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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність і доцільність дослідження. На шляху демократичних зрушень в 

Україні змінюються пріоритети державної соціальної політики. Зокрема, 

Національна доповідь „Цілі сталого розвитку: Україна” (2017 р.) засвідчує 

узгодженість напрямів державного розвитку зі світовими стандартами соціального 

прогресу. Однією з цілей соціального змісту є „забезпечення гендерної рівності, 

розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток”. Відповідно, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є одним зі стратегічних напрямів 

Національної стратегії у сфері прав людини. 

Державна політика з питань гендерної рівності спрямована на подолання 

дискримінації за ознакою статі, на впровадження гендерного підходу, що створює 

умови цілісного розвитку особистості з урахуванням завдань гендерної соціалізації. 

Вітчизняна практика розбудови суспільства гендерної рівності ґрунтується на ЗУ 

„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні”, Національному плані дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека”, цільових 

державних програмах. 

Водночас, сім’я є одним із провідних трансляторів соціокультурного досвіду та 

гендерних цінностей і впливає на формування гендерної ідентичності, уявлення і 

цінності про роль жінки і чоловіка в соціумі. 

В Україні діє система нормативно-правових актів щодо реалізації права дитини 

на сім’ю в цілому як найкращого для неї соціального середовища. 

Однією з форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – окрема 

сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у 

шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Метою створення ДБСТ є 

забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на кінець 2019 р. в Україні 

діють 1140 ДБСТ, у яких виховуються 7643 вихованця. Досвід функціонування 

ДБСТ в Україні засвідчує позитивний розвиток цієї форми сімейного влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та, водночас, актуалізує 

низку питань щодо їх функціонування, зокрема – питання сформованості у батьків-

вихователів ДБСТ гендерної компетентності. 

Певною мірою, комплекс утруднень на шляху функціонування ДБСТ 

покликаний нівелювати соціальний супровід (супроводження), реалізація якого 

покладена на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), проте 

чинна практика соціального супроводу не є ефективною. 

У контексті зазначеного набуває актуальності проблема гендерної соціалізації 

та її складова – формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Аналіз наукової літератури, дотичної до осмислення змісту поняття „гендер”, 

свідчить про множинність методологічних підходів: дослідження В. Агеєвої, 

Дж. Батлер, С. Бем, О. Вороніної, Г. Гарфінкеля, Е. Гіденса, Е. Гофмана, 
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І. Грабовської, О. Здравомислової, І. Когана, Дж. Лорбер, Т. Мельник, А. Річ, 

Г. Рубін, Дж. Скотт, Г. Тьомкіної, Р. Унгер, Д. Цимермана, Л. Штильової та ін.  

Упровадження гендерної складової в теоретико-методологічні засади 

професійної діяльності відображено у працях В. Васильєвої, Т. Голованової, 

С. Гришак, Т. Дороніної, І. Кльоциної, Л. Кобилянської, В. Кравця, О. Луценко, 

О. Петренко, Н. Приходькіної, О. Цокур та ін. 

Обґрунтуванню теоретичних засад гендерної соціалізації та ідентичності 

присвячені дослідження О. Болотської, Т. Говорун, П. Горностай, М. Зубілевіч, 

Г. Лактіонової, В. Москаленко, С. Оксамитної, В. Синякової, Л. Харченко та ін. 

Зміст поняття „компетентність” розкрито дослідниками О. Антоновою, 

О. Безпалько, Ю. Варданян, С. Вітвицькою, Н. Волковою, М. Головань, 

О. Дубасенюк, Н. Єфремовою, І. Звєрєвою, І. Зимньою, І. Зязюном, Н. Красновою, 

О. Марущак, Л. Маслак, Н. Ничкало, О. Пометун, Дж. Равен, Г. Селевко, 

Н. Сидорчук, Л. Тархан, А. Хуторським, Ф. Шаріповим, Я. Юрківим та ін. 

Певні аспекти формування гендерної компетентності педагогів у процесі їх 

професіональної підготовки вивчали: С. Айвазова, О. Вороніна, І. Горошко, 

Т. Дрожжина, І. Кизима, О. Кікінежді, І. Кльоцина, О. Луценко, Е. Мезенцева, 

І. Мунтян, Л. Столярчук, Л. Штильова; питання гендерної компетентності в 

контексті інтеграції гендерного підходу в підготовку майбутніх соціальних 

педагогів досліджували Н. Байдюк, В. Васильєва, Т. Голованова, Л. Міщик, 

Р. Назмутдінова, О. Остапчук, В. Сорочинська; зміст гендерної компетентності 

викладачів та керівників закладів освіти визначали О. Бондарчук, І. Загайнов, 

О. Каменська, О. Кіріленко, О. Нежинська. 

Питання дефініції батьківської компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

розкрито в дослідженнях І. Звєрєвої, К. Ігнатенко, Ю. Кузнєцової, Г. Лактіонової, 

Ж. Петрочко, С. Піюкової, Л. Пономаренко, Н. Хрусталькової та ін. Особливості 

діяльності ДБСТ вивчали Г. Бевз, Т. Бондаренко, Л. Волинець, А. Капська, 

О. Карпенко, Н. Комарова, Л. Лоріашвілі, В. Москалюк, Ж. Петрочко, І. Пєша, 

Л. Пономаренко, І. Ченбай, Ю. Черновалюк та ін. 

Професійну діяльність соціальних педагогів і соціальних працівників, 

спрямовану на роботу з батьками-вихователями ДБСТ, досліджували А. Архипова, 

С. Архипова, Г. Бевз, О. Безпалько, А. Капська, М. Лазарєва, Г. Лактіонова, 

І. Рогальська та ін. 

