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The announced idea of the investigation is the case that gender field is an important part of 

reforming the national education system. Its uprise is caused by objective process of euro integration of 

Ukrainian education system that requires the update of gender field on the basis of democracy. The 

concept is build on the understanding of gender as a changeable and dependent on sociocultural 
situation category, which is differently defined by modern scientists due to the sphere of scientific 

research and adopted social conception. Statements about gender education and upbringing as one of the 

basic principles of appropriate development of an individual is analyzed. Reasons that complicate 
practical implementation of gender ideology into education is highlighted. 
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The state policy of Ukraine in the filed of education requires its adaptation to the level of 

the developed countries through strict reformation of conceptual, structural and organizational 

basics («Education. Ukraine XXI century»), that is through plane leveling of national education 

system with modern world standard. The implementation of the mentioned thesis demands solid 

reformation of the state functioning system with a new democratic principles that are free of any 

form of discrimination (in particular – gender). These principles may be found in the government 

policy of European Union that announced gender mainstreaming policy as one of the ways of 

society democratization that proclaims systematic strategy of creating equal opportunities for 

men and women, tackling gender asymmetry in all spheres of society’s everyday life. Ukraine 

undertook a commitment to reach gender equality by 2015, thus a significant amount of 

regulatory acts has been adopted lately, that state the main principles of inner state policy about 

overcoming gender asymmetry and form gender balanced society. Moreover, these principles 

influence the development of scientific thoughts by identifying its practical focus. The relevance 

: that is why, in the context of European direction, the problem of incorporating the gender 

component into the education system of young people becomes a special issue in Ukraine. 

Nevertheless, the essence of gender education, theoretical and methodological principles and 

strategies of implementation of this innovation is still a subject of scientific discussions. 

The purpose of the article is to analyze the ways and methods of introducing special 

technologies into the educational process that take into account the specifics of women's and 

men's psychology, provide a balanced gender component in education. 

The problem of gender education and upbringing has cross disciplinary character, thus 

methodological basis of the investigation of the problem includes scientific-theoretical 

experience of philosophy, political science, sociology, psychology, pedagogy and culturology. 

Achievement of gender equality in education requires the necessity of using social technologies 

that take into account peculiarities of male and female psychology and provide balanced gender 

component in education. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1032459_1_2&s1=%EF%EE%EB%E8%F2%EE%EB%EE%E3%E8%FF
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Today, taking into consideration the modern level of gender research in the world and in 

Ukraine, we should consider gender approach as a specific field of social science that is focused 

on forming and approving the policy of equal, free of gender discrimination, opportunities for 

self-realization of an individual in various spheres of social practice [4]. 

Gender approach gives a chance to evaluate the results of existing paradigm of socio-

economic development of society and change the system of social differentiation and gender 

inequality for better in the process of transition of the state to the sustainable development. 

Despite, the rising difference between male and female lifetime, misbalance in the number 

of men and women in managing and governing spheres, double occupation of women, lack of 

self-realization of men in upbringing and everyday household functions of a family, and double 

moral standards demonstrates the existing obstacles that are caused by traditional stereotypes on 

the place of each gender in private, professional and social spheres. These stereotypes control the 

consciousness of youth and cause them follow particular regulations, principals, and standards of 

behavior. 

Ukrainian scientists made a big step in solving the problem of gender pedagogy but even 

more questions are still unanswered and are in the state of scientific discussions. The problem of 

gender education and youth raising in national education institutes is one of those problems. 

After analyzing results of theoretical works of researchers and practical conclusions that were 

introduced by education institutes about gender education, several contradictions may be 

highlighted: 

– between world’s experience in implementation of gender ideology in education and 

national-cultural peculiarities of attitude towards gender theory, traditions of gender-role 

education / raising in Ukraine; 

– between intense development of gender investigation in modern science on one hand and 

lack of distinct formulated theoretical and methodological principals of these 

investigations in pedagogy on the other; 

– between proclaimed principal of gender equality in education and orientation of national 

education system towards traditional gender stereotypes etc. 

Analysis of psychology-pedagogy and sociological literature, analysis of foreign countries 

experience, positive criticism of using gender part in different fields of knowledge prove the 

necessity of implementation of gender approach in education as general and in organization of 

educational process in particular. 

