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Сучасна соціальна та суспільно-економічна ситуація в Україні позначилися на демократизації зразків статевої поведінки, модифікації ролі та статусу чоловіка і жінки, що призвело до змін в традиційній системі міжстатевих взаємин та зу-мовлює необхідність переосмислення традицій-них ґендерних схем, ролей і їх сприйняття. Руйна-ція звичних стереотипів мускулінності та фімін-ностіз одного боку – розширює межі для самореа-лізації особистості у різних сферах суспільного життя завдяки набуттю егалітарної свідомості й відповідних способів життєдіяльності, а з іншо-го – породжує нові соціальні і психологічні про-блеми, серед яких: розповсюдження соціально-психологічної дезадаптації подружжя і виникнен-ня дисгармонії у сімейних стосунках; неготовність молоді до створення власної сімї в соціально-психологічному, матеріально-побутовому, сексуа-льному аспектах тощо. Особливо гостро проблему гендерної соціалізації відчувають вихованці за-кладів інтернатного типу, оскільки у них цей про-цес ускладнено відсутністю сім’ї та іншими чин-никами різного походження і порядку. Аналіз практики діяльності цих закладів засвідчив, що гендерна соціалізація їх вихованців залишається стихійним і некерованим процесом через недоста-тню теоретичну та практичну розробку пробле-ми. Зважаючи на це, актуальності набуває систем-на підготовка соціальних педагогів – носіїв генде-рної культури суспільства, здатних забезпечити формування гендерних уявлень, цінностей і пове-дінки гендерну вихованців закладів інтернатного типу та оптимізувати процес їхньої гендерної со-ціалізації.  

Теоретичні засади виховання та освіти з ура-хуванням ґендерної проблематики обґрунтовано в працях Є. Герасимової, Т. Дороніної, К. Корсака, О. Луценко, Л. Татарнікової, Н. Троян, Н. Чухим та ін.; понятійно-категоріальний апарат ґендерного виховання сформульовано в наукових доробках Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравця, А. Мудрика, Л. Штильової, С. Вихор; проблема ґендерної соціа-лізації дітей та молоді вивчалася в дослідженнях О. Говорун, С. Вихор, Н. Городнова, А. Кочарян, О. Лосєвої, В. Москаленко, Т. Кравченко, І. Ро-гальська-Яблонська, Л. Яценко та ін.; питання со-ціально-педагогічної роботи, захисту й підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатах різного типу – у працях Т. Алексєєнко, С. Бадори, Л. Кані-шевської, Г. Лактіонової, Н. Павлик, Ж. Петрочко, А. Поляничко, С. Курінної, О. Романовської, Н. Султанової, С. Харченко та ін. Мета статті – розкрити особливості гендерно-го підходу в аспекті його використання у підготов-ці майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу.  Перш ніж проаналізувати дослідження науко-вців щодо ефективної фахової підготовки майбут-ніх соціальних педагогів у закладах вищої освіти, необхідно проаналізуємо зміст основних понять: «умови», «педагогічні умови» та «соціально-педагогічні умови».  Поняття «педагогічні умови» у словнику-довіднику із професійної педагогіки А. Семенова та В. Стасюк потрактовано як «обставини, за яких залежить та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки  
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У статті наголошується на актуальності проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу. На основі різних підходів нау-
ковців визначено сутність поняття «соціально-педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу», обґрунтовано гендерний 
підхід як важливу методологічну основу освіти і одну із умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу, означено його роль у формуванні відпо-
відної готовності студентів. 
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фахівців, що опосередковується активністю осо-бистості, групою людей» [10, с. 272].  Поняття «педагогічні умови» Ю. Бабанський трактує як «чинники (обставини), що є впливови-ми відповідно ефективності функціонування пе-дагогічної системи (результат даного процесу має бути закладено у завданнях, змісті, формах та ме-тодах виховної роботи)» [1, с. 323].  Ще одним, важливим для дослідження понят-тям є словосполучення «соціально-педагогічні умо-ви», які, як уважає Г. Хархан, є «сукупністю об’єкти-вних можливостей, взаємопов’язаних та взаємозу-мовлених елементів (змісту, форм та методів), що складають оптимальне середовище, де відбувають-ся педагогічні процеси та явища» [13, с. 215]. У дослідженні Л. Єрьоміної «соціально-педагогічними умовами формування готовності до сімейного життя вихованців закладів інтернат-ного типу» визначено «сукупність чинників, що діють у середовищі закладів інтернатного типу і забезпечують результативність підготовленості вихованців закладів інтернатного типу до сімей-ного життя» [3, с. 153]. На основі узагальнення розглянутих аспектів формулювання означеного поняття соціально-
педагогічні умови підготовки соціальних педагогів 
до гендерної соціалізації вихованців закладів ін-
тернатного типу розуміємо як сукупність чинни-ків,що визначають особливості професійної підго-товки майбутніх соціальних педагогів, забезпечу-ють достатній рівень їхньої готовності до гендер-ної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу та результативність означеного процесу. Отже, для визначення та обгрунтування соці-ально-педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтерантного типу необхідно звернутися до аналізу дисертаційних робіт, до-тичних за проблематикою до теми нашого дослі-дження.  Під організаційно-педагогічними умовами забезпечення процесу підготовки майбутніх соці-альних педагогів до психолого-педагогічного су-проводу дітей із дистантних сімей Л. Шпільчак розуміє «сукупність взаємозумовлених чинників, які забезпечують ефективність підготовки май-бутніх соціальних педагогів до психолого-педаго-гічного супроводу дітей із дистантних сімей» [14, с. 18]. До них авторка зараховує такі: «збагачення змісту підготовки з урахуванням специфіки типу дистантної сім’ї, рівня психолого-педагогічної культури батьків; розробку і реалізацію програми підготовки із урахуванням особливостей розвит-ку іі поведінки дітей і обставин дистантної сім’ї; удосконалення технології психолого-педаго-гічного супроводу під час навчальних та позааду-