Проте, попри багатий теоретичний та емпіричний матеріал, нерозв’язаним 

залишилося питання формування гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Актуальність і доцільність розв’язання визначеної проблеми посилено 

виявленими в процесі дослідження суперечностями: між визнанням державою 

батьків-вихователів ДБСТ уповноваженими реалізовувати на професійній основі 

процес виховання відповідно до змісту його сучасної концепції та переважаючим 

інтуїтивно-рефлексивним характером виховного процесу, що здійснюється 

батьками-вихователями, особистісні якості яких сформувалися в умовах 

патріархатної культури; між високою соціальною значущістю проблеми 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, які б володіли 

теорією та практикою гендерного підходу до виховання дітей-сиріт і дітей, 
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позбавлених батьківського піклування, та недостатньою розробленістю теоретико-

методичного і практичного аспектів даної проблеми; між практичною необхідністю 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу, потребою застосування інтерактивних технологій їх 

підготовки до виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та недостатньою визначеністю в педагогічній науці соціально-педагогічних умов 

для реалізації цього процесу. 

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та практична розробленість, 

виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертації: „Формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі 

соціального супроводу”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано згідно з темами науково-дослідної роботи кафедри соціальної роботи і 

менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка: „Методологічні проблеми і креативні 

технології сучасної соціальної педагогіки” (державний реєстраційний номер 

0120U100459), „Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної 

роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду” 

(державний реєстраційний номер 0114U005223). Тему дисертаційної роботи 

затверджено Вченою радою Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (протокол № 6 від 28.12.2015) та закоординовано у 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та 

психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 23.02.2016). 

Об’єкт дослідження – процес формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячого будинку сімейного типу. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови, які забезпечують 

ефективність формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу. 

Мета дослідження полягає у визначенні, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу наукових джерел дослідити процес формування та 

розкрити сутність, структуру і зміст гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ. 

2. Схарактеризувати процес соціального супроводу ДБСТ, обґрунтувати його 

значення для формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

3. Визначити критерії, показники, рівні та стан сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

4. Теоретично обґрунтувати соціально-педагогічні умови формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

5. Експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу. 
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Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: 

теоретичні – аналіз, синтез, класифікація з метою вивчення філософської, 

психолого-педагогічної, соціально-педагогічної літератури з теми дослідження й 

розкриття основних дефініцій понятійно-категоріального апарату, дослідження 

державних стандартів, нормативно-правових актів і програм, навчально-методичної 

документації (програм підвищення кваліфікації батьків-вихователів ДБСТ), 

наукових джерел – для визначення специфіки діяльності ДБСТ та його соціального 

супроводу; порівняння, дедукція, індукція, абстрагування – для обґрунтування 

соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ; узагальнення та систематизація – для формулювання висновків 

дослідження; емпіричні – опитування (анкетування, тестування, інтерв’ювання), 

метод самооцінки, бесіди, експертних оцінок, педагогічне спостереження та 

соціально-педагогічна діагностика – для виявлення рівнів сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний та контрольний етапи) з метою оцінки 

ефективності розроблених соціально-педагогічних умов; методи математичної 

статистики (критерій Пірсона) – для первинної обробки і графічного 

представлення експериментальних даних. 

Наукова новизна дослідження полягає утому, що: 

- уперше визначено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

соціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу (актуалізація мотивації батьків-

вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі соціального 

супроводу; збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ 

гендерним компонентом з орієнтацією на набуття ними позитивного досвіду 

розв’язання виховних задач гендерного контексту; застосування сучасних 

інтерактивних технологій щодо формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу); визначено зміст понять 

„гендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ”, „соціальний супровід 

батьків-вихователів ДБСТ”; 

- уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: зміст поняття ,,гендерна 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ”, структуру гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (мотиваційно-ціннісний, особистісний, когнітивний, 

діяльнісний і рефлексивний компоненти) та критерії, показники і рівні 

сформованості її компонентів; зміст поняття ,,соціальний супровід батьків-

вихователів ДБСТ”; 

- подальшого розвитку набули соціально-педагогічний інструментарій 

діагностики рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ; змістово-технологічне забезпечення процесу соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ у контексті формування у них гендерної компетентності. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

визначеності та достатній готовності до впровадження в процес соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ діагностичного інструментарію, 

інтерактивних методів, форм і технологій, спрямованих на формування гендерної 
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компетентності батьків-вихователів ДБСТ. Результати й фактичний матеріал 

дослідження можуть бути використані в роботі: 

1) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (здійснення соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ, підвищення кваліфікації фахівців із 

соціальної роботи, навчання батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного 

потенціалу; вдосконалення змісту „Програми навчання для прийомних батьків та 

батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу” та „Програми 

підвищення кваліфікації соціальних працівників центрів СССДМ щодо 

встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних 

сімей та ДБСТ”); 

2) закладів вищої освіти (укладання навчальних посібників, методичних 

рекомендацій для підготовки майбутніх соціальних педагогів/соціальних 

працівників); 

3) громадських об’єднань (розробка та впровадження програм діяльності в 

інтересах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). 

