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АНОТАЦІЯ 

 

Шевченко Т.Ю. Формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.05 „Соціальна педагогіка та соціальна 

робота‖ (23 – Соціальна робота). – Державний вищий навчальний заклад 

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

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу у процесі соціального супроводу. 

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 даної проблеми. На основі узагальнення науково літературних джерел 

схарактеризовано понятійно-термінологічне поле дослідження: сутність понять 

„гендер‖, „гендерний підхід‖, „компетентність‖, „батьківська компетентність‖, 

„гендерна компетентність‖, „соціальний супровід ДБСТ‖; визначено зміст понять 

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

вихователів ДБСТ‖, розкрито значення реалізації гендерного підходу до формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу. 
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З’ясовано, що попри багатий теоретичний та емпіричний матеріал, 

нерозв’язаним залишилося питання формування гендерної компетентності батьків-

вихователів у процесі соціального супроводу. 

Результати теоретичного вивчення проблеми формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ, загальнонаукових методологічних 

підходів стали підґрунтям для авторського формулювання визначення поняття 

„гендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖ – інтегративна особистісна 

характеристика 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, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань гендерної теорії і практики. 

Здійснено аналіз теоретичних основ розвитку ДБСТ як сімейної форми 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З’ясовано 

наявність істотних відмінностей щодо трактування сутності поняття „соціальний 

супровід‖ у сучасному законодавчому полі та науковому тезаурусі. 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 у створенні  оптимальних умов 

функціонування ДБСТ. 

Сутність гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

схарактеризовано через такі її компоненти, як: мотиваційно-ціннісний; 
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особистісний; когнітивний; діяльнісний; рефлексивний. Виокремлені компоненти 

трансформовано в критерії та показники сформованості гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ: мотиваційно-ціннісний (маніфестування підтримки ідеї 

гендерної рівності, несприйняття настанов на гендерну сегрегацію, сексизм, 

стратифікацію статей; прагнення до опанування комплексом базових знань про 

основи і методики запровадження гендерного підходу до виховної діяльності у 

ДБСТ; прихильність егалітарним гендерним переконанням у контексті перспектив 

особистісного розвитку, у тому числі – вихованців ДБСТ); особистісний 

(нормативна характеристика особистісної структури симптомокомлексу 

„маскулінності / фемінності‖ батьків-вихователів, що тяжіє до психологічної 

андрогінності; наявність гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви 

сексизму, дискримінації за ознакою статі (зокрема непрямої) чи статевої сегрегації; 

відсутність гендерних стереотипних обмежень у визначенні й реалізації 

особистісних статусно-рольових позицій, у тому числі в якості батьків-вихователів 

ДБСТ); когнітивний (комплексне знання термінологічно-категоріального апарату 

гендерної теорії, діалектичного взаємозв’язку між її складовими; знання змісту і 

особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності суб’єктів виховного 

процесу ДБСТ; усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів гендерного 

підходу до виховної діяльності у ДБСТ); діяльнісний (стійкі прояви толерантного 

ставлення до особистісних гендерних відмінностей; активне й комплексне 

впровадження гендерного підходу до виховного процесу ДБСТ; побудова 

міжособистісного спілкування на принципі егалітарності статей, насамперед – на 

неприпустимості гендерно-дискримінаційних практик у функціонуванні ДБСТ; 

володіння уміннями самостійно ідентифікувати та розв’язувати конфліктні ситуації 

життєдіяльності ДБСТ, зумовлені проявами / загрозами гендерної нерівності); 

рефлексивний (комплексні прояви саморефлексії та самопізнання власного 

індивідуального гендерного досвіду як у межах, так і поза межами виконання 

соціальної ролі батьків-вихователів ДБСТ; комплексний самоаналіз та самоконтроль 

власних соціальних інтеракцій як представника/-ці певного гендеру у контексті їх 
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впливу на процес гендерної соціалізації; усвідомлене прагнення до особистісного 

розвитку і самоосвіти з широкого кола питань основ гендерної теорії та практики). 

Залежно від якісних характеристик сукупності даних показників, рівні 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

диференційовано за трьома рівнями: низький, середній, високий. 

Для діагностування стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ було використано низку методів: вербально-комунікативні 

(бесіди, анкетування, опитувальники, тестування, інтерв’ювання); проективні; метод 

розв’язання виховних ситуацій гендерного контексту; спостереження. 

Результати констатувального етапу дослідження не зафіксували значущих 

розбіжностей між представниками КГ та ЕГ щодо виявлених характеристик 

досліджуваних показників: більшість учасників експерименту виявили низький 

рівень сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ.  

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.  

Соціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу визначено як комплекс 

доцільно створених, взаємопов’язаних і взаємозумовлених соціальних і 

педагогічних факторів процесу соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ, 

спрямованих на підвищення ефективності формування в них гендерної 

компетентності. 

Теоретично обґрунтовано доцільність та впровадження наступних 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; 
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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 – актуалізація мотивації 

батьків-вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі 

соціального супроводу – охопила такі напрями: 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: робота в парах, робота в 

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

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 такими 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 поступовості у набутті батьками-

вихователями ДБСТ досвіду розв’язання виховних задач гендерного контексту 

відповідно до ступеню їх ускладнення: від демонстраційної виховної задачі 

гендерного контексту до пошукових, завдання яких полягає у виокремленні 
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відповідних кейсів на матеріалах власної виховної діяльності з подальшим 

формулюванням виховних задач, їх аналізом та розв’язанням). 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови передбачала застосування 

сучасних інтерактивних технологій щодо формування гендерної компетентності 

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

(при складанні кейсів враховувалися умови життя та особливості функціонування 

соціальної групи, що навчалася, тобто батьків-вихователів ДБСТ); технології 

воркшопу (інтерактивні заходи під загальною назвою „Рівні права та рівні 

можливості чоловіків та жінок‖ проведено в рамках Всеукраїнської акції „16 днів 

проти гендерно зумовленого насильства‖); технології сторітелінгу; тренінгів; 

ділових та рольових ігор. 

У результаті експерименту більшість учасників ЕГ дістали високого та 

середнього рівня сформованості гендерної компетентності за визначеними 

критеріями. Статистичний аналіз за критерієм Пірсона χ
2
 засвідчив, що контрольна 

та експериментальна групи за своїми показниками достовірно відрізняються. Зміни, 

які зафіксовано в ЕГ на контрольному етапі експерименту, є статистично значущими 

порівняно з його констатувальним етапом. 

Отримані результати експериментальної роботи підтвердили досягнення 

визначеної мети, вирішення поставлених завдань та ефективність упровадження 

соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, 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-
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вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу); визначено зміст понять 

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

вихователів ДБСТ‖; 

- уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема теоретичні положення 

щодо сутності, структури, критеріїв, показників і рівнів сформованості гендерної 

компетентності 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 в них гендерної компетентності. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у визначеності та 

достатній готовності до впровадження в процес соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ діагностичного інструментарію, інтерактивних засобів, методів і 

форм, спрямованих на формування гендерної 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).  

Ключові слова: гендерний підхід, гендерна компетентність, дитячий будинок 

сімейного типу, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, соціальний 
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супровід, умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу. 
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ABSTRACT 

 

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. – Qualification 

scientific work as a manuscript. 

The thesis for Candidate Degree of Pedagogical Science (Doctor of Philosophy) in 

Specialization 13.00.05 – ―Social pedagogy and social work‖ (23 – Social work). Donbass 

State Pedagogical University. – Sloviansk, 2020. 

The thesis is a theoretical and experimental study of 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. 

The Introduction substantiates the relevance of the problem and defines its degree 

of consideration; defines the object, the subject, the purpose, the objectives and the 

methods of the study, the scientific novelty and practical significance of the results; 

provides the evaluation of the study results and designates the structure and the scope of 

the thesis. 

In the first section – “The theoretical framework for the study of the formation 

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

process of social support” – the theoretical and methodological framework for the 

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

is analyzed and the existing studies of the problem are defined. In reliance on generalized 

scientific and literary sources, we define the following conceptual field: the meanings of 

the concepts ―gender‖, ―gender approach‖, ―competence‖, ―parental competence‖, ―gender 

competence‖, ―social support of the family-type children’s homes‖; we determine the 

concepts of ―gender competence of the foster parents of the family-type children’s 

homes―, ―social support of the foster parents of the family-type children’s homes‖, reveal 

the importance of the implementation of a gender approach to 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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There has been found that, despite the rich theoretical and empirical material, the 

problem of the formation of gender competence of the foster parents in the process of 

social support remains unresolved. 

The results of the theoretical study of the formation of gender competence of the 

foster parents of the family-type children’s homes and general scientific methodological 

approaches have become the basis for 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. 

There has been analyzed the theoretical framework of the development of the 

family-type children’s homes as a family form of placement of orphans and children 

deprived of parental care. Subsequently, there have been found the significant differences 

in the interpretation of the meaning of the concept of ―social support‖ in the modern 

legislative field and scientific thesaurus. The theoretical analysis of scientific literature and 

modern legislation in the field of social policy 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. 
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The meaning of gender competence of the foster parents of the family-type 

children’s homes is characterized through its components: motivational and value-based; 

personal; cognitive; pragmatist; reflexive. The selected components are transformed into 

criteria and indicators of the formation of gender competence of the foster parents of the 

family-type children’s homes: 

- motivational and value-based (the motivation of foster parents to introduce a 

gender approach in the educational activities of the family-type children’s homes); 

- personal (the presence of personal qualities in the foster parents of the family-type 

children’s homes and their awareness of their own gender role in the family, the lack of 

gender stereotypes); 

- cognitive (the presence of the foster parents systemic gender-oriented knowledge, 

which is necessary for the successful use of the gender approach in education); 

- pragmatist (the possession of skills and abilities for the implementation of gender 

strategy into the organization of the educational process in terms of the family-type 

children’s homes); 

- reflexive (the ability of foster parents to self-reflection and self-actualization of 

their own gender identity). 

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

homes has been divided into three levels, depending on the availability of a set of the 

foresaid indicators: low, medium, high. 

The following number of methods has been used to diagnose the state of the 

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

verbal-communicative (interviews, forms, questionnaires, testing, interviews); projective; 

the method of solving educational situations of gender context; observation. 

The results of the observational phase of the study did not reveal significant 

differences between the representatives of the control and experimental groups on the 

quantitative characteristics of the studied indicators and showed that most participants of 

the experiment had a low level of gender competence of the family-type children’s homes. 

The second section – “The experimental work on the formation of gender 

competence of foster parents in the process of social support” – presents a scientific 
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justification of socio-pedagogical conditions for the formation of gender competence of 

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

The socio-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 are 

defined as a set of expediently created, interconnected and interdependent social and 

pedagogical factors of the process of social support of the foster parents of the family-type 

children’s homes, aimed at improving the formation of gender competence. 

The expediency and the introduction of the following socio-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 are theoretically substantiated: 

1) updating the motivation of the foster parents of the family-type children’s homes to 

acquire basic gender knowledge in the process of social support; 

2) enrichment of the content of social support of the foster parents of the family-type 

children’s homes by means of a gender component with a focus on gaining a positive 

experience in solving educational problems of the gender context; 

 3) 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 implementation of the first socio-pedagogical condition, that is the 

actualization of motivation of the foster parents of the family-type children’s homes to 

acquire basic gender knowledge in the process of social support, has covered the 

following areas: the supplementation of separate modules of ―The curriculum for adoptive 

parents and foster parents in order to increase their educational potential‖ with the topics 

of gender orientation, the development and the implementation of social and educational 

training of gender orientation ―Gender affects everyone!‖ Certain methodological features 

and interactive nature of tasks characterize this process: work in pairs, work in groups, 

brainstorming, research, discussion, role-playing games etc. 

The implementation of the second socio-pedagogical condition, that is the enriching  

of the content of social support of the foster parents of the family-type children’s homes by 

a gender component with a focus on gaining positive experience in solving educational 

problems of the gender context, was realized in the following areas: the creation of 
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multidisciplinary teams; the use of individual and group forms of work; the organization 

of a mutual support group – the club ―Unusual meetings‖ (the main forms of work were 

meetings with Ukrainian gender researchers and experts), training, round table, 

presentations and discussions based on popular scientific publications on gender issues: 

media time, forum, social workshop, etc.), organization and implementation of ―Summer 

School‖ (with purposeful work to ensure the gradual acquisition of experience in solving 

educational problems of gender context by the foster parents of the family-type children’s 

homes in accordance with the degree of their complexity: from demonstration of the 

educational task of gender context to the search, which tasks were the selection of relevant 

cases based on the materials of one’s own educational activities with the subsequent 

formulation of educational tasks, their analysis and solution). 

The implementation of the third socio-pedagogical condition, that is 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 case-

study technologies (when compiling cases, living conditions and features of the social 

group, that is the foster parents of the family-type children’s homes, were taken into 

account), workshop technologies (interactive activities under the general title ―Equal rights 

and equal opportunities for men and women‖, that was held as a part of the Ukraine-wide 

action ―16 days against gender-based violence‖); storytelling technologies; trainings, 

business and role-playing games. 

The experiment showed that most foster parents of the family-type children’s homes 

of the experimental group, according to certain criteria, stood with high and medium 

levels. The statistical analysis by Pearson’s chi-squared test χ
2 

showed that the indicators 

of the control and experimental groups were significantly different. The changes, which 

were recorded in the experimental group at the control stage of the experiment, were 

statistically significant compared to the stage of statement. 

The obtained results of experimental work confirmed the achievement of the 

defined goal, the solution of the set tasks and the effectiveness of the introduction of socio-

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

family-type children’s homes in the process of social support. 
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The scientific novelty of the study involves: 

- for the first time ever, the socio-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 are determined, theoretically substantiated and experimentally-verified (the 

actualization of motivation of the foster parents of the family-type children’s homes to 

acquire basic gender knowledge in the process of social support; the enriching of the 

content of social support of the foster parents of the family-type children’s homes by a 

gender component with a focus on gaining positive experience in solving educational 

problems 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 meanings of the concepts ―gender competence of the 

foster parents of the family-type children’s homes,‖ ―social support of the foster parents of 

the family-type children’s homes‖ are determined; 

- the conceptual and categorical framework is specified, in particular theoretical 

provisions concerning the meaning, the structure, the criteria, the indicators and the levels 

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

homes; 

- there is a further development of socio-pedagogical tools for the diagnostics of the 

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

content and the technological support of the process of social support of the foster parents 

of the family-type children’s homes in the context of the formation of gender competence. 

