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Під	  час	  невеликого	  опитування	  серед	  молоді,	  своїх	  однолітків,	  
одногрупників,	  мною	  було	  виявлено,	  що	  50%	  	  опитуваних	  
вважають,	  	  що	  	  юридично	  гендерна	  рівність	  присутня	  і	  закріплена	  в	  
нашій	  державі,	  але	  фактично	  вона	  не	  дотримується.	  25%	  
зазначили,	  що	  не	  бачать	  ознак	  дискримінації,	  та	  11,1%	  опитуваних	  
жіночої	  статі	  вказали,	  що	  ознаки	  гендерної	  дискримінації	  у	  
сучасному	  суспільстві,	  на	  їх	  думку,	  присутні.	  Інші	  зауважили	  
опитування	  неактуальним.	  Тобто	  що	  може	  сказати	  молодь,	  
вихована	  на	  засадах	  рівності	  і	  демократії?	  Можна	  зазначити,	  що	  
позитивні	  зрушення	  в	  цьому	  питанні	  помітні	  порівняно,	  наприклад,	  
із	  становищем	  двадцятирічної	  давності.	  



	  Україна,	  яка	  обрала	  стратегію	  європейського	  вибору,	  
перебуває	  на	  етапі	  становлення	  та	  розвитку	  гендерних	  
досліджень	  у	  праві,	  активного	  прийняття	  законодавчих	  
актів,	  які	  регулюють	  різні	  види	  суспільних	  відносин	  щодо	  
запровадження	  стандартів	  рівності	  прав	  і	  свобод	  жінки	  й	  
чоловіка,	  проведення	  експертиз	  нормативно-‐правових	  
актів	  щодо	  прихованої	  гендерної	  дискримінації.	  У	  Європі	  
та	  США	  питання	  гендерної	  політики	  наразі	  дуже	  актуальне	  
та	  дуже	  активно	  провадиться	  не	  тільки	  державою,	  таких	  
поглядів	  дотримується	  саме	  суспільство,	  цьому	  
приділяється	  багато	  належної	  уваги.	  	  



До	  прикладу,	  нещодавно	  співробітниця	  Фонду	  Вікімедіа	  Сіко	  
Бутерс,	  яка	  є	  очільником	  Комітету	  з	  видачі	  індивідуальних	  грантів,	  
висловила	  думку,	  що	  в	  проектах	  Вікіпедії	  протягом	  тривалого	  
періоду	  спостерігається	  статевий	  дисбаланс.	  Вона	  хоче	  заохотити	  
жінок	  робити	  більше	  правок	  у	  Вікіпедії,	  спонукати	  їх	  писати	  статті	  
на	  суто	  жіночу	  тематику	  та	  підвищити	  інтереси	  прекрасної	  статі	  до	  
отримання	  грантів.	  



Сучасне  людство  є  свідком  значних  змін,  
що  відбуваються  в  світі.
Тому	  стає	  очевидним,	  що	  творці	  усіх	  змін,	  що	  
відбуваються,	  –	  чоловіки	  і	  жінки	  –	  не	  можуть	  не	  
відчувати,	  що	  змінюються	  самі.	  Отже,	  все	  це	  зумовило	  
потребу	  запровадження	  такої	  політики,	  яку	  можна	  було	  
б	  застосовувати	  для	  опису	  всіх	  перетворень	  в	  
суспільстві	  та	  державі,	  оскільки	  саме	  на	  них	  якраз	  
впливають	  особистості	  чоловіка	  і	  жінки	  та	  їхні	  
відносини.	  Такою	  стала	  гендерна	  політика.	  



• Гендерна	  політика	  –	  це	  система	  цілеспрямованих	  
взаємопов’язаних	  заходів,	  спрямованих	  на	  вирішення	  
гендерних	  проблем	  і	  досягнення	  гендерної	  рівності.	  
Першим	  таким	  заходом	  стало	  прийняття	  Закону	  про	  
забезпечення	  рівних	  прав	  і	  можливостей	  жінок	  і	  
чоловіків,	  який	  з	  1	  січня	  2006	  року	  вступив	  у	  силу.	  Закон	  
покликаний	  досягти	  рівності	  статей	  у	  всіх	  сферах	  життя	  і	  
забороняє	  всіляку	  дискримінацію	  за	  статевою	  ознакою.	  