Результати дослідження впроваджено в систему роботи Сумського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 01-17/423 від 

12.08.2019 р.), Полтавського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (довідка №-05/532 від 23.08.2019 р.) та Чернігівського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (довідка № 01/23/617 від 23.08.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. У статтях, опублікованих у співавторстві, 

виокремлено складові гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, 

обґрунтовано її критерії, показники та рівні; на підставі аналізу результатів 

застосування комплексу діагностичного інструментарію виявлено та 

схарактеризовано рівні сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ [2]; визначено та розкрито соціально-педагогічні умови 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу та окреслено концептуальні положення щодо змісту процесу 

її формування[1]; у тезах висвітлено досвід застосування сучасних інтерактивних 

технологій щодо формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу[17].  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях різного рівня: 

Міжнародних – „Стан, проблеми та перспективи у педагогічній роботі та соціальній 

практиці” (Sladkovičevo, 2016 р.), „Професійна культура фахівця: сутність, реалії, 

перспективи” (Суми, 2016 р.), „Соціально-економічні та гуманітарні аспекти 

світових інноваційних трансформацій” (Київ - Суми, 2017 р.), „Соціологія – 

соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем” 

(Львів, 2019 р.), „Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні 

напрями наукових досліджень” (Київ, 2019 р.); Міжнародних симпозіумах-

конференціях – „Інтелектуальна економіка, управління та освіта” (Вільнюс, 2019 р.); 

Усеукраїнських з міжнародною участю – „Соціальна підтримка сім’ї та дитини у 

соціокультурному просторі громади” (Суми, 2015 р.); Усеукраїнських – „Сучасні 

тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі” 
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(Харків, 2018 р.); регіональних – „Сучасні тенденції у підготовці та професійній 

діяльності фахівців соціальної галузі”(Харків, 2017 р.). 

Основні положення, результати, висновки дисертації обговорювались і 

отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри педагогіки, кафедри соціальної 

роботи і менеджменту соціокультурної діяльності та на звітних наукових 

конференціях викладачів Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (2017–2019 рр.).  

Публікації. Основний зміст дисертації викладено в 17 публікаціях (14 – 

одноосібних), з них: 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 – у фаховому 

зарубіжному виданні, 1 – у збірнику інформаційно-методичних матеріалів, 9 – у 

матеріалах апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(344 найменування, 11 – іноземною мовою) та 13 додатків на 108 сторінках. Робота 

містить 31 таблицю і 9 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 347 сторінок, 

із них 188 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність та розкрито ступінь розробленості 

проблеми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання та методи дослідження; 

розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; подано 

відомості про апробацію результатів дослідження; схарактеризовано структуру й 

обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні основи дослідження формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу” - проаналізовано теоретичні засади формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ, схарактеризовано сучасний стан 

дослідження проблеми; розкрито значення реалізації гендерного підходу до 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу; здійснено аналіз теоретичних основ розвитку ДБСТ як 

сімейної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; схарактеризовано понятійно-термінологічне поле дослідження; 

виявлено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Аналіз практики введення в науковий обіг поняття „гендер” засвідчив, що 

гендерні дослідження, як нова галузь міждисциплінарних знань, призвели до 

створення гендерної теорії. Ми консолідуємося з визначенням Т. Мельник, що „… 

гендер – це змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами 

система цінностей, норм і характеристик чоловічої та жіночої поведінки, стилю 

життя та способу мислення, ролей і відносин жінок і чоловіків, набутих ними як 

особистостями в процесі соціалізації, що, насамперед, визначається соціальним, 

політичним, економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про 

жінку та чоловіка залежно від їх статі”. Парадигма гендерного підходу – врахування 

інтересів соціально-статевих груп суспільства – у педагогічній науці стає 
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невід’ємною складовою гендерно чутливого культурно-освітнього простору та 

сприяє формуванню в усіх суб’єктів егалітарної свідомості. 

З’ясовано, що в наукових розвідках зміст поняття „компетентність” більшістю 

науковців трактується через особистісні якості, що базуються на знаннях, уміннях, 

навичках та обумовлюють здатність до діяльності. 

Визначено, що тенденцію до зміни результату освіти з відомих знань, умінь і 

навичок на компетенції та набуття компетентностей відображають як документи 

Міжнародної комісії Ради Європи, так і Державний Стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти та Стандарт вищої освіти. Аналіз наукових здобутків 

дослідників (С. Айвазова, О. Вороніна, Т. Дрожжина, І. Загайнов, О. Кікінежді, 

І. Кльоцина, І. Мунтян, О. Остапчук, Л. Штильова та ін.) засвідчує поступове 

ускладнення наукових моделей структури гендерної компетентності. Узагальнення 

позиції дослідників на структуру гендерної компетентності констатує, що: 

1) її основу в сучасних трактуваннях складають знання гендерної 

проблематики та уміння окремої особистості, що свідчать про її готовність 

ефективно діяти на засадах гендерного підходу; 

2) переважаючим є трьохкомпонентне представлення її складу: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, поведінковий. 

Установлено, що поняття „батьківська компетентність” не є широко вживаним 

і трактується як складова батьківства, особистісна якість батька або матері. Дане 

поняття вивчається з позиції системного, особистісного, діяльнісного та 

компетентнісного підходів та визначається як спроможність батьків кваліфіковано 

здійснювати функції вихователів дитини, а до структури батьківської 

компетентності включають не тільки знання, уміння та навички, але й досвід, 

систему життєвих цінностей, мотивацію. 

Аналіз практики підготовки кандидатів у батьки-вихователі ДБСТ, підвищення 

їх кваліфікації та соціального супроводу ДБСТ засвідчує: поняття „батьківська 

компетентність” увійшло до вітчизняної соціально-педагогічної роботи завдяки 

Програмі ПРАЙД, що трактує її як спроможність батьків кваліфіковано 

здійснювати діяльність, виконувати завдання, спрямовані на забезпечення 

сприятливих умов для життя й розвитку дитини. Діючі державні програми 

(„Програма підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та 

батьки-вихователі”, „Програма навчання для прийомних батьків та батьків-

вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу”) оперують поняттями 

„виховний потенціал батьків”, „виховний потенціал ДБСТ” без тлумачення їх 

змісту. 