The practical significance of the thesis lies in the consideration and sufficient 

readiness to introduce the diagnostic tools, the interactive tools, the methods and the 

forms, aimed at forming gender competence of the foster parents of the family-type 

children’s homes, into the process of social support. The results and the factual material of 

the study can be used in the work of: 1) the centres of social services for families, children 

and youth (the social support of the foster parents of the family-type children’s homes, the 

training of social workers, the training of the foster parents to increase their educational 

potential; the improvement of the content of ―The curriculum for adoptive parents and 

foster parents in order to increase their educational potential‖ and ―The curriculum for the 
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social workers of the centres of social services for families, children and youth to establish 

guardianship, care, creation and maintenance of adoptive families and the family-type 

children’s homes‖); 2) the institutions of higher education (the compilation of textbooks, 

guidelines for the training of future social educators/social workers); 3) the public 

associations (the development and the implementation of the programs of activities for the 

benefit of orphans and children deprived of parental care). 

Key words: gender approach, gender competence, family-type children’s homes, 

foster parents of family-type children’s homes, social support, 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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ВСТУП 

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 щодо ролі 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 
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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, 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, 

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 
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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, 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 
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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. 
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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. 

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 
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статистики (критерій Пірсона) – для первинної обробки і графічного 

представлення експериментальних даних. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, 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 компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ. Результати й фактичний матеріал дослідження можуть 

бути використані в роботі: 
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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 [326]; 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[328]; у тезах висвітлено досвід застосування сучасних інтерактивних 

технологій щодо формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу[327].  
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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‖ (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 109 сторінках. Робота 

містить 31 таблицю і 9 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 354 сторінки, 

із них 188 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ФОРМУВАННЯ  ГЕНДЕРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ  БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ  ДИТЯЧИХ  БУДИНКІВ  

СІМЕЙНОГО  ТИПУ  У  ПРОЦЕСІ  СОЦІАЛЬНОГО  СУПРОВОДУ 

 

 

1.1. Формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу як наукова проблема 

 

Проблема формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячого 

будинку сімейного типу, враховуючи невеликій історичний період існування ДБСТ 

(з 1989 р.) як форми сімейного виховання, для сучасної педагогічної теорії та 

практики є досить складною та актуальною. З метою визначення ефективних шляхів 

розв’язання зазначеної проблеми, необхідно проаналізувати зміст основних понять, 

які складають основу категоріального апарату нашого дослідження: „гендер‖, 

„гендерний підхід‖, „компетентність‖, „гендерна компетентність‖, „дитячі будинки 

сімейного типу‖, „батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу‖, „гендерна 

компетентність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу‖, „соціальний 

супровід‖. 

На межі ХХ і ХХІ століть політичні, економічні, суспільні зміни призвели до 

деконструкції усталених регресивних стереотипів щодо становища жінки, 

взаємовідносин статей у суспільстві та поставили проблему гендерних відносин на 

рівень теоретичного осмислення. Питання рівності статей як у науковому вжитку, 

так і в політико-правовому аналізі, активізація позицій жінок у суспільстві, 

виникнення проблеми асиметрії можливостей чоловіків та жінок у питаннях 

широкого доступу до влади, сфери управління, освіти, власності тощо сприяло 

виникненню і розвитку нового міждисциплінарного наукового напрямку – „гендерні 

дослідження‖, головною категорією якого стало поняття „гендер‖. Гендерні 

дослідження, як нова галузь міждисциплінарних знань, започаткувалися з метою 
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окреслення соціо-статевих відносин між жінкою і чоловіком та розмежування 

біологічного і соціального тлумачення їхніх рольових взаємин у суспільстві. 

Гендерні дослідження спонукали до створення гендерної теорії – системи наукових 

поглядів на статус жінки і чоловіка у суспільстві, їхні відносини, соціально-рольові 

характеристики та особливості. У сучасному світі, в умовах глобалізації, поняття 

гендеру застосовується для опису всіх перетворень у державі та суспільстві, на які 

впливають особистості чоловіка і жінки та їх відносини. Як зазначає українська 

дослідниця Т. Мельник, „гендер став необхідним конструктом реальних практичних 

перетворень у суспільних відносинах, складовим базовим компонентом яких є 

статус жінки та чоловіка‖ [153, с.11]. 

Аналіз наукової літератури, дотичної до проблеми гендеру, свідчить що зміст 

поняття „гендер‖ вивчала когорта як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, 

зокрема: Дж. Батлер [13], С. Бем [20], С. де Бовуар [28], О. Вороніна [47], 

Г. Гарфінкель [336], Е. Гіденс [57], Т. Говорун [60], Е. Гофман [337], 

І. Грабовська [70], Т. Дороніна [82], О. Здравомислова [92], Ю. Івченко [103], 

Е. Каменська [112], І. Коган [124], Дж. Лорбер [142, 339], Т. Мельник [153], Г. Рубін 

[236], Дж. Скотт [343], Г. Тьомкіна [92], Д. Цимерман [63], Л. Штильова [332] та ін. 

З огляду на те, що в системі наукових гендерних досліджень (як зарубіжних, 

так і вітчизняних) наявна проблема методологічної неоднозначності поняття 

„гендер‖, вважаємо за необхідне здійсніти стислий огляд різних теоретичних 

позицій. 

Гендер, як соціальна стать та один з базових соціальних вимірів певного 

суспільства, означає сукупність поведінкових норм осіб жіночої або чоловічої статі 

спільно з іншими соціально-демографічними і культурними характеристиками 

(соціальний статус, вік, раса), що організують соціальну систему.  

Як організовану систему міжособистісних взаємовідносин між особами різної 

статі в певній культурі тлумачать поняття „гендер‖ науковці О. Здравомислова [92], 

Ю. Івченко [103], Е. Каменська [111], Дж. Скотт [343]. Так, дослідниця 

О. Здравомислова визначає гендер як організовану систему міжособистісних 

взаємовідносин між чоловіками та жінками і визначає їх спільну діяльність в 
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інститутах суспільства [92]. Ми вважаємо, що тотожньої точки зору дотримується 

Е. Каменська, характеризуючи гендер як „систему соціокультурних статевих 

взаємин, що виникають між чоловіками й жінками у результаті їхнього спілкування 

між собою й із зовнішнім світом і мають прояв в усіх сферах життя людини й 

суспільства‖ [111]. Також близькою, на наш погляд, є позиція дослідниці 

Ю. Івченко, яка трактує зміст даного поняття як систему міжособистісної взаємодії, 

що створює, підтримує та відтворює уявлення про чоловіче і жіноче як категорію 

соціального порядку [103]. 

З позиції виміру соціальних відносин розглядає гендер Дж. Скотт: 

„конституційний елемент соціальних відносин, заснований на зовнішніх 

відмінностях між статями, і первинний спосіб визначення відносин влади‖ [343]. Як 

„соціальні очікування щодо поведінки, яку вважають відповідною для чоловіка або 

жінки‖ тлумачить гендер Е. Гіденс [57]. 

З позиції гендерної соціалізації характеризують гендер С. Бем, 

І. Бондаревська, Н. Приходькіна. Зокрема, С. Бем доводить, що гендер є результатом 

соціалізації, досягнутим соціальним статусом, сукупністю соціальних ролей [20]. 

Дослідниця Н. Приходькіна визначає гендер як „сукупність цінностей, норм 

поведінки, ролей, способу мислення чоловіків і жінок, набутих ними в процесі 

соціалізації, яка в різних суспільствах може бути різною і навіть протилежною‖ 

[208]. Акцентуючи увагу на відносинах чоловіків і жінок, а не власне на проблемах 

жінок у суспільстві, І. Бондаревська вважає, що „гендер – це своєрідний результат 

соціалізації людини у суспільстві відповідно до її статевої належності‖ [30]. 

З позиції соціального конструювання характеризують зміст поняття „гендер‖ 

О. Вороніна, Л. Штильова. Так, О. Вороніна визначає гендер як соціальну 

конструкцію через механізм соціалізації, розподілу праці та гендерних ролей, як 

культурну метафору у філософських і постмодерністських концепціях [48]. На 

думку Л. Штильової, норми поведінки, що спрямовані на виконання певних ролей в 

залежності від біологічної статі індивіду, формуються суспільством. Соціальна стать 

конструюється соціальною практикою. За її твердженням, сутність гендеру полягає 

в „ідеї соціального моделювання або конструювання статі (на відміну від 
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біологічної статі, яка задається генетично)‖ [332]. На нашу думку, близькою до 

наведених є позиція Т. Говорун, яка зазначає, що гендер – організована модель 

соціальних взаємин між чоловіками і жінками, що конструюється основними 

інститутами суспільства [60]. 

Гендер створюється (конструюється) суспільством як соціальна модель жінки 

або чоловіка, що визначає їхнє положення і роль у суспільстві та його інститутах 

(родині, політичній структурі, економіці, культурі, освіті та ін.). Цей основний зміст 

поняття „гендер‖ покладено в основу ідеї соціального моделювання або 

конструювання статі за допомогою соціальної практики. 

Українська дослідниця І. Головашенко, з позицією якої ми солідаризуємося, 

вважає, що сучасні гендерні дослідження є широко розгалуженою низкою теорій, 

сутність яких охоплюється ідеєю розрізнення статі та гендеру, вивчення їх 

взаємодії; концептуальною основою такого вивчення стає саме поняття „гендер‖, що 

позначає всі ті соціальні та культурні норми, правила та ролі, які суспільство надає 

людям залежно від їх біологічної статі [63]. 

Наведені дефініції категорії гендеру переважно, попри певні змістові 

розбіжності, доводять, що наявні розходження особистісних і поведінкових 

характеристик жінок і чоловіків визначаються специфікою соціальної взаємодії і не 

пов’язані прямо із дією біологічних факторів. 

Отже, аналіз практики введення у науковий обіг поняття „гендер‖ у контексті 

вище розглянутих наукових теорій свідчить, що це категорія, сутність якої постійно 

трансформується суспільством з урахуванням різних підходів та набуває більш 

глибокого смислового значення. Узагальнюючи різні теоретичні концепції гендеру, 

можемо стверджувати про множину наявних методологічних підходів до його 

трактування – від соціокультурного феномену до соціальної інституції чи 

забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок. 

Ми повністю погоджуємося з думкою Т. Мельник, яка стверджує, що „у 

найширшому розумінні гендер – це змодельована суспільством та підтримувана 

соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої і 

жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і 
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чоловіків, набутих ними як особистостями у процесі соціалізації, що, насамперед, 

визначається соціальним, політичним, економічним і культурним контекстами буття 

й фіксує уявлення про жінку та чоловіка залежно від їх статі‖ [153]. 

Отже на сьогодні, гендерні дослідження, спрямовані на пізнання суб’єктів – 

чоловіка й жінки, їхніх ролей, характеристик та зв’язків, стали окремим науковим 

напрямком у діяльності широкого кола науковців з різних галузей знань. Створення 

сучасної гендерної теорії як міждисциплінарного наукового напрямку стало 

основою запровадження гендерного підходу. 

Поняття ―гендерний підхід‖ спирається на концептуальні положення 

гендерної теорії та широко використовується практично у всіх наукових галузях: 

філософії, соціології, педагогіці, психології, релігієзнавстві, культурології, 

політології, правознавстві, економіці та ін. для позначення різноманітних аспектів 

гендеру. У соціології гендерний підхід – „аналіз влади й домінування, 

затверджуваних у суспільстві, у тому разі й через гендерні ролі та відносини‖ [153], 

у суспільно-політичних науках гендерний підхід розуміється як методологія 

розгляду всіх соціальних проблем з позицій забезпечення рівних можливостей для 

чоловіків і жінок. У суспільно-історичних та соціально-економічних науках 

гендерний підхід „розглядає відносини між жінками і чоловіками як певний 

комплекс соціальних ролей, які їм нав’язує та чи інша культура‖ [153, с.189]. 

Вважаємо доцільним детальніше розглянути особливості запровадження гендерного 

підходу в освіту та виховання, оскільки, по-перше: освіта і виховання – одні з 

найпотужніших механізмів трансляції соціо-культурних норм; по-друге: поле 

предмету нашої дисертаційної роботи, „Формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального 

супроводу‖, значною мірою детермінується освітньо-виховною практикою. 

Теоретико-методологічні засади професійної діяльності, спрямованої на 

впровадження гендерної складової, знайшли своє відображення в працях таких 

науковців, як О. Вороніна [48], Т. Дороніна [82], О. Каменська [113], 

В. Кравець [130], І. Мунтян [165] та ін. 
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Формування гендерного компоненту професійної компетентності майбутніх 

педагогів досліджують науковці: Л. Даниленко [55], І. Загайнов [87], 

О. Здравомислова [92], О. Кікінежді [60], І. Кльоцина [118], О. Луценко [144], 

В. Олійник [55], Н. Приходькіна [208] Г. Тьомкіна [92], О. Цокур [300] та ін.; 

інтеграцію гендерної складової у підготовку соціальних педагогів та формування 

професійно-необхідних якостей майбутніх фахівців – Н. Байдюк [12], В. Васильєва 

[159], Т. Голованова [159], О. Остапчук [182]. Обгрунтуванню теоретичних засад 

гендерної соціалізації та ідентичності присвячені дослідження таких науковців, як 

Т. Говорун [60], П. Горностай [69], В. Кравець [130], С. Оксамитна [178]. Значна 

кількість гендерних досліджень сучасних науковців у соціально-педагогічній сфері 

спрямована на з’ясування: специфіки гендерної соціалізації та соціально-

педагогічної підтримки осіб жіночої статі (С. Гришак [72], М. Зубілевіч [96], 

Г. Лактіонова [137], Л. Харченко [288] та ін.); запровадження гендерного підходу в 

теорію та практику соціальної роботи й соціальної педагогіки (О. Безпалько [17], 

Р. Назмутдінова [168], В. Сорочинська [256], К. Фофанова [285] та ін.); особливості 

формування усвідомленого батьківства та материнства (Л. Буніна [34], О. Лещенко 

[141], М. Максимовська [145] та ін.). Наведене свідчить, що парадигма гендерного 

підходу в педагогічну галузь стає невід’ємною складовою гендерно чутливого 

освітнього простору та сприяє формуванню в усіх суб’єктів освітнього процесу 

егалітарного мислення на принципах паритетності й гендерної рівності. 

Здійснимо спробу схарактеризувати основні наукові позиції визначення змісту 

терміну „компетентність‖. Аналіз наукових досліджень засвідчує, що питання змісту 

поняття „компетентність‖ вивчали як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники: 

О. Антонова [6], В. Байденко [10], М. Бирка [25], Ю. Варданян [38], С. Вітвицька 

[45], М. Головань [62], О. Дубасенюк [84], І. Звєрєва [90], І. Зимня [93, 94], І. Зязюн 

[98], О. Кучай [135], О. Марущак [148], Л. Маслак [6], Н. Ничкало [228], В. Олійник 

[179], Ж. Петрочко [186], О. Пометун [200], Дж. Равен [229], Г. Селевко [240], 

Н. Сидорчук [245], Л. Тархан [266], Ю. Татур [267], А. Хуторський [299], І. Чемерис 

[302], Ф. Шаріпов [310], Я. Юрків [333] та ін. 
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У межах нашого наукового пошуку, враховуючи, що провідною функцією 

діяльності батьків-вихователів ДБСТ є виховна, вважаємо за необхідне 

проаналізувати сутність поняття „компетентність‖ у контексті педагогічного 

дискурсу. 