торних занять, збагачення практичного досвіду; корекція набутих професійних умінь і навичок роботи з дітьми із дистантних сімей у процесі різ-них видів соціально-педагогічної практики і форм професійної діяльності майбутніх соціальних пе-дагогів» [14, с. 18]. Педагогічними умовами формування готов-ності майбутніх соціальних педагогів до розв’я-зання професійних конфліктів у закладах освіти М. Трухан визначено такі: стимулювання в май-бутніх соціальних педагогів внутрішньої мотива-ції до конструктивного врегулювання та вирішен-ня конфліктів;поетапне засвоєння майбутніми соціальними педагогами конфліктологічних знань і формування у них відповідних умінь і на-вичок; збагачення змісту практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів спеціальними знаннями щодо сутності, структури, функцій і механізмів попередження і розв’язання конфлік-тів; створення сприятливого соціально-психо-логічного клімату для забезпечення досвіду конс-труктивного вирішення конфліктних ситуацій [12, с. 4].  До організаційно-педагогічних умов забезпе-чення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання старшокласни-ків Л. Головач відносить такі: «збагачення змісту підготовки з урахуванням сутності статевої куль-тури особи, рівня сформованості якостей статевої культури старшокласників; розробку і реалізацію програми підготовки із урахуванням рівня готов-ності майбутніх соціальних педагогів до статево-го виховання старшокласників; удосконалення технології підготовки студентів до статевого ви-ховання під час навчальних та позаадуторних за-нять, збагачення практичного досвіду; корекція набутих професійних умінь і навичок роботи з питань статевого виховання старшокласників у процесі різних видів соціально-педагогічної прак-тики і форм професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів» [2, с. 11] Соціально-педагогічними умовами підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлен-ня і відпочинку О. Пюра уважає такі: «актуалізація діалогічної взаємодії та суб’єкт-суб’єктних відно-син у системі «викладач-студент», «соціальний пе-дагог-дитина» в умовах дитячих закладів оздоров-лення і відпочинку; оптимізація практичної  спрямованості підготовки майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення і відпочинку; за-безпечення поетапної практичної підготовки май-бутніх соціальних педагогів до комунікативної ді-яльності в умовах дитячих закладів оздоровлення і відпочинку» [8, с.10].  
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Руслана БІЛИК · Гендерний підхід як умова підготовки  майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу Узагальнення результатів аналізу теоретич-них джерел з проблем підготовки майбутніх соці-альних педагогів, науково-методичні основи орга-нізації процесу їхньої професійної підготовки у закладах вищої освяти, а також результати кон-статувального експерименту дозволили визначи-ти усвідомлення студентами важливості гендер-ного підходу і формування настанови на необхід-ність його реалізації у роботі з вихованцями в за-кладах інтернатного типу важливою умовою під-готовки майбутніх соціальних педагогів до ген-дерної соціалізації вихованців у закладах інтернат-ного типу.  Обґрунтуємо важливість цієї соціально-педагогічної умови більш докладно. Беручи до уваги важливість гендерного під-ходу, вибір цієї соціально-педагогічної умови обу-мовлюється його інтеграцією в національний освітній простір, закріпленою чинною законодав-чою базою, зокрема Законом України «Про забез-печення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків» (№ 2866 – IV від 8 вересня 2005 р.), стаття 21 п’ятого розділу якого розкриває сут-ність гендерних ініціатив в освітній практиці та-ким чином: «Навчальні заклади забезпечують: рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, рівні умови оцінки знань …; підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про рольжінки і чоловіка; виховання культури ґенде-рної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків тощо» [4, с. 6]. Ґендерний підхід, спираючись на визначення ООН, є «…процесом оцінки будь-якого заходу, що планується, з точки зору його впливу на жінок і чоловіків, а також законодавства, стратегій і про-грам в усіх галузях і на всіх рівнях. Ця стратегія ґрунтується на тому, що інтереси та досвід жінок, як і чоловіків, мають стати невід’ємним критерієм при розробці загальної концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки загальних напрямів діяльно-сті і програм у політичних, економічних та суспіль-них сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки, мог-ли одержувати однакові можливості і шанси, а не-рівність щоб ніколи не вкорінювалась» [5, с. 78]. Науковці вважають гендерний підхід новою науковою методологією, а також принципом пі-знання й пояснення сутності людини, який, як стверджує М. Ткалич, на сучасному етапі «покли-каний розв’язувати такі завдання: 1) вивчення жінок і чоловіків як активних суб’єктів творення соціального світогляду, розвитку соціальних від-носин, світобачення, можливостей особистості; 2) аналіз соціально-економічних, суспільно-політичних, культурних, психологічних та інших умов, що зумовлюють та відтворюють сучасне 