Проаналізовано та згруповано визначення змісту компетентності батьків-

вихователів ДБСТ: за функціями (К. Ігнатенко, О. Байдарова, П. Кликова) – 

батьківською та професійною; за переважною приналежністю діяльності до певної 

галузі (Ю. Кузнецова, С. Піюкова, Л. Пономаренко, Н. Хрусталькова) – 

педагогічної. 

Результати теоретичного вивчення проблеми формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ стали підґрунтям для авторського 

формулювання визначення поняття „гендерна компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ” – інтегративна особистісна характеристика батьків як вихователів, що 



8 

ґрунтується на: їх мотиваційно-ціннісній спрямованості до застосування гендерного 

підходу у вихованні, впровадження ідеї гендерної рівності; особистісних якостях, 

що необхідні для здійснення виховного процесу в ДБСТ на принципах егалітарності 

статей; наявності знань про зміст і засоби гендерного підходу до виховання; 

уміннях і навичках ефективного використання гендерних знань у виховному 

процесі в умовах ДБСТ; здатності до самооцінки, саморефлексії та самопізнання 

власних гендерних ролей і виховних інтеракцій, прагнення до розвитку і самоосвіти 

з питань гендерної теорії і практики. 

При аналізі теоретичних основ розвитку ДБСТ визначено, що обов’язковим 

атрибутом його функціонування є соціальний супровід (соціальне супроводження) 

– діяльність фахівця (або групи фахівців) центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді з надання батькам-вихователям ДБСТ, дітям-вихованцям та найближчому 

їх оточенню комплексу соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-

психологічних, соціально-економічних, соціально-медичних, інформаційних, 

правових послуг, спрямованих на створення належних умов для життя, розвитку й 

виховання дітей-вихованців ДБСТ.  

Аналіз змісту, підходів та принципів соціального супроводу уможливив 

окреслення особливостей реалізації соціального супроводу батьків-вихователів 

ДБСТ: він є обов’язковою формою державної соціальної підтримки функціонування 

ДБСТ; фахівці із соціальної роботи, які здійснюють соціальний супровід, є 

з’єднуючою ланкою між державними установами, громадськими об’єднаннями та 

батьками-вихователями; специфічність об’єкту (батьків-вихователів) соціального 

супроводу полягає у виконанні ними одночасно функції і батьків, і професійних 

вихователів; соціальний супровід спрямований на стимулювання об’єкту 

соціального супроводу (батьків-вихователів) до особистісного розвитку, до 

саморефлексії, сприяння самовизначенню особистості, вільної від стереотипів, 

включно зі статево-рольовими; соціальний супровід одночасно спрямований на 

створення оптимальних умов життєдіяльності вихованців та надання необхідної 

психолого-педагогічної допомоги батькам-вихователям, у тому числі на 

усвідомлення власних гендерних ролей у сім’ї; соціальний супровід батьків-

вихователів ДБСТ відбувається в умовах високої щільності та різноманітності 

соціальних зв’язків у сім’ї. 

Соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ розуміємо як складову 

соціального супроводу ДБСТ, що передбачає діяльність фахівця (або групи фахівців 

із соціальної роботи) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/об’єднаних 

територіальних громад щодо надання батькам-вихователям соціальної послуги 

соціальний супровід шляхом організації та проведення комплексу соціально-

педагогічних, соціально-економічних, психологічних, інформаційних, правових 

заходів, спрямованих на допомогу в створенні оптимальних умов функціонування 

ДБСТ. 

Діагностика стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, відповідно до трьох визначених рівнів (низький, середній, 

високий), здійснювалася на основі визначених критеріїв і показників: мотиваційно-

ціннісний (маніфестування і підтримка ідеї гендерної рівності, прагнення до 

опанування гендерних знань, прихильність егалітарним гендерним переконанням у 
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контексті перспектив особистісного розвитку та вихованців ДБСТ); особистісний 

(особистісна структура симпотомокомплексу „маскулінності/фемінності” 

характеризується як нормативна та тяжіє до психологічної андрогінності, наявність 

гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму, 

наявність/відсутність гендерних стереотипів у власному житті та у площині змісту 

виховного процесу ДБСТ); когнітивний (знання термінологічно-категоріального 

апарату гендерної теорії, особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності 

суб’єктів виховного процесу, усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів 

гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ та готовність до його 

впровадження); діяльнісний (толерантне ставлення до гендерних відмінностей та 

різноманітних проявів гендеру, впровадження гендерного підходу до виховного 

процесу, уміння самостійно ідентифікувати та розв’язувати конфліктні ситуації 

життєдіяльності ДБСТ, зумовлені проявами/загрозами гендерної нерівності); 

рефлексивний (прагнення до особистісного розвитку і самоосвіти з широкого кола 

питань основ гендерної теорії та практики, до саморефлексії та самопізнання 

власної гендерної індивідуальності, здатність до самокритичності, самоконтролю). 

Оцінювання рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ включало: стандартизовані опитувальники та спеціальні 

психодіагностичні методики; авторські методики діагностики; метод педагогічного 

спостереження за поведінкою у змодельованих ситуаціях і метод інтерв’ювання. 

Результати діагностики не виявили значущих розбіжностей між 

представниками КГ та ЕГ щодо кількісних характеристик досліджуваних 

показників і засвідчили перевагу низького рівня сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ (86,11% в ЕГ та 85,21% у КГ). Виявлено 

середній рівень у 11,79% в ЕГ та 12,60% у КГ, високий – у 2,10% та 2,19% 

респондентів відповідно. 