„Мала енциклопедія з соціальної педагогіки‖ трактує зміст поняття 

„компетентність‖ більш системно: як поглиблене знання; як стан адекватного 

виконання завдання; як здатність до актуального виконання діяльності тощо. 

Компетентність визначається „як рівень досягнень індивіда у сфері певної 

компетенції. Компетенцію характеризують як область діяльності, яка має значення 

для ефективної роботи закладу загалом (організації, підприємства тощо), у якому 

індивід має виявити певні знання, уміння, поведінкові навички, здібності й 

професійно важливі якості. Компетенція – це область відповідальності та 

визначених повноважень‖ [258, c.107-109]. 

У наукових доробках зміст поняття „компетентність‖, як ключове поняття 

компетентнісного підходу, досить активно дискутується науковою спільнотою як на 

міжнародному, так і на національному рівнях та різнобічно трактується. Надаємо 

стислий огляд результатів зазначеного наукового пошуку в хронологічній 

послідовності: 

1. Трактується як сукупність знань, умінь, навичок особистості, готовність до 

діяльності (О. Пометун, В. Олійник, О. Кучай, О. Антонова, Л. Маслак та ін.); 

2. Тлумачиться як результати освітньої діяльності (Н. Бібік та ін.); 

3. Ототожнюється з оволодіннями компетенціями (Л. Хуторська, 

А. Хуторський, Л. Тархан, К. Климова та ін.); 

4. Трактується як особистісна категорія (Н. Ничкало, І. Чемерис та ін.); 

5. Характеризується як здатність „діяти або продуктивно здійснювати 

діяльність‖ (С. Шишов, В. Кальней, Дж. Равен, С. Бондар, І. Зязюн, С. Вітвицька та 

ін.); 

6. Вивчається як інтегральна (інтегративна) сукупна якість особистості 

(Г. Селевко , Ю. Татур, Н. Мойсеюк, М. Головань, І. Зимня, О. Дубасенюк, 

Ф. Шаріпов, Ж. Петрочко, О. Марущак та ін.). 
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Більш розгалужено тлумачення поняття „компетентність‖ сучасними 

зарубіжними та вітчизняними дослідниками подано нами в таблиці (додаток А). 

Коментуючи зміст і структуру даного поняття, зазначаємо, що неодмінними 

компонентами компетентності визначаються знання, уміння, навички, особистісні 

цінності, досвід і ставлення до діяльності в певній галузі. У визначеннях науковців 

(О. Кучай, В. Олійник, О. Пометун) матрицею структури компетентності є певний 

рівень спеціально структурованих (організованих) знань, умінь і навичок, які 

забезпечують ефективність виконання певного виду діяльності [135, с. 17; 179, с. 8; 

200, с. 12]. 

Інші науковці, зокрема О. Антонова, Л. Маслак розуміють компетентність як –

„гармонійне, інтегроване, системне поєднання знань, умінь і навичок, норм, 

емоційно-ціннісного ставлення та рефлексії, що складають мінімальну готовність 

особистості до вирішення практичних завдань‖ [6, с. 101]. 

Дещо в іншому аспекті тлумачить компетентність Н. Бібік, стверджуючи, що 

компетентність представляє „освітні результати, які досягаються не лише засобами 

змісту освіти, але й соціальної взаємодії; як у міжособистісному, так і в 

інституційному культурному контексті‖ [26, с. 46]. 

З точки зору оволодіння відповідними компетенціями характеризують 

компетентність А. Хуторський, Л. Хуторська, Л. Тархан, К. Климова та ін. 

Дослідники А. Хуторський та Л. Хуторська визначають компетентність як 

„оволодіння людиною відповідною компетенцією, що передбачає її особистісне 

ставлення до неї і предмету діяльності‖ або ж як „особистісну якість (сукупність 

якостей) і мінімальний досвід щодо діяльності в заданій сфері‖ [299, с. 135]. Такої ж 

думки дотримуються деякі українські дослідники. Так, на думку Л. Тархан, 

„компетентність - оволодіння людиною відповідною компетенцією, сукупність 

особистісних якостей, що зумовлені досвідом її діяльності в певній сфері‖[266, 

с. 30]. Як результат набуття компетенцій та особистісну характеристику фахівця 

розкриває поняття компетентності К. Климова, визначаючи її компоненти через 

знання, уміння, навички, здобутий фаховий досвід, рефлексії на результати власної 

професійної діяльності [120, с. 32]. 
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Дослідники І. Чемерис, Н. Ничкало трактують поняття компетентності через 

особистісні якості у сполученні з мотивами, цінностями і здатністю до діяльності: як 

особистісну категорію, яка „включає знання, уявлення, навички, мотиви, цінності, 

реалізовані у життєвих та професійних контекстах, передбачає наявність досвіду 

діяльності; практичну готовність та здатність людини діяти в певній галузі‖, 

визначає компетентність І. Чемерис [302, с. 9], як „особистісні якості для 

забезпечення необхідного результату на конкретному робочому місці у конкретній 

робочій ситуації‖ – Н. Ничкало [228, с. 96].  

У науковому середовищі значна кількість дослідників (С. Бондар 

С. Вітвицька, І. Зязюн, В. Кальней, Дж. Равен, С. Шишов ) поділяють думку щодо 

розуміння поняття компетентності як здатності діяти або продуктивно здійснювати 

діяльність. Дж.Равен вважає, що компетентність – це „специфічна здатність, 

необхідна для ефективного виконання конкретної дії в конкретній предметній 

галузі, що містить вузькоспеціальні знання, особливі предметні навички, способи 

мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії‖ [229, с. 6]. С. Бондар 

визначає поняття компетентності через здатність (уміння) діяти на основі здобутих 

знань: „компетентність – це здатність особистості діяти‖ [25, с. 9]. Аналогічної 

думки дотримуються дослідники С. Шишов та В. Кальней, які трактують 

компетентність як „здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань‖ [329, с. 263]. 

Також поняття компетентності через здатність діяти на основі знань, але у контексті 

професійної підготовки, характеризують вчені С. Вітвицька та І. Зязюн. Як 

специфічну здатність особистості до продуктивної діяльності у конкретній 

предметній галузі, яка включає вузько спеціалізовані знання, уміння і навички, 

досвід їх використання у реальному житті тлумачить компетентність дослідниця 

С. Вітвицька [45, с. 54]. І. Зязюн - як здатність вирішувати професійні задачі певного 

визначеного класу, що вимагає відповідних знань, умінь, навичок, досвіду 

[98, с. 14]. 

Аналізуючи різні погляди науковців на зміст поняття компетентність, можна 

стверджувати, що переважна більшість науковців (М. Головань [62], О. Дубасенюк 

[84], І. Зимня [94], О. Марущак [148], Н. Мойсеюк [160], Ж. Петрочко [186], 
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Г. Селевко [240], Ю. Татур [267], Ф. Шаріпов [310] та ін.) трактують поняття 

„компетентність‖ через особистісні якості, що базуються на знаннях, уміннях, 

навичках та обумовлюють здатність до діяльності. 

Як інтегральну властивість особистості, що характеризує її прагнення і 

здатність (готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, 

особистісні якості та ін.) для успішної діяльності в певній галузі визначає 

компетентність Ю. Татур [267, с. 6-7]. Змістовно близьким до попереднього є 

тлумачення даного поняття, яке знаходимо у працях Г. Селевка: „під 

компетентністю розуміється інтегральна якість особистості, що виявляється в 

загальній здатності та готовності до діяльності, яка базується на знаннях і досвіді, 

здобутих у процесі навчання і соціалізації й орієнтованих на самостійну й успішну 

участь у діяльності‖ [240, с. 139]. Дослідниця О. Дубасенюк також визначає 

компетентність як інтегральну характеристику особистості та деталізує її через 

„здатність вирішувати проблеми і типові завдання, які виникають у реальних 

життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності на основі використання знань, 

навчального й життєвого досвіду відповідно до засвоєної системи цінностей‖ 

[84, с. 40 ].  Додержуються думки, що компетентність – якість особистості, яка 

необхідна до якісного виконання певної діяльності, вирішення проблем у будь-якій 

галузі, дослідники Н. Мойсеюк [160, с. 39] та Ф. Шаріпов [310, с. 73]. 

З іншої позиції розкривають зміст зазначеного поняття Ж. Петрочко, 

О. Марущак, М. Головань. За Ж. Петрочко, компетентність - „інтегрована 

особистісна характеристика, що об’єднує знання, уміння, навички, цінності, досвід 

людини, готовність і здатність реалізувати коло повноважень, що визначають її 

відповідальність у виконанні певних завдань‖ [186, с. 136]. Такої ж думки 

додержується і дослідниця О. Марущак: „компетентність – це інтегрована якість 

особистості, здатність продуктивно виконувати діяльність у певних соціально-

значущих сферах, на основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень та 

цінностей‖ [148]. Багатоаспектно трактує компетентність І. Зимня, визначивши її як 

актуалізовану, інтегративну, таку, що базується на знаннях, інтелектуально й 

соціокультурно зумовлену особистісну якість, яка проявляється в діяльності, 
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поведінці людини, у її взаємодії з іншими людьми під час вирішення різноманітних 

завдань [94]. Вчена стверджує, що формування компетентності людини є одночасно 

і метою, і результатом освіти. 

Стосовно предмету нашого дослідження нам імпонує думка М. Головань, яка 

комплексно визначає сутність даного поняття і надає таке означення: 

„компетентність – це інтегративне утворення особистості, що інтегрує в собі знання, 

уміння, навички, досвід і особистісні властивості, які обумовлюють прагнення, 

здатність і готовність розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних 

життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату 

діяльності‖[62, с. 29]. 

Узагальнюючи думки дослідників щодо трактування змістового аспекту 

поняття „компетентність‖, можна стверджувати, що, попри певні розбіжності у 

позиціях науковців, доцільно виділити провідні тлумачення: сукупність знань, умінь 

навичок; освітні результати; оволодіння компетенцією через знання, уміння, 

навички, що передбачає здатність до професійної діяльності; інтегральна 

(інтегративна) якість особистості, яка базується на знаннях, уміннях, навичках та 

обумовлює здатність до діяльності; здатність (уміння) діяти; особистісна категорія 

(сукупність якостей). 

У документах Міжнародної комісії Ради Європи поняття компетентності 

розглядається як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні 

шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, ключові 

уявлення, опори, або опорні знання. Компетентності передбачають спроможність 

особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й соціальні потреби; 

комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. Міжнародний департамент 

стандартів для навчання, досягнення та освіти (США) (International Board of 

Standards for Training, Performance and Instruction (IBSTPI)) трактує наукову 

дефініцію „компетентність‖ як спроможність особистості кваліфіковано провадити 

діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності 

містить набір знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно 

діяти або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у 
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професійній галузі або певній діяльності [344]. Експерти міжнародної програми 

„DeSeCo‖ (Definition and Selection of Competencies) характеризують компетентності 

як здатності особистості успішно задовольняти свої індивідуальні або соціальні 

потреби, виконувати поставлені завдання [342]. 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти визначає 

компетентність як набуту у процесі навчання інтегровану здатність учня, що 

складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці [205]. У Методичних рекомендаціях до розроблення 

стандартів вищої освіти гендерна компетентність віднесена до переліку загальних 

компетентностей і визначена „як здатність усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми‖ [156]. На нашу думку, таке визначення гендерної 

компетентності є обмеженим когнітивним компонентом і не охоплює інші 

структурні компоненти. 

У „Національній рамці кваліфікацій‖, яка впроваджена в Україні з метою 

введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з 

урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців, термін 

„компетентність/компетентності‖ трактується як здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, 

інші особистісні якості [216]. Тобто компетентнісний підхід в сучасній освіті 

передбачає зміну результату освіти з усталених знань, умінь та навичок на 

компетенції та набуття компетентності. 

Тлумачення змісту наукової дефініції „компетентність‖ сприяло 

виокремленню певних видів компетентності: життєвої, загальнокультурної, 

інформаційної, культурологічної, методичної, педагогічної, полікультурної, 

професійної, професійно-педагогічної, психологічної, соціальної, що знайшло 

відображення в наукових працях дослідників: Н. Бібік [27], К. Климової  [120], 

О. Кучай  [113],  О. Марущак [148], Л. Маслак [149], С. Мельник[152], 

Н. Мурованої [166], О. Нікулочкіної [173], О. Овчарук [26], В. Олійник[179], 

Л. Перетяги [185], О. Полуніної [195], М. Степаненко  [260], А. Хом’як  [293], 

Л. Шовкун [330] та ін. 
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У зв’язку з активним інтегруванням гендерного підходу у різні сфери 

життєдіяльності суспільства гендерна компетентність визначається як одна з 

ключових. 

Поняття „гендерна компетентність‖ у різних контекстах вивчали такі 

науковці, як: О. Вороніна [48], Т. Голованова [61], Т. Грабовська [70], О. Ільченко 

[105], О. Каменська [113], О. Кікінежді [60], І. Кльоцина [119], Л. Міщик [159], 

І. Мунтян [165], О. Нежинська [170], С. Рожкова [234], Л. Штильова [331, 332], 

О. Цокур [300] та ін. 

Сучасні науковці активно вивчають гендерну компетентність як одну з 

ключових компетентностей в освіті: формування гендерної компетентності 

педагогів у процесі їх професіональної підготовки (Т. Дороніна [82], Т. Дрожжина 

[83], Ю. Івченко [103], І. Кльоцина [118], Л. Столярчук [262]; умови інтеграції 

гендерного підходу в підготовку соціальних педагогів (Н. Байдюк [12], В. Васильєва 

[159], Т. Голованова [61], С. Гришак [72], Р. Назмутдінова [168], О. Остапчук [182], 

В. Сорочинська [256] та ін.); зміст гендерної компетентності викладачів ВНЗ 

(І. Загайнов [87], О. Каменська [113]); формування гендерної компетентності 

керівників навчальних закладів (О. Бондарчук [32], О. Нежинська [170], В. Олійник 

[179]). 

Спираючись на здобутки окреслених дослідників, здійснимо спробу аналізу їх 

позицій (підходів), у межах яких реалізовано виокремлення сутнісних 

характеристик поняття „гендерна компетентність‖. Окреслена нами умовна група 

науковців (Н. Байдюк [9], Т. Голованова [61], Л. Даниленко [55], І. Загайнов [87], 

О. Каменська [113], Л. Міщик [159], І. Мунтян [165], О. Нежинська [170], 

В. Олійник [55], О. Остапчук [182], С. Рожкова [208], Л. Столярчук [262]), 

демонструючи несуттєві змістові розбіжності, схиляється до трактування змісту 

гендерної компетентності особистості через трьохкомпонентну модель: 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний та операційно-технологічний.  