становище чоловіків і жінок у суспільстві; 3) розк-риття соціальних ролей та позицій чоловіків і жі-нок, формування засад і методів соціального зрів-няння в усіх сферах життя; 4) пошук можливостей входження жінок у чоловічо-домінантну систему, збагачення її новими властивостями в з урахуван-ня інтересів і потреб обох статей; 5) пошук нових форм упорядкування соціальних відносин в інте-ресах жінок і чоловіків» [11, с.11]. Необхідність і доцільність розробки й упрова-дження гендерного компоненту в освітню галузь О. Ільченко обумовлює низкою соціально-педаго-гічних суперечностей, а саме: «між прагненням української держави до подальшого інтегрування у європейський та світовий освітній простір та домінуванням у вітчизняному суспільстві патрі-архатної ідеології, жорстких стандартів традицій-ної культури фемінності і маскулінності; між за-вданнями національної освіти, щодо формування демократичних цінностей, утвердження принци-пів рівності і гуманності, розвитку гендерної культури егалітарного зразка та окремими дис-кримінаційними тенденціями (за ознакою раси, етнічного походження, статі, релігії, віку, сексу-альної орієнтації, класової належності, майнового статку тощо), які мають місце в суспільному житті країни; між усвідомленням прогресивним осві-тянським колом необхідності впровадження но-вого дослідницького напряму – гендерного підхо-ду та тривалим панування практики «однієї дум-ки», що сформувала специфічну ментальність віт-чизняного науковця, здатного використовувати у пошуках істини один із можливих шляхів, інші – відкидати; між потребою здійснення «гендерної інвентаризації» традиційної методології соціаль-них і соціогуанітарних наук, необхідністю ство-рення інноваційних методів та підходів, упрова-дження нових тем і курсів з гендерної проблема-тики та браком матеріальних і моральних стиму-лів для їх розроблення і впровадження, недостат-ністю узагальнюючих праць з теорії і методології гендерних досліджень тощо; між об’єктивною потребою у вихованні нової генерації молоді з гендерночутливим форматом мислення і тради-ційною гендерно нейтральною (нечутливою) освітньою політикою і практикою» [6, с. 23].  Провідними завданнями гендерного підходу в умовах сучасного освітнього процесу О. Іль-ченко визначає такі: 1) гармонізацію статево-рольових відносин на основі егалітаризму і ген-дерної рівності; 2) розкриття і аналітичне осмис-лення наявних відмінностей у виховані хлопців і дівчат, упередженості в змісті навчальних про-грам, пояснення гендерного дисбалансу в освіті у цілому; 3) регулювання гендерної асиметрії на-вчально-виховного процесу, гальмування проявів 
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сексизму і дискримінації, подолання найбільш жорстких гендерних стереотипів в освітній прак-тиці; 4) корегування впливу середовища, розши-рення життєвого простору для розкриття та роз-витку індивідуальних здібностей і задатків кож-ної особистості, можливостей її самореалізації; 5) створення комфортних умов для гендерної іде-нтифікації та ефективної соціалізації особистості; 6) формування внутрішньої культури індивіда, толерантного ставлення до партнерів протилеж-ної статі, виховання гармонійних морально-етичних гендерних відносин; 7) реконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, вивільнення мислення педагогів, батьків учнів від традицій-них статево-рольових стандартів і гендерних упе-реджень; 8) створення моделі гендерного вихо-вання і здійснення педагогічного процесу на ос-нові особистісно зорієнтованих стратегій гендер-ного виховання [6, с. 28]. Нам особливо імпонує подане науковцем ви-значення головної ідеї гендерного підходу в педа-гогіці; О. Ільченко вбачає її «не в описанні біоло-гічних відмінностей та фіксуванні різниці в соці-альних статусах, ролях, нормах і правилах життя (навчання, виховання) представників різної статі, а в «оцінці гармонії взаємодії статей», в аналітич-ному осмисленні і поясненні специфіки цієї взає-модії в культурно-освітньо-виховному середови-щі, у врахуванні впливу всіх факторів педагогіч-ного процесу на гендерний розвиток особистості та її «саморух» [6, с. 28]. Інтеграція гендерного підходу в сучасну вищу педагогічну освіту, на пе-реконання І. Мунтян, «надасть реальну можли-вість майбутнім фахівцям сфери освітніх послуг через кваліфіковане розуміння його сутності з повагою ставитись як до рівноправного розкрит-тя людиною свого особистісного потенціалу, так і до рівної можливості його реалізації незалежно від статі» [7, с. 3].  Погоджуємося із Н. Самойленко, яка вважає, що «провадження гендерного підходу в процес під-готовки майбутніх учителів дає змогу формувати: 
– гендерну грамотність (система отримання необхідних знань у сфері гендерних дослі-джень); 
– сформовану мотивацію до рівноправної участі чоловіків і жінок у суспільному житті та реалізації своїх гендерних прав і свобод; 
– гендерну самоосвіту (набуття власного досвіду з гендерної збалансованості); 
– гендерну чуйність (здатність особистості усвідомлювати вплив соціального середо-вища, реагувати на прояви сексизму); 
– повагу до особливостей та індивідуальних проявів особистості незалежно від її статі» [9, с. 47]. В аспекті зазначеного вище наголосимо на важливості упровадження гендерного підходу у 