У другому розділі – „Експериментальна робота з формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів у процесі соціального супроводу” 

представлено наукове обґрунтування соціально-педагогічних умов формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу та результати впровадження експериментальної програми. 

Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові підходи: 

системний, діяльнісний, компетентнісний, гендерний; теоретико-методичну – 

провідні педагогічні принципи: інтегративності, диференціації, варіативності, 

ступеневого ускладнення, закріплення набутих знань. Здійснено аналіз наукових 

доробків щодо визначення змісту дефініції „соціально-педагогічні умови”. 

Визначено соціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу як комплекс доцільно 

створених, взаємопов’язаних і взаємозумовлених соціальних і педагогічних 

факторів процесу соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ, спрямованих 

на підвищення ефективності формування у них гендерної компетентності. 

Перша соціально-педагогічна умова – актуалізація мотивації батьків-

вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі соціального 

супроводу – пов’язана із забезпеченням актуалізації позитивної особистісної 

мотивації батьків-вихователів ДБСТ до набуття гендерних знань, застосування 
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гендерного підходу до виховної діяльності, прийняття принципу егалітарності 

статей як основного орієнтиру в конструюванні соціальної взаємодії. Результати 

констатувального етапу експерименту засвідчили, що вихідний рівень гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ є низьким, а серед провідних 

гальмувальних чинників його зростання є відсутність завдань гендерного 

спрямування як у межах теоретичного навчання батьків-вихователів, так і у 

практиці соціального супроводу. Тому реалізація першої соціально-педагогічної 

умови передбачала доповнення окремих модулів „Програми навчання для 

прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного 

потенціалу” темами гендерного спрямування, розробку та впровадження соціально-

просвітницького тренінгу гендерного спрямування „Гендер: стосується кожного!”. 

Означений процес характеризувався певними методичними особливостями та 

інтерактивним характером завдань, що сприяло актуалізації мотивації батьків-

вихователів ДБСТ до набуття знань з основ гендерної теорії та підвищенню 

ефективності формування, насамперед, мотиваційно-ціннісного та когнітивного 

структурних компонентів їх гендерної компетентності. 

Реалізація другої соціально-педагогічної умови – збагачення змісту 

соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ гендерним компонентом з 

орієнтацією на набуття ними позитивного досвіду розв’язання виховних задач 

гендерного контексту – відбувалася за напрямами: створення міждисциплінарних 

команд; використання індивідуальних та групових форм роботи. Серед 

індивідуальних форм роботи чинне місце посідали соціально-педагогічне 

консультування та ведення випадку, перевагою яких є значно більший прояв уваги 

до окремої особистості та допомога у вирішенні конкретної проблемної ситуації. 

Ефективною формою соціальної роботи у процесі соціального супроводу є 

групова форма, що була застосована у межах експерименту. Зокрема, створений 

„Клуб „НезвиЧАЙНІ зустрічі” став груповою формою взаємодії батьків-вихователів 

і фахівців міждисциплінарних команд, за якої батьки виступали активними 

учасниками процесу, самостійно ініціювали важливі і складні для них теми для 

обговорювання. Провідні форми роботи клубу: зустрічі з гендерними 

дослідниками/-цями та експертами/-ками України, тренінг „Гендер: знайомий 

незнайомець”, презентації та обговорення науково-популярних видань із гендерної 

проблематики („Гендер для всіх. Виклик стереотипам”; Збірка „Це зробила вона”, 

„Її історія. 50 жінок та дівчат, які змінили світ” та ін.), гендерний медіа-час 

(перегляд з подальшою дискусією кінофільмів гендерної тематики: „Леді”, 

„Приховані фігури”, „Чужа молитва” та ін.), форум (участь у Всеукраїнському 

форумі „Технології забезпечення права дитини на сім’ю в умовах сучасної України: 

досвід та перспективи”), соціальний воркшоп – спрямовані на підвищення рівня їх 

гендерних знань, навчання аналізу подій та суспільних явищ із позиції ідеї 

гендерної рівності, сприяння кращому розумінню питання прав людини в контексті 

проблеми соціальних взаємин статей та правових способів захисту цих прав, 

уникнення дискримінаційних практик, формування гендерної чутливості та 

готовності до реалізації ідеї гендерної рівності, у тому числі у виховному процесі 

ДБСТ. 
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Наступною груповою формою роботи, що поєднує навчання, обмін досвідом та 

рекреаційну діяльність, стала „Літня школа”, головною метою якої було створення 

середовища для формування гендерної компетентності батьків-вихователів, 

відновлення їх власних життєвих сил та підвищення здатності забезпечувати 

функціонування ДБСТ. Зазначена мета конкретизувалася через основні завдання, 

що виходили із її напрямків (освітнього, родинного, рекреаційного). Організація та 

проведення „Літньої школи” спрямовувались на забезпечення ступеневості набуття 

батьками-вихователями ДБСТ досвіду розв’язання виховних задач гендерного 

контексту відповідно до рівня їх складності: від демонстраційних виховних задач 

гендерного контексту через аналітичні та конструктивні, до пошукових, завдання 

яких полягало у самостійному виокремленні, на матеріалах власної виховної 

діяльності, відповідних кейсів з подальшим формулюванням виховних задач, їх 

аналізом та розв’язанням. Отже, друга соціально-педагогічна умова спрямована на 

збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ гендерним 

компонентом з орієнтацією на набуття ними досвіду позитивного розв’язання 

виховних задач гендерного контексту та формування, насамперед, когнітивного, 

діяльнісного та рефлексивного структурних компонентів гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ. 