Підсумок наукового пошуку щодо виокремлення змісту гендерної 

компетентності особистості деякі науковці (І. Кльоцина) визначають через результат 

соціальної взаємодії її носіїв: „характеристика, яка дозволяє особистості не бути 
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суб’єктом чи об’єктом ситуацій гендерної нерівності, а дає можливість помічати ці 

ситуації у своєму житті; протистояти сексизму, дискримінаційним впливам; самим 

не створювати ситуації гендерної нерівності‖ [118]. 

Досліджуючи гендерну компетентність студентів вищих навчальних закладів, 

І. Мунтян окреслює її професійною межею і трактує через знаннєвий складник: 

„Гендерна компетентність – це новий і найважливіший аспект гностичної складової 

професіоналізму діяльності сучасного педагога і психолога, який виявляє свою 

сутність як складне структуроване та професійно важливе новоутворення 

особистості‖ [165]. Наведене визначення дослідника ми не можемо взяти за основу, 

адже вважаємо, що структура гендерної компетентності не може обмежуватися 

лише гностичною складовою професійної діяльності. Також, на нашу думку, дещо 

звужує зміст гендерної компетентності, ототожнюючи її з процесом діяльності, 

Т. Грабовська: „Гендерна компетентність - процес спрямованих і спонтанних 

впливів на особистість, що допомагає засвоїти знання про гендер, норми, правила 

поведінки та установки відповідно до культурних уявлень про роль, становище й 

призначення представників різних статей у суспільстві, сприяє становленню 

повноцінних членів суспільного життя і залучає їх до усталеної системи гендерних 

ролей‖ [71]. Через призму менеджменту тлумачить гендерну компетентність 

педагогічних працівників С. Рожкова, яка зазначає, що гендерна компетентність 

передбачає вміння керувати процесом гендерної соціалізації учнів та організовувати 

навчально-виховний процес на основі ідеї гендерної рівності [234].  

Як одну з базових характеризує гендерну компетентність викладача 

І. Загайнов, оскільки вона характеризується багатофункціональністю, 

міждисциплінарністю, багатомірністю, і виокремлює у ній різноманітні якості 

особистості, пов’язані з її гендерною культурою. Проте до визначення змісту 

поняття „гендерна компетентність‖ викладача автор не включає особистісний блок 

та тлумачить гендерну компетентність як сукупність засвоєних ним знань про 

сутність гендерного підходу в освіті, уміння упроваджувати гендерну стратегію в 

організацію педагогічного процесу та досвіду використання гендерних знань та 

умінь як основу гендерної взаємодії в умовах освітньої системи [87]. 
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Подібної точки зору щодо змісту поняття „гендерна компетентність‖, на наш 

погляд, дотримується Т. Голованова, яка розглядає її у контексті професійної 

педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів та стверджує, що сутність 

концептуальних вимог до гендерної компетентності зводиться до розширення знань, 

умінь та навичок, які необхідні для підвищення ефективності як професійної 

діяльності, так і життєдіяльності в цілому [61]. Близькою до визначень І. Загайнова 

та Т. Голованової є позиція О. Остапчук [182], яка також тлумачить сутність 

гендерної компетентності майбутнього соціального педагога з позиції когнітивного 

підходу і обґрунтовує зміст гендерної компетентності у контексті професійної 

педагогічної діяльності. Проте, ми вважаємо, що в структурі авторської моделі 

гендерної компетентності, наданих названими науковцями, відсутня особистісна 

складова гендерної компетентності. 

Дослідниця О. Каменська також характеризує гендерну компетентність 

викладача з точки зору провідного значення її операційного компоненту і визначає її 

як уміння інтегрувати психологічні, педагогічні знання про сутність гендерного 

підходу в освіті й уміння упроваджувати гендерну стратегію в організацію 

педагогічного процесу для розв’язання практичних завдань навчання й виховання, 

що забезпечує високий рівень професійного гендерного самопізнання [113]. 

Як важливу складову професійної компетентності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів визначають модель гендерної компетентності О. Бондарчук, 

О. Нежинська [32; 170] та розглядають її як цілісну систему знань, мотивів, умінь, 

особистісних якостей керівників, що сприяє впровадженню гендерної рівності в 

управлінні ЗНЗ. 

Цілісне уявлення про гендерну компетентність дає її структура. Як бачимо, 

зазвичай, власне у визначенні гендерної компетентності вже подається і її 

структура ( додаток Б ). 

Аналіз наведеної нами таблиці дає змогу стверджувати, що попри певні 

відмінності у термінах кожного компонента гендерної компетентності, принципові 

розбіжності у розумінні її змісту та структурі відсутні. 

До структури досліджуваного поняття І. Мунтян включає три компоненти: 
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- предметно-змістовий, який задає й відображає суть концептуальних засад у 

розумінні феноменів гендера і гендерного підходу в освіті; 

- операціонально-діяльнісний, що орієнтує на виконання специфічних функцій 

професійної діяльності, пов’язаних із гендерним вихованням та освітою 

підростаючого покоління; 

- особистісно-професійний, який опікує зону розширення суб’єктивного 

простору професіоналу через подолання власних застарілих гендерних стереотипів й 

усвідомлення своїх нових потенційних можливостей самореалізації в усіх сферах 

життєдіяльності [165]. 

Нам вбачається, що позиції О. Бондарчук і О. Нежинської щодо структури 

гендерної компетентності наближаються до погляду І. Мунтяна. Дослідниці також 

виділяють три основні компоненти у її структурі: 

- когнітивний (обізнаність управлінців у гендерній політиці в сфері освіти; 

знання правових нормативів законодавства, сутність і умови впровадження 

гендерного підходу в практику управління загальноосвітнім навчальним закладом; 

знання гендерної психології, гендерних характеристик особистості тощо); 

- операційний (вміння й навички впровадження гендерного підходу в 

управління загальноосвітнім навчальним закладом; уміння вирішувати 

непорозуміння в педагогічному колективі, що засновані на гендерній нерівності та 

дискримінації представників різних статей; організація гендерної просвіти для всіх 

суб’єктів навчального процесу й ін.); 

- особистісний (усвідомлення власних гендерних характеристик, прийняття 

себе і своєї статі; відсутність гендерних стереотипів і упереджень, толерантне 

ставлення до всіх суб’єктів навчально-виховного процесу незалежно від їхньої 

статті; позитивне ставлення до гендерної просвіти учасників навчально-виховного 

процесу, прагнення до реалізації гендерного підходу в управління загальноосвітнім 

навчальним закладом) [32]. 

На відміну від І. Мунтяна, О. Бондарчук та О. Нежинської принципово новий, 

мотиваційно-ціннісний, компонент виокремлює І. Загайнов. Відповідно, структура 

гендерної компетентності, розроблена автором, включає  наступні три компоненти: 
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- мотиваційно-ціннісний, що характеризується наявністю у педагога 

позитивної мотивації до використання гендерного підходу, усвідомленням гендерної 

ролі у рамках педагогічної діяльності, прийняттям або відторгненням гендерних 

стереотипів та гендерних норм як орієнтирів у конструюванні гендерної взаємодії з 

учнями та колегами; 

- когнітивний, який передбачає наявність у майбутніх педагогів системи 

гендерних знань та співвідношення їх з педагогічною діяльністю. До складу 

когнітивної складової входить система засвоєних педагогом знань про сутність 

гендера та психології гендерних відносин, про гендерні особливості суб’єктів 

освітнього процесу, уявлення про особливості гендерної соціалізації хлопчиків і 

дівчат, про статеву диференціацію пізнавальних особливостей учнів, а також знання 

функцій та технологій гендерної диференціації; володіння навичками гендерної 

схематизації та прогнозування гендерного ефекту; 

- поведінковий, що оцінюється крізь ступінь сформованості системи вмінь і 

навичок педагогів щодо використання гендерного підходу у професійній 

діяльності [87]. 

Такі ж компоненти, але в іншому порядку, у структурі гендерної 

компетентності соціальних педагогів надає О. Остапчук: 

- когнітивний (сукупність гендерних знань та особливостей гендерної 

соціалізації, механізмів дії гендерних стереотипів; умінь, що ґрунтуються на 

розумінні гендерних тенденцій у суспільстві, навичок щодо організації заходів на 

гендерну тематику); 

- мотиваційно- ціннісний (потреба, мотиви, цілі); 

- поведінковий (діяльність, спрямована на утвердження ідеї гендерної 

рівності) [182]. 

Тотожною до позиції І. Загайнова є структура гендерної компетентності, 

запропонована Т. Головановою, за виключенням того, що третій компонент має 

дещо відмінну назву (у І. Загайнова – „поведінковий‖, у Т. Голованової – 

„операційно-технологічний‖): 
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- мотиваційно-ціннісний компонент (особистісне, смислоутворююче 

відношення до гендерного знання, до таких понять, як гендерна роль, гендерна 

ідентичність, гендерні стереотипи самого соціального педагога); 

- когнітивний компонент (гендерне знання, володіння процедурою оволодіння 

ним та проведення з ним інтелектуальних операцій); 

- операційно-технологічний компонент (здатність застосовувати компетенції у 

професіональній діяльності при вирішення конкретних психолого-педагогічних 

завдань) [61]. 

Наближеними до наведених, на наш погляд, є позиції С. Рожкової [234], яка у 

структурі гендерної компетентності педагогічних працівників 

виокремлює:0020змістовий (знання), рефлексивний (оцінка та осмислення 

гендерного досвіду) і організаційний (реалізація здобутих знань та вмінь в освітній 

практиці) компоненти, та Л. Столярчук. [262], яка доповнює зазначені компоненти 

процесуальною складовою. 

Дослідниця Н. Байдюк [12] також виділяє три основні компоненти гендерної 

компетентності: 

- мотиваційно-ціннісний компонент (активне прагнення змінювати застарілі 

гендерні стереотипи та формувати нову, гармонійну систему гендерної взаємодії); 

- інформаційно-теоретичний компонент (володіння системними знаннями про 

теоретичні та практичні аспекти гендерного підходу в різних сферах суспільного 

життя); 

- організаційно-діяльнісний компонент (передбачає володіння системою 

професійно-практичних умінь, побудови гармонійної гендерної взаємодії ). 

У контексті нашого дослідження привертають увагу роботи О. Каменської 

[111; 113], яка також пропонує трьохкомпонентну модель гендерної компетентності: 

- мотиваційно-вольовий компонент (мотиви, цілі, потреби, ціннісні 

установки); 

- функціональний компонент (знання, уміння, навички викладача); 

- рефлексивний компонент (вміння свідомо контролювати результати своєї 

діяльності та рівень власного розвитку, особистих досягнень). Проте, на наш погляд, 
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дослідниця недостатньо уваги приділяє такому важливому компоненту гендерної 

компетентності, як когнітивний. 

Ми солідаризуємося з думкою Т. Дрожжиної, яка, спираючись на 

представлену у наукових джерелах структуру людської діяльності, структуру 

ключових компетентностей, визначає чотири основні компоненти гендерної 

компетентності: ціннісно-особистісний, когнітивний, процесуальний, рефлексивний. 

На відміну від інших науковців, дослідниця вважає ціннісно-особистісну складову 

не просто значущою, а визначальною, адже „тільки за умов інтеріоризації гендерних 

цінностей педагог (педагогиня) може плідно використовувати гендерний підхід у 

власній професійній діяльності‖ [83; с.142]. Представлена Т. Дрожжиною структура 

гендерної компетентності, на нашу думку, цілком слушно актуалізує роль рефлексії 

у процесі набуття і вдосконалення особистістю комплексу гендерних знань і умінь. 

Також ми вважаємо за необхідне виокремлювати у структурі гендерної 

компетентності рефлексивний компонент, критеріями якого, на відміну від 

процесуального (діяльнісного), є: відсутність стереотипізації та упередження у 

сприйнятті оточуючих; уміння надавати, виходячи з позицій та норм гендерної 

рівності, оцінку власній поведінці; прагнення до самовдосконалення на основі 

аналізу власної діяльності та розв’язання гендерних проблем; толерантність. 

Проведений нами аналіз наведених у додатку Б позицій науковців звертає 

нашу увагу на те, що структура гендерної компетентності, представлена в наукових 

дослідженнях різних часів, поступово ускладнюється і питання про її складові 

залишається полемічним. Узагальнюючи погляди як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених на структуру гендерної компетентності, які висвітлені в аналізованих 

педагогічних джерелах, зазначимо, що майже всі науковці виділяють три основні її 

компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, поведінковий. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень змісту та складових гендерної 

компетентності дозволив зробити висновок, що:  

1) основу сутності поняття „гендерна компетентність‖ у сучасних 

трактуваннях складають знання гендерної проблематики та уміння окремої 
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особистості, які свідчать про її готовність ефективно діяти на засадах гендерного 

підходу; 

2) поза увагою дослідників залишаються питання, пов’язані з визначенням 

змісту та структури поняття гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ; 

3) невирішеними у вітчизняній науці залишилися завдання формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі їх соціального 

супроводу. 

З огляду на предмет нашого наукового пошуку, соціально-педагогічні умови 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу у процесі соціального супроводу, спробуємо проаналізувати сутність 

дефініції „батьківська компетентність‖.  

У контексті нашого дослідження, у рамках завдання визначення змісту 

поняття „гендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖ вважаємо за доцільне, 

насамперед, подати аналіз наукових джерел щодо характеристики сутності понять 

„батьківська компетентність‖, „батьківська компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ‖, „професійна компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖, „педагогічна 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖. 

У Підсумковому документі Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної 

Асамблеї ООН, однією із держав-учасниць якої була й Україна (травень, 2002 р.), 

задекларовано, що підвищення компетентності батьків є одним із пріоритетних 

завдань [138, с.20]. Варто зазначити, що поняття „батьківська компетентність‖ не 

належить до широко вживаних і згадується у науково-методичній літературі як 

складова батьківства, як особистісна якість батька або матері. 

Значущість проблеми батьківської компетентності як для окремої особистості, 

так і для суспільства в цілому, привертає увагу науковців різних галузей. У 

психолого-педагогічній науці проблема батьківської компетентності як самостійний 

предмет дослідження лише починає вивчатися. Питання про зміст, структуру та 

формування батьківської компетентності досліджували сучасні науковці: 

Г. Андрєєва [2], О. Безпалько [17], Л. Буніна [34], Т. Веретенко, І. Звєрєва, 
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З. Кияниця [106], Г. Лактіонова [139; 181], О. Лещенко [141], О. Нагула [167], 

Ж. Петрочко[186], С. Піюкова [189], Н. Хрусталькова [296], Н. Шевченко [181]. 

