, 2, 4, 7].  Практичні зусилля педагогів по оновленню розвивального середовища, орієнтованого на ген-дерну самосвідомість дітей дошкільного віку під-порядковуються інтересам дитини. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагачен-ням. Розвивальне середовище, орієнтоване на ген-дерну самосвідомість дітей дошкільного віку зба-гачується за рахунок не лише кількісного накопи-чення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціо-нальної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та гендер-ним особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному розвивальному сере-довищі, мали вільний доступ до всіх його складо-вих, уміли самостійно діяти в ньому, додержую-чись норм і правил перебування в різних осеред-ках та користування матеріалами, обладнанням. 
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Гендерне виховання здійснюється в усіх ви-дах діяльності що супроводжують життя дитини: ігрова, образотворча, пізнавальна, художня, музи-чна, мовленнєва, комунікативна, побутова, трудо-ва тощо. Складність і багатогранність проблеми гендерного виховання дітей старшого дошкільно-го віку вимагає також відповідної підготовки ви-хователів закладів дошкільної освіти, яка допомо-же педагогам подолати стереотип – однотипність роботи в масової групі, або навчити їх бачити ін-дивідуальні особливості хлопчиків і дівчаток, по-мічати, чим кожна дитина відрізняється від ін-ших. Висока якість гендерного виховання може бути забезпечена спільними зусиллями управлін-ських і методичних служб, наукових установ, практиків та батьків. Поряд з цим вважаємо, що на місцях кожен педагогічний колектив закладу дошкільної освіти має сам вирішувати яким чи-ном краще організувати цей процес. Для того, щоб гендерне виховання дітей стар-шого дошкільного віку в умовах закладу дошкіль-ної освіти не залишалося стихійним, погано керо-ваним процесом необхідна цілеспрямована, спеці-алізована підготовка вихователів до підбору ме-тодів і прийомів індивідуального підходу до хлоп-чиків і дівчаток в процесі їхнього навчання і вихо-вання. В освітньому процесі закладу дошкільної освіти при організації гендерного виховання мо-жуть бути використані такі основні форми органі-

зації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудо-ва, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розва-ги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, матеріально-технічного забезпе-чення закладу дошкільної освіти, професійної майстерності вихователя. З тим, щоб педагог міг таким чином реорганізувати освітній процес за-кладу дошкільної освіти і все освітнє середовище, щоб воно дозволяло сформувати систему норм і цінностей адекватних індивідуальним особливос-тям і гендерної приналежності кожної дитини. Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначи-ти, що виділені педагогічні умови є достатніми і в своїй сукупності забезпечують успішне гендерне виховання дітей старшого дошкільного віку в за-кладі дошкільної освіти. Педагогічними умовами гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти є: гендерний педагогі-чний супровід дитини, здійснюваний з позиції мо-рального становлення особистості; інтерактивна взаємодія і співпраця з сім’ю, що передбачає педа-гогізацію батьків в питаннях гендерного вихован-ня дітей старшого дошкільного віку; оновлення розвивального середовища, орієнтованого на ген-дерну самосвідомість дітей дошкільного віку. 
Список  використаних  джерел  1. Гайденко В. Гендерна педагогіка: долаючи межі теоретично і практично // Філософські абриси сучасної освіти: мо-нографія / за заг. ред. І. Предборської. Суми, 2006. С. 42–59. 2. Ґендерна педагогіка: хрестоматія / за ред. Вікторії Гайденко ; пер. з англ. В. Гайденко, А. Предборської. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. 313 с. 3. Гендерна соціалізація сучасної жіночої молоді: монографія / С. Я. Харченко, Л. Г. Харченко, С. М. Гришак, О. А. Болотська ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Лугансь : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевчен-ка», 2009. 318 с. 4. Ґендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець [та ін.] ; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіл : Навчальна книга – Богдан, 2013. 448 с. 5. Говорун Т. В. Гендерний чинник у вихованні дітей // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології АПН України. К. : Гнозис, 2003. Т. 5. Ч. 6. С. 111–117. 6. Голованова Т. П. Теорія і практика формування гендерної рівності студентської молоді: монографія. Запоріжжя: За-порізький національний університет, 2007. 338 с. 7. Грабовська І. Пошуки гендерної паритетності: український контекст: монографія. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, ДС Міланік, 2007. 204 с. 8. Кизима І. І. Гендерна обізнаність педагогів (на прикладі фокус-групового дослідження у Львівській області) // Нау-ково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». Дрогобич, 2015. № 4 (123). С. 160–166. 9. Кікінежді О. М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості: монографія. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 400 с. 10. Смоляр Л. О. Становлення гендерної освіти в Україні : жіночі дослідження в педагогіці // Основи теорії гендеру : навч. посіб. / відпов. ред. М. М. Скорик. К.: К.І.С., 2004. С. 504–519. 