The main point of gender education is in omitting of sexism, softening gender stereotypes, 

forming the experience of interaction between genders based on egalitarian principals, 

preventing comparison based on gender in family, school or any other social institutes, creating 

equal conditions and opportunities for development, self-growing and self-realization of each 

individual. The following authors analyzed gender education in theirs works: K. P. Veselovska, 

T. V. Hovorun, O. M. Kikinezhdi [3], A. H. Khrypkova, O. M. Sharhan, T. I. Iuferova, 

V. O. Vasiutynskyi, I. S. Kon, H. M. Laktionova, M. Kh. Meltsas, A. A. Palii, A. A. Rean, 

T. A. Repina, T. M. Tytarenko, V. P. Kravets [6], A. V. Mudryk [8], S. T. Vykhor [1, 2], 

L. V. Shtylova [10] and others. 

J. Scott in her «Gender: A Useful Category of Historical Analysis» identifies four 

components of the term «gender»: «1) complex of cultural symbols that carries social models of 

genders’ behavior; 2) standard statements that are in religious, pedagogic, scientific, law and 

political conceptions; 3) social institutes and organizations that covers not only systems of family 

relations, family itself and household but also such sexually-determined institutes as labor force 

market, education system and government system; 4) self-identification of an individual» [11]. 

The split of terms «gender» and «sex» targets the goal to divide biological and sociological sex, 

while the latest is considered to be defined by social-economic, cultural and historical factors. 

T. Hovorun and O. Kikinezhdi highlights the fact that sex and gender are dimensions, sides of a 

human being that are connected and fulfill each other and are not absolutely independent 

features [3]. 
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The majority of investigators by dividing terms «sex» and «gender» consider that sex 

connected only to physiological aspects, while gender is influenced by psychological, social and 

cultural differences [4]. The correlation between biological and social in the process of sexual 

socialization has different interpretation in foreign psychological theories that has moderate 

influence on pedagogic science. Moreover, the majority of definitions that describe the process 

of establishing and formation of sexual independence, theirs uncertainty demands more thorough 

analysis of terms and studying of theirs interdependence [1]. 

Problem of gender in pedagogic science is marked in three main aspects: as the one that take 

place in education; implementation and realization of gender approach on different levels of 

education; development of gender pedagogy programs for universities. 

A new area of study emerges in pedagogy, which is ought to connect psychological 

theories of sexual socialization and gender researches. Gender pedagogy is presented by the 

investigations of V. Kravtsia, O. Lutsenko, O. Tsokur, L. Shtylovoi. V. Kravets set the process 

of individual socialization as the basis for building the structure of gender pedagogy, outlining 

two aspects: gender socialization and sexual socialization [6]. Gender socialization marks the 

influence of social-cultural factors on formation and development of individual, while sexual – 

highlights sexual awareness and raising as well as forming sexual culture. Clear separation of 

sex, gender sexual helps to understand common terms deeply. O. Lutsenko states that «the main 

goal of sexual education is sexual socialization of an individual, that is related to the search and 

obtaining of own sexual identity» [7]. 

A term «gender education», its context, goal and mission are not stated clearly in 

pedagogic literature. The attention is paid more to the actualization, necessity of gender raising, 

demand for integration of gender part such as cross-disciplinary category into pedagogic science 

[2]. A. Mudryk connects the necessity of gender raising with: «1) feminization of educational 

system; 2) need to restrain, edit the process of men feminization and women maleness; 3) gender 

approach may become some form of family feminization compensation as around 50% of kids 

live in a families with no parent and in great number of other cases it is better if there were no 

parents at all» [8]. L. Shtylova states that the main problem of pedagogy is the fact that standard 

model of sociosexual (gender) education that serves as precondition for executing individually-

oriented approach for democratizing the society in general. She thinks that gender education 

differs from traditional sexual education in the following ways: theories of sexual education, that 

have biological focus, considers development of male and female identity, as defined by 

reproduction function and natural division of labor, according to the sex; gender identity is not 

the same for all men and women in the frame of own sex; it is complex, flexible and changeable; 

researchers of gender identity focus on studying subjective definitions and models of individual 

identity and not on objective functions and statuses of sexes in society; transition from sex 

education in medical-biological meaning is being replaced by psychological-pedagogic and 

social-pedagogic models of subject investigation [10]. 