Третя умова – застосування сучасних інтерактивних технологій щодо 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу – спрямована на формування умінь, зорієнтованих на 

конструктивне вирішення гендерних питань у процесі виховної діяльності ДБСТ, та 

передбачала застосування інтерактивних технологій навчання дорослих і методів 

соціальної роботи, які, базуючись на активній взаємодії учасників, створюють 

необхідні умови щодо формування гендерної компетентності батьків-вихователів. У 

процесі експерименту використано такі інтерактивні технології навчання, що 

забезпечували зворотній зв’язок, право вибору, відповідали інтересам і запитам 

батьків-вихователів ДБСТ на знання з урахуванням їх власного життєвого й 

професійного досвіду: технології case-study, воркшопу, сторітелінгу, тренінгу, 

технологій ділових та рольових ігор. Зокрема, технологія воркшоп сприяла 

отриманню батьками-вихователями в процесі динамічної групової роботи прикладів 

успішних життєвих траєкторій, побудованих на принципі егалітарності статей. Дану 

технологію використано в рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти гендерно-

обумовленого насильства”, інтерактивні заходи мали загальну назву „Рівні права та 

рівні можливості чоловіків та жінок”. У процесі воркшопу використовувалися 

методи міні-лекції („Правові аспекти запобігання та протидії домашньому 

насильству”), мозкового штурму („Те, що ми говоримо, визначає, хто ми є”), 

дискусії („Навіщо потрібна гендерна рівність чоловікам та жінкам?”), майстер-

класу („Вчимося розв’язувати конфліктні ситуації”), творчих та графічних вправ 

(„Приховані стереотипи”, „Фемінітивний словничок”, „Арт-терапія у вирішенні 

наслідків стресів”), проектування („Гендерні стереотипи у нашому житті”) та ін.  

Технологія case-study сприяла актуалізації та застосування на практиці 

відповідного комплексу знань. Ігрові технології передбачали моделювання 

професійної діяльності в цілому чи окремих її елементів (зокрема, настільна гра 

„Бути жінкою” сприяла усвідомленню гендерних стереотипів та їх руйнівного 
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впливу). Отже, реалізація третьої соціально-педагогічної умови, насамперед, 

сприяла ефективності формування особистісного та діяльнісного структурних 

компонентів гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Порівняння динаміки показників сформованості гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у представників КГ та ЕГ у результаті експерименту 

засвідчила ефективність упровадження соціально-педагогічних умов формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу. 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ на констатувальному та контрольному етапах експерименту 
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Рівні сформованості 

Високий  %) Середній (%) Низький (%) 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- 

Мотиваційно-ціннісний критерій 

ЕГ 108 2,78 5,09 +2,31 18,52 44,14 +25,62 78,70 50,77 -27,93 

КГ 64 3,12 3,12 0 18,49 20,31 +1,82 78,39 76,57 -1,82 

Особистісний критерій 

ЕГ 108 2,16 4,16 +2,0 14,96 44,29 +29,33 82,88 51,55 -31,33 

КГ 64 1,82 1,82 0 17,68 19,01 +1,33 80,50 79,17 -1,33 

Когнітивний критерій 

ЕГ 108 1,08 4,79 +3,71 9,72 36,42 +26,70 89,20 58,79 -30,41 

КГ 64 0,78 0,78 0 11,98 13,80 +1,82 87,24 85,42 -1,82 

Діяльнісний критерій 

ЕГ 108 0,93 1,55 +0,62 6,63 31,94 +25,31 92,44 66,51 -25,93 

КГ 64 1,04 1,04 0 5,99 7,29 +1,3 92,97 91,67 -1,3 

Рефлексивний критерій 

ЕГ 108 3,55 4,33 +0,78 9,11 38,42 +29,31 87,34 57,25 -30,09 

КГ 64 4,17 4,17 0 8,86 11,19 +2,33 86,97 84,64 -2,33 

 

Результати контрольного етапу свідчать про суттєве збільшення показників 

високого та середнього рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ в ЕГ (з 2,10 % до 3,99 % та з 11,79 % до 39,04 % відповідно) та 

зменшення низького рівня в ЕГ (з 86,11 % до 56,97%). Водночас, рівні 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у КГ майже не 

зазнали змін. 

Обґрунтування результатів дослідження доводить, що мету роботи досягнуто, 

завдання реалізовано, а достовірність отриманих даних перевірено за допомогою 

методів математичної статистики. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано практичне 

вирішення актуальної проблеми формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу шляхом обґрунтування та 
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виявлення соціально-педагогічних умов її реалізації. Одержані в процесі 

дослідження результати підтвердили ефективність запропонованих соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

у процесі соціального супроводу та засвідчили досягнення поставленої мети, що 

дозволяє зробити такі висновки: 

1. У дисертації проаналізовано теоретичні основи формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. Аналіз 

теоретичних досліджень, дотичних до проблеми гендерної компетентності, дав 

підстави констатувати, що попри широке коло наукових досліджень, які містять 

багатий теоретичний та емпіричний матеріал, нерозв’язаними залишилися питання 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу як на теоретичному, так і на методичному рівнях. 

Запропоновано авторське визначення поняття „гендерна компетентність 

батьків-вихователів ДБСТ”, під якою розуміємо інтегративну особистісну 

характеристику батьків як вихователів, що ґрунтується на: їх мотиваційно-ціннісній 

спрямованості до застосування гендерного підходу у вихованні, впровадження ідеї 

гендерної рівності; особистісних якостях, що необхідні для здійснення виховного 

процесу в ДБСТ на принципах егалітарності статей; наявності знань про зміст і 

засоби гендерного підходу до виховання; уміннях і навичках ефективного 

використання гендерних знань у виховному процесі в умовах ДБСТ; здатності до 

самооцінки, саморефлексії та самопізнання власних гендерних ролей і виховних 

інтеракцій, прагнення до розвитку і самоосвіти з питань гендерної теорії і практики. 