Здійснимо спробу наукового аналізу змісту поняття „батьківська 

компетентність‖. Проаналізувавши опубліковані погляди науковців щодо розуміння 

сутності поняття батьківської компетентності, доходимо до висновку, що у 

наукових наробках досліджуються різні аспекти батьківської компетентності, а 

сутність даного поняття розглядається вченими з позиції системного, особистісного, 

діяльнісного та компетентнісного підходів [167].  

Системний підхід передбачає вивчення предмету дослідження як цілісної 

системи, до сукупності якої входять структуровані та взаємопов’язані елементи.  

З позиції системного підходу „батьківська компетентність‖ є системою, 

основним критерієм виділення якої є її зв’язок із сім’єю та батьківством. Сім’я є 

живою соціальною системою, групою людей, які пов’язані між собою шлюбними 

або родинними стосунками (взаємостосунки між подружжям, між батьками та 

дітьми тощо), а також спільним місцем проживання та господарством. Батьківська 

компетентність є системним явищем, складовою системи батьківства, яка, в свою 

чергу, є самостійною системою, що має власну внутрішньо функціональну 

структуру, й водночас підсистемою сім’ї. 

Особистісний підхід розуміється як опора на особистісні якості, 

індивідуальний підхід до людини як до особистості. З позиції особистісного підходу 

„батьківська компетентність‖ є інтегративною особистісною характеристикою 

людини, яка здатна до саморозвитку та розкриття батьківського потенціалу, через 

свідому діяльність з оволодіння соціальними та індивідуальними компетентностями, 

які необхідні для виконання батьківських ролей. 

Діяльнісний підхід забезпечує розвиток системи професійних знань, умінь і 

навичок, а також особистісних якостей людини. З позиції діяльнісного підходу 

батьківська компетентність розглядається як динамічна характеристика особистості, 

яка може постійно удосконалюватись, розвиватись, проявлятись лише в діяльності, 

формування якої можливе за умови спеціально організованої діяльності, що 

включає: усвідомлення потреби в розвитку батьківської компетентності, 
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формування мотиву, способи здійснення діяльності, її планування та дії щодо 

виконання. 

Компетентнісний підхід спрямований на формування та розвиток ключових 

(базових) компетентностей особистості. Відповідно до компетентнісного підходу 

батьківська компетентність є результатом неперервної освіти батьків, яка 

виявляється у здатності до здійснення успішної діяльності у сфері батьківства 

(психолого-педагогічний потенціал батьків). 

Українські науковиці І. Звєрева та Г. Лактіонова визначають батьківську 

компетентність як спроможність батьків кваліфіковано здійснювати функції 

вихователів дитини, виконувати завдання, що спрямовані на забезпечення 

найкращих з можливих умов для її життя і розвитку та зауважують, що до структури 

батьківської компетентності входять не тільки знання, уміння та навички, але й 

досвід, система життєвих цінностей, мотивація [139, c.12-13]. 

Нам імпонує думка вітчизняної дослідниці О. Нагули, яка характеризує 

батьківську компетентність як комплексну динамічну характеристику подружньої 

пари, що виявляється в актуальній здібності до якісного виконання батьківських 

функцій стосовно народження, догляду, виховання та розвитку дітей. Науковиця 

виділяє такі сутнісні характеристики батьківської компетентності:  

- явище, яке усвідомлюється особистістю внаслідок інтеріоризації, 

соціалізації, неперервної освіти; 

- індивідуальне утворення (суб’єктивно-особистісна якість) або 

надіндивідуальне утворення (сукупність суб’єктивно-особистісних якостей чоловіка 

й дружини), що вказує на якість функціонування особистості у сфері батьківства; 

- інтегративна (системна, структурна) характеристика, яка відбиває 

динамічний характер становлення компетентності (може розвиватись, 

удосконалюватись); 

- сукупність набутих знань, умінь, навичок, цінностей, особистісних якостей, 

якими людина досконало володіє та які можна відповідно виявити й оцінити 

[167, с.4]. 



54 

Проте, вважаємо за доцільне зазначити, що використання поняття „явище‖ 

задля сутнісної характеристики батьківської компетентності, на нашу думку, не 

повною мірою відповідає законам логічного мислення, оскільки поняття „явище‖ – 

філософська категорія і використовується для позначення у предметі, процесі того, 

що знаходить свій вияв безпосередньо, постає перед нами і являє собою зовнішній 

вияв сутності предметів, процесів [251]. 

Відзначимо, що поняття „батьківська компетентність‖ увійшло до вітчизняної 

соціально-педагогічної роботи завдяки Програмі ПРАЙД (PRIDE – Parent Resourse 

for Information, Development and Education), що означає „Ресурси батьків для 

інформації, розвитку та освіти‖. Програма була розроблена у США на початку 90-х 

років для прийомних батьків, яких у західних країнах, через відсутність поділу на 

прийомних батьків і батьків-вихователів, називають „фостерні батьки‖ (від англ. 

foster – виховувати, доглядати за дітьми). 

У контексті проблеми нашого дослідження цікавим є той факт, що ПРАЙД 

керується поняттям „батьківська компетентність‖, на відміну від відповідної 

державної „Програми підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні 

батьки та батьки-вихователі‖ [190]. Слід зауважити, що у нормативно-правових 

актах, зокрема у Положенні про ДБСТ [204], державній „Програмі навчання для 

прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного 

потенціалу‖ [220], стрижневими поняттями є „виховний потенціал батьків‖, 

„виховний потенціал ДБСТ‖, які наводяться без їх тлумачення. Водночас, 

розробники програми ПРАЙД, базуючись на понятті „компетентність‖, тлумачать 

поняття „батьківська компетентність‖ як спроможність батьків кваліфіковано 

здійснювати діяльність, виконувати завдання, спрямовані на забезпечення 

сприятливих умов для життя й розвитку дитини та виокремлюють 5 основних сфер 

батьківської компетентності:  

- забезпечення захисту й безпеки дитини; 

- задоволення потреб дитини в розвитку; 

- зміцнення стосунків дитини з її родиною; 

- підтримка довготривалих стосунків у житті дитини; 
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- робота в команді. 

Зазначені параметри становлять розуміння компетентності батьків-

вихователів на етапі їхньої підготовки до прийняття дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у сім’ю. 

Українська дослідниця Ж. Петрочко зазначає, що компетентність батьків-

вихователів передбачає володіння ними культурою комунікації при взаємодії з 

іншими людьми, уміння отримувати інформацію відповідно до сфер своєї 

життєдіяльності, конкретної потреби, здатність ставити і самостійно вирішувати 

посильні завдання, користуючись власними правами і не порушуючи права інших; 

це здатність брати активну участь у житті громади, усвідомлювати й виконувати 

різні соціальні ролі. Дослідниця виділяє основні компоненти батьківської 

компетентності, серед яких: 

- когнітивний (пізнавальний) – володіння знаннями з питань розвитку дитини і 

його показниками; розуміння концепції прав дитини тощо; 

- емоційно-мотиваційний (ціннісний) – усвідомлення дитини як неповторної 

особистості; розуміння батьківських функцій, наявність особистісної системи 

ціннісних орієнтацій та прагнення сформувати їх у дитини; прагнення до 

підвищення власних знань з питань розвитку і виховання дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, тощо; 

- поведінковий – практична діяльність батьків-вихователів; 

- інформаційно-технологічний – знання ефективних методик виховання, 

різних форм, методів та прийомів взаємодії з дітьми, способів профілактики 

власного „вигорання‖ тощо [138, с.20-21]. 

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу практика визначення 

компетентності за функціями. З точки зору професійної компетентності тлумачить 

компетентність батьків-вихователів дослідниця К. Ігнатенко. На її думку, батьки, які 

беруть на себе відповідальність за виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, є професійними вихователями і виконують батьківську та 

професійну функції. Батьківська функція виражається у прихильності та любові до 

дитини, відчутті нерозривного зв’язку власної долі з її долею, професійна - полягає 
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у готовності до виконання своїх професійних функцій: задоволенні потреб у 

повноцінному розвитку, захисті та вихованні, підтримці стабільності у житті, 

представництві інтересів дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Отже, професійну компетентність прийомних батьків, батьків-

вихователів дослідниця розглядає як елемент їх готовності до виховання дітей даної 

категорії. 

У структурі професійної готовності К. Ігнатенко виділяє особистісний та 

діяльнісний компоненти: особистісний передбачає формування й розвиток 

відношення особистості до процесу діяльності, до об’єктів та суб’єктів діяльності, 

до її результатів; діяльнісний пов’язується з наявністю знань, умінь та навичок, 

необхідних для професійного виконання певних завдань. На думку дослідниці, 

компетентність прийомних батьків, батьків-вихователів формується не тільки 

завдяки отриманим знанням та апробованим навичкам та вмінням, а й на основі 

власного життєвого досвіду [104]. Тотожною до думки К. Ігнатенко є позиція 

О. Байдарової та П. Кликової, які зазначають, що компетентність батьків-

вихователів поєднує дві компетентності: батьківську та професійну. На їхню думку, 

професійна компетентність батьків-вихователів має охоплювати розуміння 

особливостей дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

виражатися у відповідному ставленні до прийняття дитини в сім’ю, наявності 

відповідних знань, умінь та навичок щодо проживання із такою дитиною. 

Батьківська компетентність визначається ними як розуміння батьками-вихователями 

власної позиції щодо дитини, як комплекс знань, умінь і навичок, спрямованих на 

забезпечення реабілітаційного середовища та профілактику вторинної травматизації 

вихованців - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [11]. 

Деякі дослідники (Ю. Кузнецова, С. Піюкова, Л. Пономаренко, 

Н. Хрусталькова) характеризують компетентність батьків-вихователів як 

педагогічну. Ми поділяємо думку Н. Хрусталькової, яка зазначає, що соціалізація 

дітей у „професійно-замісній‖ сім’ї неможлива без професійної діяльності батьків, 

основу якої складає педагогічна компетентність. За визначенням науковиці, 

педагогічна компетентність батьків у такій сім’ї – це певний рівень їхньої 
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підготовки, що передбачає засвоєння сукупності спеціальних педагогічних 

компетенцій (організаційних, управлінських, навчально-розвиваючих, виховних, 

корекційних, соціокультурних) за наявності професійних та особистісних якостей, 

необхідних для виховання дітей-сиріт, на підставі яких батьки отримують право 

займатися професійно-замісною діяльністю в родині [296]. 

У структурі педагогічної компетентності батьків у „професійно-замісній‖ сім’ї 

Н. Хрусталькова виділяє наступні компоненти: мотиваційно-ціннісний (наявність 

прямої професійно-педагогічної мотивації у замісних батьків); особистісний 

(наявність професійно-значущих особистісних якостей у замісних батьків, 

необхідних для взаємодії із дітьми-сиротами); когнітивний (комплекс професійно-

педагогічних знань, умінь, навичок у замісних батьків, необхідних для виховання 

дітей-сиріт); операціональний (володіння засобами та прийомами реалізації 

педагогічної діяльності у батьків в „професійно-замісній‖ сім’ї та готовність до її 

здійснення); комунікативний (навички міжособистісної комунікації в умовах 

„професійно-замісній‖ сім’ї, сприйняття, аналізу та рішення педагогічних проблем, 

що виникають під час виховання дітей-сиріт); креативно-рефлексивний (здатність 

замісних батьків до педагогічної саморегуляції, саморефлексії, самоконтролю, 

самооцінки в умовах реалізації педагогічної діяльності у „професійно-замісній‖ 

сім’ї; наявність у замісних батьків творчих здібностей, зростаючої динаміки, творчої 

активності, готовності до педагогічної творчості) [296, c.94-95].  

Менш конкретним та більш узагальненим, на наш погляд, є визначення 

педагогічної компетентності прийомних батьків у дисертації дослідниці 

С. Піюкової, яка трактує зазначене поняття як системне утворення, сукупність 

визначених характеристик особистості батьків і їх педагогічної діяльності, що 

обумовлюють можливість ефективно здійснювати процес виховання дитини в сім’ї 

[189, с.35]. 

Заслуговує на увагу для нашого дослідження авторська позиція вітчизняної 

дослідниці Л. Пономаренко щодо трактування сутності поняття „педагогічна 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖. У своїй дисертаційній роботі науковця 

розкриває сутність дефініції „педагогічна компетентність батьків-вихователів 
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ДБСТ‖ як особистісну характеристику батьків-вихователів ДБСТ як вихователів, що 

інтегрує їх ціннісно-мотиваційну спрямованість до виховної діяльності у ДБСТ, 

професійно важливі особистісні якості, що необхідні для ефективної виховної 

діяльності батьків-вихователів у ДБСТ, професійні знання щодо функціонування 

батьків-вихователів у ДБСТ, уміння й навички, які необхідні для успішного 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах 

ДБСТ, здатність універсально застосовувати педагогічні знання, уміння та навички у 

виховній практиці, відповідно до особливостей ДБСТ як сімейної форми виховання, 

спроможність батьків-вихователів до емоційно-вольової регуляції і рефлексії 

процесу та результату їх виховної діяльності [201, c.290]. 

Зміст педагогічної компетентності батьків-вихователів ДБСТ авторкою 

схарактеризовано через такі її компоненти, як: ціннісно-мотиваційний, 

особистісний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний. 

Узагальнюючі вищевикладені погляди науковців щодо сутності змісту понять 

„батьківська компетентність‖, „батьківська компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ‖, „педагогічна компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖, можемо 

констатувати, що у практичній виховній діяльності ДБСТ диференціювати ці 

поняття досить складно, оскільки за своєю сутністю професійна діяльність батьків-

вихователів має комплексний характер. 

Аналіз теоретичних досліджень, дотичних до проблеми гендерної 

компетентності, батьківської компетентності свідчить про відсутність у сучасному 

соціально-педагогічному тезаріусі цілісного уявлення щодо сутності і змісту 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ та складають основу для 

формулювання нами авторської дефініції „гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ‖. 

Методологічну основу нашого дослідження складають наступні 

загальнонаукові підходи: аксіологічний, системний, діяльнісний, культурологічний, 

особистісно-орієнтований, синергетичний, компетентнісний гендерний [6; 22; 38;45; 

65; 68;75;112; 123; 165; 200; 227; 297; 306]. 
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Аксіологічний підхід складає основу гендерних поглядів і переконань батьків-

вихователів, сприйняття ними людини як вищої цінності суспільства та самоцілі її 

індивідуального соціального розвитку. 

Системний підхід забезпечує створення цілісної системи формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ як структурне утворення з 

відповідними функціями всіх її елементів. 

З точки зору діяльнісного підходу поняття „гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ‖ розкривається через компоненти, що забезпечують здійснення 

гендерної стратегії в організації виховного процесу в умовах ДБСТ; навичок 

гендерного підходу у виховній діяльності. 