процес підготовки майбутніх учителів загалом та соціальних педагогів, зокрема. Це забезпечить не тільки ґрунтовні засади для удосконалення їхньо-го професіоналізму, а й формування їхньої гендер-ної культури як важливої складової гендерної соціалізації та їхній особистісний розвиток як ак-тивних суб’єктів соціального життя. Від викорис-тання педагогами виховних траєкторій залежить реальне здійснення реконструкцій традиційних культурних обмежень у розвитку особистості ви-хованців закладів інтернатного типу, створення умов розкриття здібностей дівчаток і хлопчиків у процесі педагогічної взаємодії.  Отже, задля усвідомлення студентами важли-вості гендерного підходу та його упровадження у процес підготовки майбутніх соціальних педаго-гів, доцільно забезпечити висвітлення в змісті їхньої фахової підготовки у закладі вищої освіти інформації про те, що гендерна самосвідомість особистості формується через усвідомлення абсо-лютної цінності прав чоловіків і жінок, свободи особистості; усвідомлення себе як особистості, здатної впливати не гендерну ситуацію в державі; активна позиція щодо необхідності участі у ген-дерних перетвореннях; критичне сприйняття со-ціально-політичної інформації; розуміння рівноп-равності участі обох статей у політичному житті; лояльне і водночас, вимогливе ставлення до осіб обох статей; готовність відповідати за славні рі-шення та їхні наслідки; толерантність, здатність до компромісу. Таку роботу реалізовували на пер-шому організаційно-пізнавальному етапі форму-вального експерименту завдяки введенню додат-кових тем гендерної проблематики в навчальні дисципліни «Соціальна молодіжна політика», «Соціальна педагогіка», а також у процесі прове-дення лекційних, практичних занять з модуля «Гендерна соціалізація як основний чинник фор-мування гендерних уявлень особистості», додат-ково введеного у навчальну дисципліну «Соціалі-зація особистості».  Отже, реалізація у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів гендерного підходу дозволила студентам оволодіти питаннями важли-вості гендерних перетворень в українському сус-пільстві, обумовлених наявністю гендерної асимет-рії в гендерних відносинах; розглянути соціальні, психологічні виміри ґендерних досліджень та пра-вове забезпечення ґендерної рівності; проаналізу-вати прояви та шляхи подолання ґендерного на-сильства;ознайомитися з освітніми практиками у сфері забезпечення ґендерної рівності. Перспективою подальших наукових пошуків у цьому напрямку є визначення та реалізація  інших соціально-педагогічних умов ефективної фахової підготовки майбутніх соціальних педаго-гів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу. 
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Руслана Билык. Гендерный подход как условие подготовки будущих социальных педагогов 
к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа 