Крім	  того,	  у	  Всесвітній	  декларації	  «Про	  вищу	  освіту	  для	  ХХІ	  
століття»	  зазначається,	  що	  її	  метою	  є	  створення	  нового	  
суспільства,	  яке	  не	  знає	  насильства	  і	  експлуатації.	  Тому	  
важливим	  на	  сьогодні	  при	  плануванні,	  складанні	  і	  
реалізації	  будь-‐яких	  навчальних	  програм,	  видів	  
просвітницької	  діяльності,	  проектів	  розвитку	  державної	  
політики	  є	  врахування	  гендерного	  підходу,	  що	  базується	  на	  
партнерських	  засадах,	  рівних	  можливостях	  жінок	  і	  
чоловіків	  у	  різних	  сферах	  життєдіяльності.	  



Можна	  сказати,	  що	  люди	  народжуються	  жіночої	  або	  
чоловічої	  статі,	  а	  потім	  «вчаться	  бути»	  дівчатами	  та	  
хлопцями,	  щоб	  згодом	  сформуватися	  у	  жінок	  та	  чоловіків,	  
рівноправних	  членів	  суспільства.	  Гендер,	  як	  поняття,	  
відноситься	  до	  соціально	  набутої	  поведінки	  і	  очікувань,	  які	  
асоціюються	  з	  обома	  статями.	  Подібно	  расі	  і	  класу,	  гендер	  
–	  це	  категорія	  соціальна,	  яка	  визначає	  наші	  суспільні	  
стосунки	  з	  іншими	  людьми.	  	  



Отже,	  ідея	  прав	  людини	  сьогодні	  сформувалась	  
як	  певний	  правовий	  ідеал,	  на	  досягнення	  якого	  
орієнтований	  розвиток	  національного	  
законодавства,	  а	  способами	  забезпечення	  його	  є	  
загальні	  принципи	  права.	  Серед	  останніх	  один	  з	  
основних	  –	  принцип	  рівності.	  
	  
	  
Принцип	  рівності	  людей	  багатоаспектний.	  
Основний	  підхід	  до	  його	  визначення	  полягає	  в	  
тому,	  що	  зазначаються	  ознаки,	  які	  неспроможні	  
впливати	  на	  сутність	  цього	  принципу.	  Одним	  із	  
проявів	  принципу	  рівності	  є	  рівність	  чоловіків	  і	  
жінок,	  що	  дістав	  назву	  «принцип	  гендерної	  
рівності».	  Гендерна	  рівність	  –	  складова	  
загального	  принципу	  рівності	  як	  принципу	  
демократичної	  побудови	  суспільства.	  Право	  
розуміють	  сьогодні	  як	  рівну	  міру	  свободи	  всіх	  і	  
кожного	  –	  чоловіків	  і	  жінок	  .	  



Існує	  багато	  агентів	  гендерної	  соціалізації,	  серед	  яких	  на	  першому	  
місці	  знаходиться	  сім’я,	  система	  батьківських	  впливів	  на	  дитину,	  
стиль	  сімейного	  виховання.	  Можна	  без	  перебільшення	  сказати,	  
що	  сім’я	  –	  це	  горнило	  формування	  гендеру.	  З	  дитячих	  книг	  
дитина	  також	  взнає	  про	  поведінку,	  яка	  розцінюється	  суспільством	  
як	  така,	  що	  відповідає	  тому	  чи	  іншому	  гендеру.	  
Немаловажливим	  агентом	  соціалізації	  вважають	  також	  
телебачення,	  яке	  цілком	  здатне	  суперничати	  з	  батьками	  і	  
вчителями	  в	  якості	  джерела	  рольових	  моделей	  для	  наслідування.	  
Освітні	  заклади	  поряд	  з	  іншими	  агентами	  соціалізації,	  
визначають	  нашу	  ідентичність,	  а	  також	  можливості	  особистого,	  
громадянського	  та	  професійного	  вибору.	  	  