Відповідно до культурологічного підходу гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ полягає в усвідомленні батьками важливості збереження 

культурної ідентичності дитини, норм, цінностей, уявлень, традицій, передачі 

надбань накопиченого соціального, у тому числі гендерного, досвіду і впливає на 

особистість вихованців. 

Особистісно-орієнтований підхід дозволяє розглядати гендерну 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ з позиції толерантного ставлення до всіх 

суб’єктів виховного процесу незалежно від їхньої статті, відсутності гендерних 

стереотипів і упереджень, з урахуванням властивостей кожної особистості. 

З точки зору синергетичного підходу гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ розглядається як процес, що супроводжується суперечностями, 

які зумовлюють трансформацію ціннісних орієнтацій, самопізнавальну, виховну і 

самовиховну активність. З позиції синергетики виховні рішення та дії батьків-

вихователів ДБСТ визначаються не лише наявністю гендерних знань, а і ступенем 

усвідомлення ними власної гендерної ролі та гендерних особливостей вихованців 

ДБСТ. 

Компетентністний підхід передбачає зміну результату засвоєних батьками-

вихователями гендерних знань, умінь та навичок на компетенції та набуття 

гендерної компетентності. 
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З позиції гендерного підходу гендерна компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ дозволяє організувати і спрямувати соціально-виховний процес у ДБСТ на 

досягнення мети в соціальному розвитку вихованців, їх самореалізації, 

самоідентифікації і соціалізації з урахуванням гендерної індивідуальності. 

Схарактеризовані нами методологічні підходи складають основу для формулювання 

авторської дефініції „гендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖. 

Отже, гендерну компетентність батьків-вихователів ДБСТ ми розуміємо 

як 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, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань гендерної 

теорії і практики. 

 

 

1.2. Сутність соціального супроводу батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу 

 

У контексті нашого дослідження „Формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального 

супроводу‖ необхідно, насамперед, проаналізувати теоретичні основи розвитку 

такої форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, як дитячий будинок сімейного типу та змісту поняття „соціальний 

супровід‖ („соціальне супроводження‖). 

Ратифікувавши Конвенцією ООН про права дитини, держава Україна 

проголосила право кожної дитини на сім’ю. Відповідно до міжнародних стандартів 

важливими складовими державної соціальної політики стає створення умов для 
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реалізації права кожної дитини, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на виховання в сім’ї, у атмосфері щастя, любові, 

взаємоповаги та взаєморозуміння. 

У сучасній Україні соціальна політика в галузі охорони дитинства спрямована 

на впровадження успішних підходів світової практики щодо захисту прав дітей, на 

наближення чинної системи опіки над дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, і сиротами до забезпечення потреб дитини і створення нових соціальних 

інститутів, які спрямовуються на створення умов для виховання та розвитку дітей у 

сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного. 

З метою зміни існуючої системи інституційного догляду та виховання дітей і 

створення умов для повноцінного виховання та розвитку дитини в сім’ї, що 

відповідає реальним потребам дітей та сімей з дітьми, в Україні впроваджується 

Національна Стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей на 2017-2026 роки, з позиції розуміння сім’ї як провідного транслятора 

соціокультурного досвіду, який найперше надходить до дитини з боку батьків. Про 

важливість сімейного оточення, а також особистого впливу батьків або осіб, які їх 

заміщують, на формування світогляду, морально-етичних ідеалів, ціннісних 

орієнтацій та самоусвідомлення дитини наголошували видатні педагоги: 

М. Драгоманов, Я. Корчак, А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський. 

Однак, не кожна дитина з певних причин має можливість проживати з 

біологічними батьками у сприятливому сімейному оточенні. Це – діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. Термін „дитина-сирота‖ законодавством 

України визначено як „дитина, в якої померли чи загинули батьки‖, а термін „діти, 

позбавлені батьківського піклування‖ – „діти, які залишилися без піклування батьків 

у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав; відібранням у батьків без 

позбавлення батьківських прав; визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними; оголошення їх померлими; відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства; розшуком їх 

органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження; тривалою хворобою батьків, яка 
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перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, 

батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти‖ [210].  

Відповідно до ст.52 Конституції України забезпечення права дітей цих 

категорій на розвиток та виховання бере на себе держава. У сучасній Україні 

чинними є такі форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, як:  

- усиновлення (удочеріння); 

- передача під опіку (піклування); 

- дві форми державного утримання: інституційна як форма колективного 

проживання та виховання (будинки-дитини, дитячі будинки, інтернати різного типу 

тощо); 

- дві форми (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу) сімейного 

утримання [125]. 

Слід зазначити, що відповідно до Національної Стратегії реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки у зв’язку зі 

змінами системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка 

забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному, або наближеному до сімейного, 

середовищі, у разі ліквідації або реорганізації шкіл-інтернатів, утворюються малі 

групові будинки. Відповідно до Примірного положення про малий груповий 

будинок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 

2018 р. № 926, малий груповий будинок – це заклад соціального захисту, що 

призначений для тривалого (стаціонарного) проживання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в тому числі дітей з інвалідністю, та осіб з їх 

числа в умовах, наближених до сімейних. Одночасно у закладі можуть проживати 

до десяти осіб. За наявності чотирьох і більше дітей з обмеженою життєдіяльністю, 

у тому числі дітей з інвалідністю, в ньому не може проживати більш, ніж вісім осіб. 

Такі будинки створюються і утримуються як за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

так і з інших джерел фінансування. І хоча в малих групових будинках створюються 

умови, наближені до сімейних, дітям надається комплекс необхідних послуг з метою 

соціалізації та підготовки до самостійного життя, перебування у дитячому будинку 
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сімейного типу, на нашу думку, має більш природний характер. Проживання 

дитини-сироти, дитини, яка позбавлена батьківської опіки, або дитини з обмеженою 

життєдіяльністю, у тому разі з інвалідністю, в умовах ДБСТ, який по суті є 

багатодітною сім’єю з притаманними їй функціями та взаємовідносинами, краще 

сприяє процесу соціалізації та усвідомленню дитиною самоідентичності саме через 

спосіб сімейного життя. 

Водночас, пріоритетними формами влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, визначено саме сімейне виховання, що 

юридично закріплено відповідними Законами України та нормативно-правовими 

документами [194; 204; 210; 218; 222]. Серед таких пріоритетних форм були і 

залишаються усиновлення та опіка (піклування). Поряд з тим, державою створені й 

підтримуються нові соціальні форми влаштування дітей, які залишилися без 

батьківської опіки: прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.  

 Схарактеризуємо сутнісно кожну з означених сімейних форм влаштування 

дітей даної категорії. 

Усиновлення (удочеріння) є найбільш прийнятною формою влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що здійснюється на 

підставі рішення суду, та за якої дитина у правовому відношенні повністю 

прирівнюється до рідних дітей і набуває в особі усиновителів батьків, рідну сім’ю. 

Опіка та піклування є найбільш традиційною державною формою 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї 

громадян України, які перебувають переважно в сімейних або родинних відносинах 

із цими дітьми, що підтверджується статистичними даними (табл.1.1). 

Таблиця 1.1. 

Показники дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, охоплених сімейними формами влаштування  
Роки Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні, 

з них влаштовано :  

Загальна 

кількість 
Усиновлено % 

Опіка/ 

піклуван-

ня 

% 

До 

прийом- 

ної сім’ї 

% 
До 

ДБСТ 
% 

2014 83716 3218 3,8 59725 71,3 7449 8,9 6081 7,2 

2015 73183 3212 4,4 52938 72,3 7187 9,8 6169 8,4 

2016 71178 2963 4,1 51753 72,7 6993 9,8 6415 9,0 
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2017 70240 2925 4,2 51101 72,8 6880 9,8 6809 9,7 

2018 55671 2757 4,9 3897 70,0 6571 11,8 7372 13,2 

 

Метою такого влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є забезпечення їх розвитку, виховання, освіти, захисту їх особистих та 

майнових прав, інтересів. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 

чотирнадцяти років, а піклування - над дітьми від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років. Оформлення опіки та піклування регулюється Сімейним кодексом 

України [247]. Опіка (піклування) над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, встановлюється органами опіки та піклування або судом. 

Перебуваючи під опікою (піклуванням), дитина не втрачає статусу дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування. Контроль за умовами утримання, 

виховання, навчання дитини, над якою встановлена опіка (піклування), покладається 

на органи опіки та піклування. Згідно з чинним законодавством, опікун 

(піклувальник) зобов’язаний піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний та 

психічний стан, а також про її духовний розвиток. Опікун (піклувальник) має 

займатися вихованням дитини та повинен забезпечити отримання дитиною повної 

загальної середньої освіти. 

Прийомна сім’я, як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, започаткована з 1998 року. Прийомна сім’я, відповідно до 

Закону України „Про охорону дитинства‖ – це „сім’я, яка добровільно взяла із 

закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до 

чотирьох дітей на виховання та спільне проживання‖ [222]. Функціонування 

прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну сім’ю [194], а 

влаштування дітей – Сімейним кодексом України [247]. Прийомна сім’я 

створюється з метою забезпечення належних умов для виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні. Рішення про 

створення прийомної сім’ї приймають органи місцевої виконавчої влади, а між 

прийомними батьками та органом місцевої виконавчої влади укладається договір на 

влаштування дітей до прийомної сім’ї на виховання та спільне проживання, який 

визначає права та обов’язки обох сторін. Особливостями прийомної сім’ї є: 
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- збереження дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

- обов’язковість підготовчого та поточного навчання кандидатів у прийомні 

батьки за Програмою підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні 

батьки та батьки-вихователі [202]. Організація і проведення навчання покладається 

на центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Окрім попередньої 

підготовки кандидатів до створення прийомної сім’ї, прийомні батьки зобов’язані 

проходити навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу відповідно 

до програми, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту [220]; 

- постійна співпраця прийомних батьків із соціальним працівником, який 

здійснює соціальний супровід прийомної сім’ї; 

- здійснення фінансування та утримання прийомної сім’ї за рахунок 

державного бюджету та виплата одному з прийомних батьків грошового 

забезпечення; крім того, нарахування та сплата страхових внесків на 

загальнообов’язкове пенсійне страхування за прийомних батьків із сум їх грошового 

забезпечення здійснюються у порядку, встановленому КМУ [194]. 

Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і несуть 

персональну відповідальність за здоров’я, життя, фізичний та психічний розвиток 

прийомних дітей. Однією з умов влаштування дітей до прийомної сім’ї є  

проживання дітей на власній площі прийомних батьків за наявності відповідних 

санітарно-гігієнічних умов. 

З огляду на тему нашого дисертаційного дослідження, вважаємо за необхідне 

детальніше розглянути таку форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, як дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ). 

Дитячий будинок сімейного типу є однією з ефективних форм переходу від 

державних до сімейних форм влаштування дитини, так як ДБСТ являє собою не 

дитячий заклад особливого типу, а багатодітну сім’ю з притаманними їй функціями, 

взаємовідносинами, особливостями розвитку тощо. Адже одним з основних 

напрямків життєдіяльності ДБСТ, як стверджує дослідниця А. Капська, є створення 
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оптимальних умов для розширення соціальних контактів дітей; забезпечення 

наступності між сферами соціального становлення людини [114, с.143]. 

Проблеми функціонування ДБСТ як інституту сімейного виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, почали розглядатися 

вітчизняними науковцями на початку 90-х років ХХ століття. Особливості 

діяльності дитячих будинків сімейного типу вивчали Г. Бевз [15], Т. Бондаренко 

[203], Л. Волинець [50], А. Капська [274], Н. Комарова [127], В. Москалюк [163], 

І. Пєша [187;188], Л. Пономаренко [201], І. Ченбай [303], Ю. Черновалюк [307] та ін. 

Професійну діяльність соціальних педагогів та соціальних працівників, спрямовану 

на роботу з такою категорією, як батьки-вихователі, досліджували А. Архипова [7], 

С. Архипова [8], Г. Бевз [16], О. Безпалько [17],  А. Капська [273], М. Лазарєва [136], 

Г. Лактіонова [138], І. Рогальська [232]; шляхам формування, розвитку і підвищення 

виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів присвячені наукові 

роботи вітчизняних дослідників: Т. Бондаренко [203], І. Звєрєвої [91], 

Л. Пономаренко [201] та ін. 

Дитячі будинки сімейного типу, як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, почали створюватися в Україні з 1989 року, і 

наразі розбудована вітчизняна нормативно-правова база функціонування ДБСТ, яка 

спрямована на соціальний захист й охорону прав та інтересів дітей в умовах, 

наближених до сімейних. Державна політика щодо ДБСТ реалізується у:  

- визначенні законодавством України правових, соціальних гарантій і пільг 

ДБСТ як одного із об’єктів державної соціальної політики; 

- реалізації державної соціальної підтримки ДБСТ у формі соціального 

супроводу в інтересах дитини; 

- забезпеченні проходження кандидатами у батьки-вихователі відповідного 

курсу підготовки до соціальної ролі вихователів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за державною програмою;  

- залученні органів місцевого самоврядування та підтримці ними державної 

соціальної політики у цій сфері (рішення про створення ДБСТ та забезпечення його 

функціонування на відповідній адміністративно-територіальній одиниці). 
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На відміну від дитячого будинку, ДБСТ як форма влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, є багатодітною сім’єю, що гарантує 

вихованцям сімейне оточення та виховання. Процес виховання особистості дитини у 

ДБСТ відбувається в малій групі, що сприяє поступовому залученню дитини-

вихованця до соціального життя. Наявність постійного емоційного контакту дитини 

з батьками-вихователями на основі довіри та довготривалість виховного процесу, 

застосування індивідуального підходу до кожної дитини, тепле сімейне оточення, 

наближеність виховного процесу до природних умов тощо - це ті об’єктивні 

переваги виховного потенціалу, які ДБСТ має перед інтернатними закладами. 

Дитячий будинок сімейного типу створюється з метою забезпечення належних 

умов для виховання у сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Функціонування ДБСТ регулюється Положенням про 

дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу – це окрема 

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

шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менше 

п’яти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сукупна кількість 

дітей у сім’ї, як рідних (біологічних), так і прийомних, не повинна перевищувати 

десяти осіб. Як зазначено у Положенні про дитячий будинок сімейного типу, особи, 

які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, набувають статусу батьків-вихователів, а діти, які 

влаштовуються до ДБСТ, є вихованцями. Вихованці ДБСТ не втрачають статусу 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, і перебувають у 

сім’ї до повноліття, а в разі навчання у професійно-технічному навчальному закладі, 

вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації – до його закінчення, але не 

пізніше досягнення ними 23-річного віку [204]. 