Gender education is a purposeful and systematic influence on consciousness, feelings, 

behavior of students with a purpose of developing egalitarian values, respect for the individual, 

regardless the sex, level of development of individual qualities and skills for their self-

fulfillment, promoting tolerant behavior and building civil society [1]. 

The targets of gender education are: implementation of gender approach on all levels of 

educational process; realizing the problems of gender parity; obtaining knowledge on biases 

concerning each sex and their understanding; softening stereotypes in the sphere of family, 

professional and social roles and correcting the conception of masculinity/femininity norms; 

enriching emotional world, establishing conditions for individual skills development with the 

purpose of self-fulfillment; amassing and forming experience of egalitarian behavior. The means 

of implementing gender education in educational activities are to include gender element into 

educational process and to use a self-oriented approach in interactions between teachers and 

students. 
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Gender education may also be implemented through: corresponding legislative acts; 

various behavioral approaches, as a part of national, moral, family, legal, intellectual, labor; 

inclusion in humanitarian disciplines; cooperation of educators and public organizations; 

psychological, educational and methodological preparation of educators for implementation of 

gender education, propaganda of gender enlightenment [2]. 

The efficiency of educational work with students depends on the level of gender culture 

of the teacher himself, on the way the latter implements the reconstruction of traditional cultural 

limitations in personality development of youth, and if she/he creates optimal conditions for 

maximum self-fulfillment of girls and boys in the process of educational cooperation. 

Implementation of gender approach in the educational system includes: development of 

courses, separate modules, establishing educational and methodological basis for training and 

retraining of teachers; inclusion of gender researches themes into educational programs of 

educational establishments; gaining international experience of implementing gender education; 

engaging public organizations to cooperate in implementation of gender approach into 

educational process; conducting discussions of main problems of gender education in mass 

media and scientific conferences, roundtables [5]. 

Conclusions. Key tendencies in development of theory and practice of gender education 

are: democratization of Ukrainian educational system and gradual implementation of gender 

ideas in it; the presence of significant discrepancies in scientists’ understanding of 

methodological basis of gender education of youth complicates practical implementation of 

gender ideology; modern educational system in Ukraine is still under influence of hidden 

educational plan for executing present (dominant) gender relations in society and, therefore, 

requires profound development of modern foundation for education and mentoring with a 

compulsive consideration of gender component; gender education and mentoring are vital 

elements of European integrational process of reforming domestic educational system and is one 

of the principles of sustainable growth of modern society, complete personality development. 

The implementation of gender education will result in forming gender self-consciousness 

among youth that materializes through: understanding of equality of both sexes in social and 

political life; active position regarding implementation of gender transformational changes in 

Ukraine; ability to compromise, tolerance in different real-life situations.  
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ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ: ПОШУКИ МЕТОДІВ ТА ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

Анонсованою ідеєю дослідження є положення про те, що ґендерний напрям є суттєвим 
чинником реформування вітчизняної системи освіти. Його поява спричинена об’єктивним 

процесом євроінтеграції освітньої системи України, що зумовлює необхідність її оновлення на 

демократичних засадах. Концепція ґрунтується на розумінні ґендеру, як змінюваної та 
соціокультурно зумовленої категорії. Дістали подальшого розвитку положення про ґендерну 

освіту та виховання, як одну із засад повноцінного розвитку особистості, вказані причини, що 

ускладнюють практичне впровадження ґендерної ідеології в вітчизняну освіту. 

Метою дослідження є аналіз шляхів та методів впровадження в навчальний процес 
спеціальних технологій, що враховують специфіку жіночої та чоловічої психології, забезпечують 

збалансований гендерний компонент в освіті. Гендерний підхід дає можливість оцінити наслідки 

існуючої парадигми соціально-економічного розвитку суспільства та змінити на краще систему 
соціальної диференціації та нерівності за ознакою статі в процесі переходу держави до сталого 

розвитку. 