References 1. Haidenko V. Henderna pedahohika: dolaiuchy mezhi teoretychno i praktychno // Filosofski abrysy suchasnoi osvity: monohrafiia / za zah. red. I. Predborskoi. Sumy, 2006. S. 42–59. 2. Genderna pedahohika: khrestomatiia / za red. Viktorii Haidenko ; per. z anhl. V. Haidenko, A. Predborskoi. Sumy: VTD «Universytetska knyha», 2006. 313 s. 3. Henderna sotsializatsiia suchasnoi zhinochoi molodi: monohrafiia / S. Ya. Kharchenko, L. H. Kharchenko, S. M. Hryshak, O. A. Bolotska ; Derzh. zakl. «Luhan. nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka». Luhans : Vyd-vo DZ «LNU im. Tarasa Shevchenka», 2009. 318 s. 

Олексій ЛИСТОПАД  Педагогічні умови гендерного виховання старших дошкільників в закладах дошкільної освіти  



151 №  1  ( 6 4 ) ,  лю т и й  2 0 1 9  

4. Genderni doslidzhennia : prykladni aspekty : monohrafiia / V. P. Kravets [ta in.] ; za nauk. red. V. P. Kravtsia. Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2013. 448 s. 5. Hovorun T. V. Hendernyi chynnyk u vykhovanni ditei // Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. pr. Insty-tutu psykholohii APN Ukrainy. K. : Hnozys, 2003. T. 5. Ch. 6. S. 111–117. 6. Holovanova T. P. Teoriia i praktyka formuvannia hendernoi rivnosti studentskoi molodi: monohrafiia. Zaporizhzhia: Zaporiz-kyi natsionalnyi universytet, 2007. 338 s. 7. Hrabovska I. Poshuky hendernoi parytetnosti: ukrainskyi kontekst: monohrafiia. Nizhyn: Vydavnytstvo NDU im. M. Hoholia, DS Milanik, 2007. 204 s. 8. Kyzyma I. I. Henderna obiznanist pedahohiv (na prykladi fokus-hrupovoho doslidzhennia u Lvivskii oblasti) // Naukovo-pedahohichnyi zhurnal «Molod i rynok». Drohobych, 2015. № 4 (123). S. 160–166. 9. Kikinezhdi O. M. Henderna identychnist v ontohenezi osobystosti: monohrafiia. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2011. 400 s. 10. Smoliar L. O. Stanovlennia hendernoi osvity v Ukraini : zhinochi doslidzhennia v pedahohitsi // Osnovy teorii henderu : navch. posib. / vidpov. red. M. M. Skoryk. K.: K.I.S., 2004. S. 504–519. 
 