При влаштуванні дитини до ДБСТ обов’язковою умовою є її згода, якщо вона 

досягла такого віку, що може її висловити. Рішення про створення ДБСТ 

приймається відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування на підставі особистої заяви осіб (особи), які виявили бажання 

утворити ДБСТ, та з урахуванням результатів навчання, подання відповідного 
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центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також висновку про наявність 

необхідних умов для створення ДБСТ, який надається службою у справах дітей. 

Між органом, який утворив ДБСТ, та батьками-вихователями укладається угода, що 

визначає права і обов’язки кожної із сторін, формулює вимоги щодо умов виховання 

та утримання вихованців, регулює питання захисту житлових та майнових прав 

членів родини. Важливою умовою створення ДБСТ є надання сім’ї житла - 

індивідуального будинку або багатокімнатної квартири, обладнаного необхідними 

меблями та побутовою технікою. Фінансування ДБСТ здійснюється за рахунок 

видатків державного бюджету у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. Батькам-вихователям ДБСТ виплачується грошове забезпечення. 

Положенням про ДБСТ передбачається здійснення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування батьків-вихователів. Сплата страхових внесків 

на загальнообов’язкове пенсійне страхування із сум грошового забезпечення 

батьків-вихователів здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України [204]. 

Водночас практично не вирішеним залишається механізм нарахування 

трудового стажу батькам-вихователям, оскільки у „Довіднику кваліфікаційних 

характеристик професій працівників‖ відсутня професія „батько-вихователь‖, „мати-

вихователька‖. Разом з тим, на батьків-вихователів покладена відповідальність за 

життя, здоров’я, фізичний, психологічний розвиток вихованців та повноваження 

представництва їх інтересів. На представників органів виконавчої влади покладені 

обов’язки контролювати діяльність ДБСТ, насамперед - умови утримання та 

виховання дітей, недотримання яких є підставою для розірвання угоди з батьками-

вихователями.  

Як було зазначено нами вище, питання функціонування статусу ДБСТ в 

Україні є предметом наукового аналізу. Наразі у сучасному науковому дискурсі 

відсутня єдина думка щодо визначення статусу ДБСТ. Так, дослідники В. Москалюк 

та І. Ченбай, наголошуючи на можливості реалізації права кожної особи на сім’ю 

шляхом створення ДБСТ, уважають ДБСТ квазі-сімейною формою влаштування, що 

має особливий статус, у якому поєднуються функції сім’ї та інституційної форми 



69 

влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування [163; 

303]. Дослідники Ж. Петрочко, І. Пєша, Л. Пономаренко, Ю. Черновалюк та ін., 

навпаки, визначають ДБСТ як багатодітну сім’ю, обґрунтовуючи дане визначення 

чинним державним законодавством [186,186-188; 201; 307]. Ми підтримуємо дану 

позицію науковців щодо правового статусу ДБСТ. 

З огляду на те, що ДБСТ –  це сім’я, сімейне оточення сприяє формуванню у 

дитини морально-етичних ідеалів і смаків, норм поведінки, трудових навичок, 

ціннісних орієнтацій. На формування особистості вихованців, зокрема у контексті 

гендерної соціалізації хлопчиків і дівчаток, впливають: характер стосунків між 

батьками-вихователями та між ними і дітьми, іншими членами родини; ставлення 

батьків-вихователів до різних видів праці, до представників обох статей у контексті 

можливостей їх професійної реалізації; міра і характер участі батьків-вихователів у 

суспільному житті, ціннісні орієнтири, загальний культурний рівень тощо. 

Майже тридцятирічний термін функціонування ДБСТ в Україні засвідчує, що 

його виховні функції як форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у цілому не відрізняються від функціонування звичайної 

біологічної сім’ї. Як типова сім’я, дитячий будинок сімейного типу виконує всі 

притаманні їй соціальні функції: економічну, виховну, рекреативну, комунікативну, 

регулятивну, феліцитологічну [201; 203]. 

Водночас, існують деякі характерні особливості діяльності, притаманні лише 

дитячому будинку сімейного типу, на яких акцентує І. Пєша: батьки-вихователі 

біологічно не пов’язані з дітьми-вихованцями; поряд з дітьми-вихованцями в сім’ї 

виховуються і рідні діти; батьки-вихователі повинні виконувати обов’язки не тільки 

вихователів, а й господарів великої родини; перед сім’єю постають завдання щодо 

сприяння корекції та компенсації вад розвитку вихованців, відставання та 

занедбаності здоров’я, а також подолання наслідків психічних травм [187-188]. 

У біологічній сім’ї батьки (згідно зі ст. 150, 151 Сімейного Кодексу України) 

мають певні обов’язки та права щодо виховання дитини: виховання дитини в дусі 

поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 

своєї Батьківщини; піклування про здоров’я дитини та її фізичний, духовний і 
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моральний розвиток; забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти, 

підготовка до сімейного життя; право на особисте виховання переважне перед 

іншими особами; право залучати до виховання дитини інших осіб, передавати їх на 

виховання фізичним та юридичним особам; право обирати форми та методи 

виховання, крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства [247]. 

На відміну від біологічної сім’ї, батьки-вихователі ДБСТ мають діяти у межах 

делегованих їм функцій: співпрацювати зі службою у справах дітей та ЦСССДМ під 

час здійснення соціального супроводу ДБСТ та звертатися до них у разі потреби 

щодо залучення фахівців для вирішення проблемних питань та інформувати про всі 

зміни, що відбуваються у ДБСТ; використовувати кошти, що передбачені на 

розвиток та утримання вихованців, відповідно до цільового призначення; 

забезпечувати проходження вихованцями обов’язкового щорічного медичного 

обстеження лікарями-спеціалістами та виконання їх рекомендацій; сприяти 

установленню контактів вихованців з кандидатами в усиновлювачі. Батьки-

вихователі ДБСТ повинні враховувати культурне та етнічне походження дітей-

вихованців, дотримуватися принципу свободи їх віросповідання. Обов’язковим для 

батьків-вихователів є участь у різних формах підвищення кваліфікації. 

Отже, такі чинники ведуть до змін у виконанні сімейних функцій в ДБСТ на 

відміну від біологічної сім’ї: змінюється та розширюється їх соціальне значення, 

спосіб життя стає більш відкритим, дещо по-іншому організовуються стосунки між 

членами сім’ї. У наслідок влаштування у ДБСТ до десяти дітей (на відміну від 

прийомної сім’ї, до якої влаштовується від одного до чотирьох дітей) відбувається 

перерозподіл акцентів у функціонуванні сім’ї та, відповідно, внутрішньосімейних 

настанов: родина стає більш орієнтованою на виховну та соціалізуючі функції, 

невід’ємною складовою яких є гендерне виховання. 

Науковий аналіз проблеми формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу спонукає нас звернутися до 

трактування змісту поняття „соціальний супровід‖, його мети, завдань, етапів та 

функцій, що теоретично дасть змогу нам релевантно визначити сутність дефініції 

поняття „соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ‖ та його особливості. 
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Термін „соціальний супровід‖ як форма соціальної підтримки сім’ї вперше в 

Україні було запроваджено у 1998 році Міністерством у справах сім’ї та молоді 

України за підтримки проекту ЮНІСЕФ „Трансформація державної опіки над 

дітьми‖. У основу технології соціального супроводу покладено модель „ведення 

випадку‖, запроваджену у практику соціальної роботи Великобританії (care 

management) та США (case management) як форму соціальної допомоги. 

Концептуальною основою технології соціально-педагогічної моделі „ведення 

випадку‖ є обов’язкова поетапна робота соціального працівника з клієнтом, що 

передбачає: вивчення та оцінку ситуації, у якій опинився клієнт; розробку плану 

можливого вирішення даної проблеми; узгодження запропонованого плану з 

клієнтом; реалізацію певних дій щодо покращення ситуації. Обов’язковим та 

важливим етапом завершення роботи є аналіз реалізації плану дій та визначення 

його результативності [106]. 

Особливістю технології „ведення випадку‖ є те, що соціальні послуги 

надаються клієнту не у спеціалізованих закладах, а вдома, у звичному соціальному 

оточенні, найефективніше використовуючи всі можливості, у тому разі за 

принципом розвитку самодопомоги та самозабезпечення. При складанні плану дій 

враховуються питання, які має вирішувати особисто клієнт, що впливає на 

позитивний результат соціальної допомоги та упереджує формування 

патерналістського ставлення клієнта до соціального працівника. Практика 

соціальної роботи свідчить, що саме технологія соціально-педагогічної моделі 

„ведення випадку‖ покладена в основу соціального супроводу сім’ї, яка виховує 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

У контексті аналізу правового регулювання практики соціального супроводу 

сімей, маємо зауважити, що сучасне законодавство України дещо по-різному 

визначає термін „соціальний супровід‖. Зокрема, Закон України „Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю‖ (2001 р.) визначає соціальний супровід як вид 

соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, допомоги та 

патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу [224]. 
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Законом України „Про соціальні послуги‖ (2003 р.) соціальний супровід 

визначений також як вид соціальної роботи, але більш конкретизований: 

спрямований не тільки на здійснення опіки, допомоги, патронажу, а й надання 

комплексу послуг різними спеціалістами незахищеним верствам населення з метою 

подолання життєвих труднощів, збереження та підвищення їх соціального статусу 

[223]. 

Прийнятий у 2005 році Закон України „Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування‖ трактує сутність терміну „соціальний супровід‖ як вид соціальної 

роботи, спрямованої на здійснення опіки, допомоги та патронажу соціально 

незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, 

збереження, підвищення їх соціального статусу [210]. 

Зміст поняття „вид‖ логікою тлумачиться як категорія, що виражає різні рівні 

процесу узагальнення [281, с.79]. Слід зазначити, що класифікація видів соціальної 

роботи визначена в Концепції діяльності Центрів соціальних служб для молоді 

[122]. Згідно з Концепцією, види соціальної роботи – це способи спрямованості 

соціальної роботи, визначення її змісту в залежності від поставлених цілей. 

Відповідно соціальна робота здійснюється за такими видами: соціальний супровід, 

соціальне обслуговування, соціальна профілактика, соціальна реабілітація. 

У нормативно-правових документах, що регламентують діяльність центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з різними категоріями сімей, поняття 

„соціальний супровід‖ визначено з урахуванням конкретних особливостей та потреб 

надання соціальної підтримки. 

Так, у переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, соціальний 

супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, трактується як допомога, якою передбачено створення та підтримка 

позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптація дитини в нових 

умовах, створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та 
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вихованні, захист її майнових, житлових та інших прав; сприяння навчанню та 

розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно 

корисних зв’язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного 

права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім’ї, в тому числі і до 

самостійного життя [218]. 

Виходячи з визначення форми соціальної роботи як способу організації 

діяльності соціального працівника та клієнта соціальної роботи, можна зробити 

висновок, що зміст поняття „соціальний супровід‖ слід розуміти, насамперед, як 

впровадження системи заходів, організацію діяльності соціального працівника щодо 

надання клієнту комплексу соціальних послуг. Трактування змісту поняття 

„соціальний супровід‖ в законодавчо-нормативних актах України надано в 

додатку Г. 

Енциклопедична література більш широко тлумачить зміст поняття „соціальна 

підтримка‖: це система заходів суб’єктів соціально-педагогічної роботи, що 

спрямована на розв’язання проблем осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, шляхом надання їм допомоги чи необхідних видів соціальних послуг 

[258, с.180]. 

Порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу розроблений відповідно до Положення про ДБСТ. Як 

зазначено у цьому документі, соціальне супроводження – це робота, що передбачає 

здійснення фахівцем (або групою фахівців) центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді заходів, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування 

ДБСТ, зокрема надання соціальних послуг [219 ]. 

Відповідно до Закону України „Про соціальні послуги‖ в Україні у 2017 році 

вперше затверджений „Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування‖ [223; 213]. 

Державним стандартом визначено зміст, умови та обсяги надання соціальної 

послуги соціального супроводу ДБСТ, а також показники її якості для усіх 

суб’єктів, що надають цю послугу. Тобто, соціальний супровід визначається 

Державним стандартом як соціальна послуга, а суб’єктами, що надають послугу 



74 

соціального супроводу сім’ям, є фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Об’єктом соціальної послуги 

соціального супроводу в ДБСТ (отримувачами) є діти-вихованці, батьки-вихователі, 

біологічні діти батьків-вихователів та інші члени сім’ї, які проживають спільно з 

ними. 

Сутність поняття „соціальна послуга соціальний супровід‖ тлумачиться 

Державним стандартом як „комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні 

та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптації 

дитини в нових умовах, створенні належних умов для забезпечення індивідуальних 

потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у 

розвитку та вихованні, захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння 

навчанню та розвитку дитини, допомогу у зміцненні / відновленні родинних та 

суспільно-корисних зв’язків, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного 

права дитини на усиновлення, підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до 

самостійного життя‖ [213]. Вважаємо за необхідне зазначити, що станом на вересень 

2019 року практика соціального супроводу ДБСТ, форми та ведення документації 

залишаються незмінними і визначаються відповідно до Порядку здійснення 

соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 

що прийнятий у 2009 році [219]. 

Аналіз законодавчої та нормативно-правової бази щодо ДБСТ як об’єкта 

соціальної роботи свідчить про практику паралельного вживання термінів 

„соціальне супроводження‖ та „соціальний супровід‖. Ураховуючи наявний опис 

дефініції „соціальний супровід‖ в Законах України [210; 224] та з огляду на те, що 

вони мають вищу юридичну силу, ніж інші нормативно-правові та підзаконні акти 

(постанови, накази, розпорядження Уряду України) [204], у яких почасти 

використовується поняття „соціальне супроводження‖, ми у нашому 

дисертаційному дослідженні використовуємо поняття „соціальний супровід‖. 

Принагідно зазначимо, що низка науковиць – Г. Бевз, Т. Бондаренко, І. Звєрєва, 

А. Капська, Н. Комарова, Г. Лактіонова, О. Пєша, С. Толстоухова та ін. дані поняття 

вживають як тотожні [127; 128; 138; 203; 275]. 
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Проаналізуємо трактування сутності поняття „соціальний супровід‖ у 

сучасному науковому тезаурусі (додаток Д). З точки зору соціальної педагогіки 

сутність даного поняття визначається як різновид соціальної роботи (діяльності), як 

технологія соціально-педагогічної роботи та як технологія соціальної роботи. 

Поняття „соціальний супровід‖ трактується у сучасній професійній 

енциклопедичній літературі як вид соціальної діяльності, форма соціальної 

підтримки, надання конкретній особі або сім’ї комплексу правових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, 

інформаційних послуг соціальним працівником (або за потребою спільно з іншими 

фахівцями різних установ та організацій) [258, с.255]. 