Проблема ґендерної освіти та виховання має міждисциплінарний характер, тому 
методологічні основи дослідження означеної проблеми враховують науково-теоретичний досвід 

філософії, політології, соціології, психології, педагогіки та культурології. На даний час, з огляду 

на сучасний рівень розвитку гендерних досліджень у світі та в Україні, ми можемо говорити про 

гендерний підхід, як про особливий напрямок у соціальних науках, який орієнтований на 
формування та утвердження політики рівних, не залежних від статі можливостях 

самореалізації людини в різних сферах соціальної практики.  

Вітчизняними науковцями зроблено значний крок у вирішенні проблем ґендерної педагогіки, 
проте багато питань залишаються остаточно нерозв’язаними та перебувають у стані наукових 

дискусій, з-поміж яких виокремлюємо проблему ґендерної освіти та виховання молоді у 

вітчизняних навчальних закладах. Ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань 

учених і здобутками практичної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів щодо ґендерної 
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освіти дало змогу виявити низку суперечностей: між світовою практикою впровадження 

ґендерної ідеології в освіту і національно-культурними особливостями ставлення до ґендерної 

теорії, традиціями статево-рольової освіти / виховання в Україні; між інтенсивним розвитком 
ґендерних досліджень у сучасній науці, з одного боку, і відсутністю чітко оформлених 

теоретико-методологічних засад цих досліджень у педагогіці – з іншого; між декларованим 

принципом ґендерної рівності в освіті та орієнтацією вітчизняної системи освіти на 
відображення традиційних ґендерних стереотипів тощо. 

Аналіз психолого-педагогічної та соціологічної літератури, вивчення досвіду зарубіжних 

країн, позитивна практика використання гендерної складової в різних галузях знань, 

підтверджують доцільність включення гендерного підходу до освіти в цілому та до організації 
навчально-виховного процесу зокрема. Сутність гендерного виховання полягає в уникненні 

сексизму, пом’якшенні гендерних стереотипів, формуванні досвіду взаємодії між статями на 

егалітарних засадах, недопустимості протиставлення за статевою ознакою в сім’ї, школі, будь-
яких суспільних інститутах, створенні рівних умов та можливостей для розвитку, 

самовдосконалення і самореалізації кожної особистості. 

Впровадження гендерного підходу в систему освіти включає: розробку навчальних курсів, 

окремих модулів, здійснення навчально-методичного забезпечення підготовки і перепідготовки 
викладачів; включення тематики гендерних досліджень до навчальних програм навчальних 

закладів; вивчення міжнародного досвіду із впровадження гендерної освіти; залучення 

громадських організацій до співробітництва у впровадженні гендерного підходу в навчальному 
процесі; проведення обговореннь основних проблем гендерної освіти в засобах масової інформації, 

на наукових конференціях, круглих столах  

Як результат впровадження гендерного виховання у молоді формується гендерна 
самосвідомість, що проявляється через: усвідомлення рівноправності обох статей у суспільному 

та політичному житті; активна позиція стосовно впровадження гендерних перетворень в 

Україні; здатність до компромісу, толерантність у різних життєвих ситуаціях. 

Ключові слова: гендерна педагогіка, маскулінность, соціальна практика, статево-рольова 
освіта. 

 
Надійшла до редакції 01.09. 2017 

Затверджена до друку 10. 09. 2017 

 

 

 

 
УДК 930:94(477)«19»:001.8    ЧАБАН Анатолій Юзефович,  

доктор історичних наук, 

професор кафедри археології та  

спеціальних галузей історичної науки  

Черкаського національного університету 

ім. Богдана Хмельницького 

e-mail: achaban09095@ukr.net 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДИГМИ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНИ ХХ ст. У СВІТЛІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 
У запропонованій статті пропонується аналіз радикальної зміни парадигми історичних 

досліджень історії України ХХ ст. у добу Незалежності нашої держави. Підкреслюється, що цей 

процес здійснюється на засадах україноцентризму, а також співвідносно до засад всесвітньої 
історії. Зокрема аналізуються питання періодизації головних етапів української історії впродовж 

століття із визначенням недостатньо окреслених, або дискусійних проблем. По-друге, 

досліджується становлення новітніх підходів у вивченні історичних процесів ХХ ст., зокрема 

диспозиції «вони – ми», методологічних принципів дослідження, врахування різновекторного 
сприйняття різними категоріями населення оцінки історичних подій, відомих постатей. 