2. Теоретичний аналіз наукової літератури та сучасного законодавства в галузі 

соціальної політики дозволив схарактеризувати соціальний супровід батьків-

вихователів ДБСТ як складову соціального супроводу ДБСТ, що передбачає 

діяльність фахівця (або групи фахівців із соціальної роботи) центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді / об’єднаних територіальних громад щодо надання 

батькам-вихователям соціальної послуги соціальний супровід шляхом організації та 

проведення комплексу соціально-педагогічних, соціально-економічних, 

психологічних, інформаційних, правових заходів, спрямованих на допомогу в 

створенні оптимальних умов функціонування ДБСТ. Виокремлено і 

схарактеризовано особливості соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ. 

3. Аналіз стану проблеми дослідження свідчить про недостатню її 

розробленість у контексті питання ефективності формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. На 

основі визначеної критеріальної бази дослідження (мотиваційно-ціннісний, 

особистісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний критерії) здійснено 

діагностику рівнів (низький, середній, високий) сформованості гендерної 

компетентності учасників експерименту, у більшості з яких виявлено низький 

рівень: ЕГ – у межах значень від 78,70% до 92,44% залежно від певного критерію, 

КГ – від 78,39% до 92,97%. Високий рівень сформованості гендерної 

компетентності виявлено: в ЕГ – від 0,93% до 3,55% осіб залежно від певного 

критерію, у КГ – від 0,78% до 4,17% осіб відповідно. 

Отримані результати засвідчили необхідність розробки та впровадження 

соціально-педагогічних умов, які б забезпечували підвищення ефективності 
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соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ у контексті завдань нашого 

дослідження. 

4. Теоретично обґрунтовано доцільність та впровадження соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

у процесі соціального супроводу: 1) актуалізація мотивації батьків-вихователів 

ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі соціального супроводу; 

2) збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ гендерним 

компонентом з орієнтацією на набуття ними позитивного досвіду розв’язання 

виховних задач гендерного контексту; 3) застосування сучасних інтерактивних 

технологій щодо формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу. 

Реалізація першої соціально-педагогічної умови охопила доповнення окремих 

модулів „Програми навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою 

підвищення їх виховного потенціалу” темами гендерного спрямування, розробку та 

впровадження соціально-просвітницького тренінгу гендерного спрямування 

„Гендер: стосується кожного!”, що характеризувалися певними методичними 

особливостями та інтерактивним характером завдань: робота в парах, робота в 

групах, мозковий штурм, дослідження, дискусія, рольові ігри тощо. 

Реалізація другої соціально-педагогічної умови відбувалася за напрямами: 

створення міждисциплінарних команд; використання індивідуальних та групових 

форм роботи; організація групи взаємопідтримки – клубу „НезвиЧАЙНІ зустрічі”, 

провідними формами роботи якого були зустрічі з гендерними дослідниками/-цями 

та експертами/-ками України, тренінг, круглий стіл, презентації та обговорення 

науково-популярних видань з гендерної проблематики, медіа-час, форум, 

соціальний воркшоп тощо; організація та проведення „Літньої школи” з 

цілеспрямованою роботою щодо забезпечення ступеневості набуття батьками-

вихователями ДБСТ досвіду розв’язання виховних задач гендерного контексту 

відповідно до рівня їх складності (демонстраційні, аналітичні, конструктивні, 

пошукові). 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови передбачала застосування 

сучасних інтерактивних технологій щодо формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу: технології case-study, 

технології воркшопу, технології сторітелінгу, тренінгової технології, технологій 

ділових та рольових ігор. 

5. Експериментально доведено ефективність визначених соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

у процесі соціального супроводу. 

На контрольному етапі в ЕГ зафіксовано збільшення показників високого 

(з 2,10% до 3,99%) та середнього (з 11,79% до 39,04%) рівнів сформованості 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ та зменшення показників 

низького рівня (з 86,11%  до 56,97%). У представників КГ статистично достовірного 

підвищення в результатах відповідних показників не встановлено. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Перспективність розробки досліджуваної проблеми полягає в удосконаленні 
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професійної підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів соціального супроводу 

дитячих будинків сімейного типу; формуванні гендерної компетентності інших 

груп осіб, які беруть на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (усиновлювачі, опікуни/піклувальники, прийомні батьки) або надають 

послугу патронату. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2020. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу (далі ДБСТ) у 

процесі соціального супроводу. 

Визначено сутність гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, її 

критерії, показники та рівні, здійснено теоретичний аналіз впровадження 

гендерного компоненту у процес соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ 

та його особливості. Вперше розроблено, науково обґрунтовано й 

експериментально перевірено ефективність соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу. 

Доведено, що ефективними соціально-педагогічними умовами формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ є: актуалізація мотивації 

батьків-вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі 

соціального супроводу; збагачення змісту соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ гендерним компонентом з орієнтацією на набуття ними 

позитивного досвіду розв’язання виховних задач гендерного контексту; 

застосування сучасних інтерактивних технологій щодо формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Аналіз результатів експерименту засвідчив, що у батьків-вихователів ДБСТ з 

експериментальної групи простежується суттєвіша позитивна динаміка 

сформованості всіх її показників за кожним із критеріїв порівняно з аналогічними 

показниками представників контрольної групи, що підтвердило ефективність 

упроваджених соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Ключові слова: гендерний підхід, гендерна компетентність, гендерна 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ, дитячий будинок сімейного типу, 

батьки-вихователі ДБСТ, соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ, 

соціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

 

Шевченко Т. Ю. Формирование гендерной компетентности родителей-

воспитателей детских домов семейного типа в процессе социального 

сопровождения. Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. Государственное высшее учебное 

заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – Славянск, 

2020. 
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Диссертационная работа посвящена проблеме формирования гендерной 

компетентности родителей-воспитателей детских домов семейного типа (далее 

ДДСТ) в процессе социального сопровождения. 