В статье актуализируется проблема профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 
к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа. На основании различных 
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Руслана БІЛИК · Гендерний підхід як умова підготовки  майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу 
подходов ученых определена сущность понятия «социально-педагогические условия подготовки будущих 
социальных педагогов к гендерной социализации воспитанников учреждений интернатного типа», 
обоснован гендерный подход как важное методологическое основание образования и одно из условий 
подготовки будущих социальных педагогов к гендерной социализации воспитанников учреждений ин-
тернатного типа, определена его роль у формовании соответствующей готовности студентов. 

Ключевые  слова :  подготовка, социальной педагог, воспитанники, учреждения интернатного 
типа, готовность, социально-педагогические условия.  

 
Ruslana Bilyk. Gender approach as a condition of preparation of future social educators to gender 

socialization of pupils of internal type institutions 
The article presents the investigation of the urgency need of future social educators' professional preparation 

for gender socialization of boarding school students as representatives of gender culture of society, capable of 
ensuring the formation of gender representations, values  and behavior of gender students of boarding school 
institutions and optimizing their socialization. On the basis of different approaches of scientists the essence of the 
concept “socio-pedagogical conditions of preparation of future social educators for gender socialization of pupils 
of boarding-schools” is defined as a set of factors that determine the peculiarities of vocational training of future 
social pedagogues, providing a sufficient level of their readiness for educational institutions and the effectiveness 
of the process. The gender approach as an important component of education and one of the conditions for the 
preparation of future social educators for gender socialization of boarding school pupils is substantiated, which 
will provide not only sound foundations for improving their professionalism, but also the formation of their gen-
der culture as an important component of their gender. active subjects of social life. It is emphasized that the ac-
tual implementation of reconstructions of traditional cultural restrictions in the development of the personality of 
the pupils of boarding schools, the creation of conditions for disclosing the abilities of girls and boys in the process 
of pedagogical interaction depends on the use of pedagogical gender educational trajectories. It is shown that 
such work was realized at the first organizational and cognitive stage of the forming experiment by introducing 
additional topics of gender in the subjects “Social youth policy”, “Social pedagogy”, as well as in the course of lec-
turing, practical lessons on the module “Genderization” the main factor in the formation of gender perceptions of 
personality”, additionally introduced in the discipline “Socialization of personality”. 
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