Отже,	  актуальною	  постає	  проблема	  запровадження	  гендерних	  
підходів	  в	  сучасну	  українську	  систему	  освіти.	  Розроблення	  якісно	  
нового	  гендерного	  підходу	  в	  освіті	  зараз	  можна	  вважати	  
першочерговим	  завданням	  формування	  гендерного	  паритету	  та	  
гендерної	  політики	  в	  нашій	  державі.	  
Також	  шляхом	  подолання	  гендерної	  асиметрії	  є	  системна	  правова	  
корекція	  соціально-‐правового	  статусу	  жінки	  та	  чоловіка.	  
Неможливо	  досягти	  гендерної	  рівності	  винятково	  шляхом	  надання	  
жінці	  рівних	  із	  чоловіком	  прав.	  Хоча	  саме	  цей	  напрям	  державної	  
політики	  має	  бути	  пріоритетним	  у	  громадсько-‐політичній	  сфері.	  	  
	  



• Підтримка	  гендерних	  реформ	  державою	  –	  вкрай	  необхідна	  для	  
успішного	  здійснення	  гендерної	  політики,	  адже	  гендерні	  
режими	  продуктуються	  і	  підтримуються	  численними	  
соціальними	  інститутами,	  осягнути	  які	  лише	  силами	  
громадянського	  суспільства	  було	  б	  неможливо.	  Отже,	  
найпоширенішими	  державними	  стратегіями	  гендерної	  політики	  
є	  позитивна	  дія,	  антидискримінаційна	  політика	  і	  гендерний	  
мейнстрімінг.	  



	  	  
Україна	  не	  залишилась	  осторонь	  загальноєвропейської	  і	  
світової	  тенденції	  у	  впровадженні	  політики,	  спрямованої	  на	  
подолання	  гендерної	  нерівності.	  Закон	  України	  про	  гендерну	  
рівність	  отримав	  назву	  «Про	  забезпечення	  рівних	  прав	  і	  
можливостей	  жінок	  і	  чоловіків»	  та	  	  вступив	  в	  дію	  з	  1	  січня	  2006	  
року.	  

	  Його	  прийняття	  було	  епохальною	  подією.	  Попри	  це,	  
прийняття	  закону	  поки	  що	  не	  спричинило	  дій,	  необхідних	  для	  
впровадження	  гендерної	  компоненти	  в	  інші	  царини	  
законодавства	  і	  політичного	  життя	  загалом.	  Десяток	  спроб	  
ввести	  квоти	  для	  жінок	  на	  виборах	  у	  парламент	  поки	  теж	  
зазнали	  невдач.	  	  
	  



За	  останні	  роки	  політика	  гендерної	  рівності	  і	  в	  суспільстві,	  і	  в	  освітній	  
сфері	  стала	  одним	  із	  пріоритетних	  напрямів	  діяльності	  України.	  Проте	  
поширення	  гендерних	  знань,	  яке	  почалося	  в	  Україні,	  не	  розподіляється	  
рівномірно,	  а	  його	  успішність	  значною	  мірою	  залежить	  від	  зусиль	  
окремих	  фахівців.	  Гендерний	  підхід	  має	  розкрити	  та	  проаналізувати	  
наявні	  відмінності	  в	  освіті	  хлопчиків	  і	  дівчаток,	  проблеми	  упереджень	  у	  
змісті	  шкільної	  програми,	  гендерний	  дисбаланс	  у	  системі	  освіти	  загалом.	  
Для	  цього	  необхідна	  подальша	  інтеграція	  гендерних	  досліджень	  у	  
системі	  вищої	  освіти	  України,	  розвиток	  гендерно	  збалансованих	  
навчальних	  планів	  шляхом	  запровадження	  нових	  знань	  про	  жінок	  у	  
традиційні	  соціальні	  та	  гуманітарні	  дисципліни,	  що	  потребує	  змін	  в	  
ідеології	  вищої	  освіти	  в	  країні.	  Крім	  того,	  необхідно	  розробити	  таку	  
політику	  в	  сфері	  освіти,	  яка	  забезпечувала	  б	  гендерні	  знання	  для	  жінок	  і	  
чоловіків,	  починаючи	  з	  раннього	  віку	  .	  



“One  is  not  born,  but  rather  becomes,  a  woman.”    
  ―  Simone  de  Beauvoir,  The  Second  Sex