Алекскй Листопад. Педагогические условия гендерного воспитания старших дошкольников 
в дошкольных образовательных учреждениях 

Гендерное воспитание рассматривают как важную и неотъемлемую часть общего процесса воспи-
тания, которое рассматривается как усвоение и активное воссоздание индивидом социального опыта 
(системы знаний, норм, ценностей), в результате которого он овладевает социальной ролью человека. 
Гендерное воспитание рассматривается как целостная педагогическая система, результатом кото-
рой являеться гендерная воспитанность детей старшего дошкольного возраста. Под гендерной воспи-
танностью понимаем интегративное свойство личности, которое включает совокупность сформиро-
ванных личностных качеств, в обобщенной форме отображающих систему социальных отношений че-
рез призму гендерной принадлежности. Гендерная воспитанность включает три компонента: поведен-
ческий компонент (умение руководить своим поведением через отношение к себе с позиции гендерной 
принадлежности); когнитивный компонент (осознание своей индивидуальности с позиции гендерной 
принадлежности); эмоционально оценочный компонент (эмоционально оценочное отношение к себе и 
другим через формирование основ рефлексивного сознания). Поведенческий компонент отображает 
характер поведения детей старшего дошкольного возраста и отвечает принципу гендерного равенст-
ва, отсутствие дискриминации, пренебрежение к представителям противоположного пола, которые 
выражаются любом различении, исключении или привилегии по признаку пола, если они направлены на 
ограничение или делают невозможным признание, пользование или осуществление на равных основани-
ях прав и свобод человека для женщин и мужчин. Когнитивный компонент включает понимание деть-
ми старшего дошкольного возраста социально обусловленных отличий между женщинами и мужчина-
ми на основе приобретенного поведения, осознание себя как представителя / представительницы опре-
деленного пола, понимание образцов поведения, деятельности, атрибутов (характерных черт), кото-
рые приписываются как «присущие» для мужчин / мальчиков и женщин / девочек. Эмоционально-
ценностный компонент гендерной воспитанности детей старшего дошкольного возраста реализуется 
через осознание своей принадлежности к мужскому, женскому полу в социальном контексте, формиро-
вание позитивного отношения к собственному полу и уважению к другому, осознание равных возможно-
стей для лиц обоего пола. Педагогическими условиями гендерного воспитания старших дошкольников в 
дошкольных образовательных учреждениях являются: гендерное педагогическое сопровождение ребен-
ка, осуществляемое с позиции морального становления личности; интерактивное взаимодействие и 
сотрудничество с семьей, которое предусматривает педагогизацию родителей в вопросах гендерного 
воспитания детей старшего дошкольного возраста; обновление развивающей среды, ориентированной 
на гендерное самосознание детей дошкольного возраста. Педагогические условия являются достаточ-
ными и в своей совокупности обеспечивают успешное формирование гендерной воспитанности детей 
старшего дошкольного возраста в заведении дошкольного образования. 

Ключевые  слова :  гендерное воспитание, гендерная воспитанность, педагогические условия ген-
дерного воспитания, будущий воспитатель, дошкольное образовательное учреждение.  

 
Oleksii Listopad. Pedagogical conditions of senior preschool children gender education in pre-

school educational institutions 
Gender education is considered as an integral pedagogical system, the result of which is gender education of 

senior preschool age children. By gender education, we mean the integrative characteristic of an individual, which 
includes a set of formed personal qualities, in a generalized form reflecting the system of social relations through 
the prism of gender. Gender education includes three components: a behavioral component (the ability to direct 
one's behavior through attitude to oneself from the position of gender); cognitive component (awareness of their 
individuality from the position of gender); emotionally evaluative component (emotionally evaluative attitude 
towards oneself and others through the formation of the basics of reflexive consciousness). Gender pedagogical 
support of the child, carried out from the standpoint of personality moral formation; interactive and family coop-
eration, which provides for the pedagogization of parents in the issues of gender education of senior preschool 
age children; updating the developmental environment focused on the gender identity of preschool children are 
pedagogical conditions of senior preschool children gender education in preschool educational institutions. 

Keywords :  gender education, gender mannerliness, pedagogical conditions of gender education, future 
educator, preschool educational institution. 
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