В исследовании определены сущность гендерной компетентности родителей-

воспитателей ДДСТ, ее критерии (мотивационно-ценностный, личностный, 

когнитивный, деятельностный, рефлексивный), показатели и уровни (высокий, 

средний, низкий), проведен теоретический анализ внедрения гендерного 

компонента в процесс социального сопровождения родителей-воспитателей ДДСТ, 

определены его особенности. В исследовании впервые научно обоснована и 

экспериментально проверена эффективность социально-педагогических условий 

формирования гендерной компетентности родителей-воспитателей ДДСТ в 

процессе социального сопровождения. 

Доказано, что эффективными социально-педагогическими условиями 

формирования гендерной компетентности родителей-воспитателей ДДСТ являются: 

актуализация мотивации к получению базовых гендерных знаний в процессе 

социального сопровождения; обогащение содержания социального сопровождения 

родителей-воспитателей ДДСТ гендерным компонентом с ориентацией на 

приобретение ими положительного опыта решения воспитательных задач 

гендерного контекста; применения современных интерактивных технологий по 

формированию гендерной компетентности родителей-воспитателей ДДСТ в 

процессе социального сопровождения. 

Анализ результатов эксперимента, показал, что у родителей-воспитателей из 

экспериментальной группы прослеживается существенная положительная динамика 

сформированности всех ее показателей по каждому из критериев, по сравнению с 

аналогичными показателями представителей контрольной группы, и подтвердил 

эффективность внедренных социально-педагогических условий формирования 

гендерной компетентности родителей-воспитателей ДДСТ в процессе социального 

сопровождения. 

Ключевые слова: гендерный подход, гендерная компетентность, гендерная 

компетентность родителей-воспитателей ДДСТ, детский дом семейного типа, 

родители-воспитатели ДДСТа, социальное сопровождение родителей-воспитателей 

ДДСТ, социально-педагогические условия формирования гендерной 

компетентности родителей-воспитателей ДДСТ в процессе социального 

сопровождения. 

 

T. Y. Shevchenko. The formation of gender competence of the foster parents of 

the family-type children’s homes in the process of social support. – The qualifying 

scientific works a manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Pedagogic Sciences, specialty 

13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment “Donbass State 

Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

The thesis is devoted to the problem of the formation of gender competence of the 

foster parents of the family-type children’s homes in the process of social support. 

We have determined the gender competence of the foster parents of the family-type 

children’s homes, its criteria, indicators and levels, have theoretically analyzed the 
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implementation of the gender component within the formation of the gender competence 

of the foster parents of the family-type children’s homes, and have characterized the 

process of social support and its features. the authorial formulation of the definition of 

“gender competence of foster parents of the family-type children’s homes” – the 

integrative personal characteristics of parents as educators, which are based on: their 

motivational value-based approach in education, the introduction of the idea of gender 

equality; the personal qualities that are necessary for the implementation of the 

educational process in the family-type children’s homes according to the principles of 

gender equality; the availability of knowledge about the content and means of gender 

approach to education; the skills and abilities of effective use of gender knowledge in the 

educational process in the conditions of the family-type children’s homes; the ability to 

self-esteem, self-reflection and self-actualization of one’s own gender roles and 

educational interactions, the desire for development and self-education on gender theory 

and practice. The analysis of scientific literature and legislation allows to characterize the 

social support of the foster parents of the family-type children’s homes as a part of social 

support of the family-type children’s homes, which involves the activities of a specialist 

(or a group of social workers) of the centre of social services for family, children and 

youth or the united territorial communities to provide social support to the foster parents 

by organizing and conducting a set of socio-pedagogical, socio-economic, psychological, 

informational, legal measures, aimed at helping to create optimal conditions for the 

functioning of the family-type children’s homes. The thesis is the first to develop, 

scientifically substantiate and experimentally test the effectiveness of social and 

pedagogical conditions for the formation of gender competence of the foster parents of the 

family-type children’s homes in the process of social support. 

We have also determined the following effective social and pedagogical conditions 

for the formation of gender competence of the foster parents of the family-type children’s 

homes have been also determined: the updating of the motivation for acquiring key gender 

knowledge of the foster parents of the family-type children’s homes in the process of 

social support; the contextual enriching of social support for of the foster parents of the 

family-type children’s homes with a gender component, a focus on gaining experience in 

taking the educational challenges of the gender context; the use of modern interactive 

technologies for the formation of gender competence of the foster parents of the family-

type children’s homes in the process of social support. 

The analysis of the results of the diagnostics, carried out after the experimental 

study, showed that the foster parents from the experimental group traced the positive 

dynamics in the formation of all indicators according to each criterion, in comparison with 

similar indicators of the representatives of the control group, and confirmed the 

effectiveness of the implemented social and pedagogical conditions of the formation of 

gender competence of the foster parents of the family-type children’s homes in the 

process of social support. 

Key words: gender approach, competence, gender competence, gender competence 

of foster parents of the family type orphanage, family-type children’s homes, foster 

parents of family-type children’s homes, social support, social and pedagogical conditions 

for the formation of gender competence of the foster parents of the family-type children’s 

homes in the process of social support. 
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