Як вид соціальної роботи, що сприяє забезпеченню необхідних умов 

життєдіяльності сімей, дітей і молоді шляхом надання соціальних послуг, допомоги 

та здійснення відповідних заходів, визначають соціальний супровід І. Звєрєва та 

О. Безпалько [91]. Такої ж думки додержуються Н. Комарова, І. Пєша, які 

зазначають, що соціальний супровід – це вид соціальної роботи з особою або сім’єю, 

що передбачає надання їм комплексної індивідуальної соціальної допомоги [274, 

с.130]. 

Як роботу соціального педагога (працівника), спрямовану на підтримку сім’ї в 

різних видах її життєдіяльності, формування здатності сім’ї самотужки долати свої 

труднощі, надання допомоги сім’ї з метою розв’язання різних проблем трактує 

соціальний супровід Г. Лактіонова [91, с.123]. 

З огляду на специфіку завдань, що вирішуються у процесі супроводу клієнта 

або сім’ї, А. Капська характеризує соціальний супровід як вид (технологію) 

соціально-педагогічної роботи, що спрямована на соціальну підтримку клієнтів, які 

потребують професійної соціальної допомоги. [115, с.129]. 

За визначенням Р. Вайноли, технологія соціально-педагогічної роботи - це 

способи та дії соціальних педагогів, що спрямовані на збереження чи поліпшення 

соціального функціонування об’єкта, сприяння його саморозвитку, творчому 

потенціалу, здібностей, задатків [37]. На думку дослідника С. Коношенка, діяльність 
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соціального педагога направлена на налагодження нормальної життєдіяльності сім’ї 

шляхом надання соціальних послуг [129]. 

Як специфічну діяльність соціального працівника, спрямовану на створення 

необхідних умов для розвитку дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, тлумачить соціальний супровід сім’ї, яка взяла на виховання таких 

дітей, О. Водяна та визначає метою соціального супроводу такої сім’ї використання 

всіх ресурсів для: оптимальної адаптації дитини-вихованця в сім’ї; мобілізації 

власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем у подальшому; забезпечення 

партнерських стосунків між сім’єю, соціальною службою, державними, 

громадськими та іншими установами щодо забезпечення прав дитини [46]. 

Сутність поняття „соціальний супровід‖ щодо ДБСТ як об’єкта соціальної 

роботи визначена авторським колективом вітчизняних науковців (Г. Бевз, 

А. Капська, Н. Комарова, В. Пєша) та трактується як „діяльність соціального 

працівника (або групи соціальних працівників) спрямована на створення 

оптимальних соціально-психологічних умов розвитку прийомних дітей та дітей-

вихованців у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу‖ [274, с.59]. 

Дослідниця Л. Пономаренко трактує сутність поняття „соціальний супровід‖ 

щодо ДБСТ як форму соціальної підтримки, що передбачає надання соціальним 

працівником (або групою фахівців у разі потреби) членам ДБСТ комплексу 

правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, 

інформаційних послуг протягом певного періоду часу [201]. 

Узагальнюючи аналіз змісту поняття „соціальний супровід‖, можемо 

констатувати, що у наукової спільноти відсутня спільна позиція трактування змісту 

даного поняття. Підсумовуючи та конкретизуючи розглянуті трактування сутності 

поняття „соціальний супровід‖ у сучасному законодавчому полі та науковому 

середовищі, можемо стверджувати, що існують деякі істотні відмінності у 

визначенні поняття і тлумачаться у таких значеннях: як вид соціальної роботи, як 

діяльність соціального працівника, як форма соціальної підтримки. Водночас, 

загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги соціального 

супроводу ДБСТ дають нам можливість визначити сутність даного поняття як: 
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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, правових, соціально-психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, 

інформаційних послуг, спрямованих на створення оптимальних умов для життя, 

розвитку та виховання дітей-вихованців ДБСТ. 

Технологія здійснення соціального супроводу ДБСТ регламентується 

Порядком здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу, яким визначено зміст, мету, умови та обсяги надання 

соціального супроводу ДБСТ від початку до завершення надання соціальної 

допомоги [219]. 

Соціальний супровід ДБСТ здійснюється з метою забезпечення належних 

умов функціонування дитячих будинків сімейного типу, створення позитивного 

психологічного клімату у сім’ї, умов для розвитку вихованців з урахуванням їх 

потреб, формування партнерських відносин між батьками-вихователями, 

державними і громадськими установами для забезпечення умов проживання та 

захисту прав дітей та надання їм державної соціальної підтримки шляхом надання 

соціальних послуг. 

Під соціальними послугами розуміються дії державних або неурядових 

організацій, фахівців, що спрямовані на задоволення потреб і забезпечення прав, 

вирішення проблем, попередження або подолання складних життєвих обставин 

окремих осіб чи соціальних груп [90, с.232]. Закон України визначає перелік 

соціальних послуг: соціально-побутові, соціально-економічні, соціально-

психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, інформаційні, з 

працевлаштування, послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними 

можливостями [223]. 

Виходячи з інтересів дитини-вихованця, об’єктами соціального супроводу, 

крім неї, визначено найближче її оточення: батьки-вихователі, рідні діти батьків-

вихователів, біологічні батьки тощо. Таким чином створюються умови для 

гармонійного розвитку дитини. 
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З огляду на те, що діяльність соціального працівника під час соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ спрямована, зокрема, на надання соціально-

педагогічних послуг, схарактеризуємо сутність поняття соціально-педагогічного 

супроводу. 

Аналіз наукових досліджень свідчить, що у науковому середовищі існує 

багатоаспектне розуміння змісту даної наукової категорії і трактується 

неоднозначно: З. Шевців – як вид соціально-педагогічної діяльності, що 

спрямований на здійснення опіки, допомоги та патронажу неблагополучної сім’ї 

[311, с.133]; С. Архипова, Г. Майборода, О. Тютюнник – як специфічний вид 

діяльності соціального педагога у співпраці з іншими суб’єктами навчально-

виховного процесу [8, с.233-234]; А. Архипова – як елемент цілеспрямованої 

педагогічної підтримки дітей, які залишилися без піклування батьків, у процесі їх 

соціалізації [7, с.25]; І. Рогальська – як процес особистісної взаємодії між тим, хто 

супроводжує, і тим, хто цього потребує [232, с.35]; І. Матвієнко – як особливий вид 

допомоги дитини у прийомній сім’ї [151, с.79]; М. Лазарєва – як цілеспрямований 

процес пізнання опікунської сім’ї [136, с.65]. 

Дослідниця Л. Пономаренко, з думкою якої ми солідаризуємося, у своєму 

дисертаційному дослідженні визначає соціально-педагогічний супровід батьків-

вихователів ДБСТ як складову соціального супроводу ДБСТ та вид соціально-

педагогічної діяльності [201]. Уважаємо за доцільне акцентувати увагу саме на 

соціально-педагогічних послугах, які, на наш погляд, є формою соціально-

педагогічної підтримки ДБСТ, спрямованої на підвищення рівня функціональної 

спроможності ДБСТ. Під соціально-педагогічними послугами, відповідно до Закону 

України „Про соціальні послуги‖, розуміється виявлення та сприяння розвитку 

різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, організацію індивідуального навчального, виховного та корекційного 

процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а 

також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, 

заінтересованих осіб [223]. Окрім сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, соціально-педагогічні послуги надаються і сім’ям, які виховують дітей-
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому разі дитячим будинкам 

сімейного типу. 

Соціально-педагогічні послуги, як складова комплексу соціальних послуг, 

визначених Порядком здійснення соціального супроводження прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного, типу передбачають: 

- допомогу у вирішенні питань навчання дітей-вихованців та здобутті ними 

освіти; 

- організацію додаткових занять щодо всебічного та гармонійного розвитку 

та потреб вихованців; 

- просвітницьку роботу щодо особливостей функціонування сім’ї та сімейних 

стосунків; 

- організацію навчання батьків-вихователів методам виховання дітей без 

покарання; 

- налагодження та підтримку стосунків з біологічною родиною; 

- допомогу у розв’язанні конфліктних ситуацій у власній сім’ї; 

- підготовку дитини-вихованця до самостійного життя тощо [219]. 

Як бачимо, у чинному переліку соціально-педагогічних послуг не 

виокремлено надання допомоги батькам-вихователям у здійсненні статевого та 

гендерного виховання дітей-вихованців. Натомість, у аналогічному документі 

„Порядок здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу‖ від 2006 року [Наказ Міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 31.10. 2006 № 3685] різновид такої допомоги був 

сформульований. На наше переконання, такий підхід є перепоною для здійснення 

батьками-вихователями своїх функцій у контексті ефективної гендерної соціалізації 

вихованців відповідно до принципу егалітарності. Вважаємо, що допомога батькам-

вихователям ДБСТ щодо здійснення статевого та гендерного виховання дітей-

вихованців є однією із важливих складових соціально-педагогічних послуг, яка 

надається під час соціального супроводу. 

Здійснення соціального супроводу ДБСТ покладено на фахівців із соціальної 

роботи (соціальних працівників) ЦСССДМ. 
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Спеціаліст, на якого покладено функцію здійснення соціального супроводу 

ДБСТ, відповідно до чинного законодавства має пройти курс спеціальної підготовки 

за Програмою підготовки соціальних працівників центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді щодо створення та забезпечення діяльності ДБСТ і мати 

сертифікат відповідного державного зразка [190]. У подальшому, необхідною 

вимогою є підвищення їхньої професійної кваліфікації не рідше, ніж один раз на 

п’ять років. 

Від кваліфікаційної підготовки соціального працівника та його роботи 

залежить ефективність вирішення та узгодження всіх питань соціального супроводу 

ДБСТ, у тому разі - формування гендерної компетентності батьків-вихователів. 

Соціальний супровід ДБСТ передбачає діяльність фахівця із соціальної роботи в 

якості соціального менеджера: він відповідає як за організацію, так і конкретно за 

надання послуг, що можуть бути надані клієнту фахівцями різних установ та 

організацій. Таким чином, фахівець із соціальної роботи реалізує соціальний 

супровід на двох рівнях: безпосередньо контактує з клієнтом (контактний рівень); 

організовує взаємодію клієнта з іншими організаціями (опосередкований рівень). 

В основу методики надання соціальних послуг покладена оцінка потреб та 

планування послуг, а також індивідуальна оцінка проблем і потреб дитини-

вихованця для визначення необхідного типу та рівня соціальної допомоги. При 

створенні ДБСТ розширюються соціальні сторони усіх сфер життєдіяльності сім’ї, 

формуються підвищенні вимоги до якості її внутрішнього функціонування. 

Головними завданнями соціального супроводу ДБСТ є: оптимальне використання 

всіх можливостей щодо адаптації дитини-вихованця та батьків-вихователів до нових 

умов життєдіяльності з метою ефективного вирішення проблем дитини; надання 

кваліфікованої допомоги батькам-вихователям з метою підготовки їх до вирішення, 

у подальшому, проблем шляхом мобілізації власних ресурсів; забезпечення 

партнерських взаємовідносин між соціальним працівником, державними і 

громадськими установами та сім’єю з метою комплексного забезпечення прав 

вихованців. Отже, соціальний супровід ДБСТ спрямований на досягнення 
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максимальної самостійності сім’ї у виконанні внутрішньо сімейних функцій та 

зовнішньої взаємодії. 

Соціальний супровід ДБСТ реалізується у послідовності певних етапів, які 

регламентуються Порядком здійснення соціального супроводження:  

- відвідування сім’ї, аналіз ситуації; оцінка потреб дитини та ДБСТ; 

- додатковий збір інформації про дитину; 

- планування соціального супроводу; 

- реалізація плану соціального супроводу; 

- періодична оцінка результату соціального супроводу; 

- планування виходу дитини із сім’ї; 

- завершення соціального супроводу [219]. 

Кожний з етапів соціального супроводу чітко регламентований у часі та 

веденні певної документації. Першим етапом вивчення ситуації в ДБСТ є аналіз 

характеристик сім’ї, її проблем та потреб, визначення ресурсів родини та її 

найближчого оточення. Соціальний супровід ДБСТ передбачає надання комплексу 

соціальних послуг батькам-вихователям ДБСТ, дітям-вихованцям та найближчому 

їх оточенню. Реалізація соціального супроводу ДБСТ передбачає планування 

соціальної роботи з дітьми-вихованцями, батьками-вихователями та найближчим 

оточенням. План соціального супроводу - це документ, складений на підставі 

комплексного визначення та оцінки персональних потреб дитини, сім’ї, що включає 

ті позиції, які є актуальними на відповідний термін реалізації соціального 

супроводу. Процес планування соціального супроводу здійснюється за участю 

батьків-вихователів, які є законними представниками інтересів дитини, і дитини, 

якщо дозволяє її вік та стан здоров’я. 

Соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ виступає як організація 

соціальної підтримки та допомоги батькам-вихователям у розв’язанні тих завдань, 

які вони не можуть ефективно виконати самостійно. Виходячи з обов’язків батьків-

вихователів, більша частина пунктів плану соціального супроводу має включати їх 

як безпосередніх виконавців, а фахівець із соціальної роботи залучається у тих 

випадках, коли батьки не в змозі самостійно вирішувати окреслені проблеми: 
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юридичне оформлення документів, залучення фахівців інших установ та 

організацій, захист інтересів дитини на рівні органів місцевого самоврядування 

тощо. 

Функції соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ наближені до 

функції соціально-педагогічної діяльності, які притаманні соціально-педагогічній 

роботі з сім’ями [8]. 

До таких функцій відносяться: 

- мотиваційна (спонукання до компетентної виховної дії, до педагогічної 

спрямованості, світосприйняття, реалізації особистісного підходу у вихованні дітей, 

здатність батьків-вихователів ДБСТ задовольняти свої потреби та потреби 

вихованців); 

- соціально-адаптаційна (визначає відповідність внутрішньої та зовнішньої 

системи стосунків батьків-вихователів змісту делегованих державою повноважень 

при створенні ДБСТ); 

- комунікативна (забезпечує змістовий аспект співпраці батьків-вихователів 

ДБСТ з фахівцем із соціальної роботи, полягає у встановленні необхідних 

професійних контактів, сприйманні та розумінні іншої людини, формування у всіх 

взаємодіючих сторін позитивної перцепції один до одного); 

- інформаційна (спрямована на обмін необхідною інформацією між батьками-

вихователями та фахівцем із соціальної роботи з конкретних питань життєдіяльності 

ДБСТ); 

- діагностична (потребує аналізу діяльності батьків-вихователів, та оцінки 

результатів, досягнутих у процесі соціального супроводу); 

- навчальна (спрямована на набуття та поглиблення знань, розвиток вмінь та 

застосування навичок батьків-вихователів, необхідних для організації виховної 

діяльності); 

- корекційна (передбачає підвищення кваліфікації батьків-вихователів з 

метою впровадження ефективних моделей процесу виховання); 
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- консультаційна (передбачає надання консультацій батькам-вихователям в 

разі виникнення проблеми, залучення до її спільного аналізу та пошуку можливих 

шляхів вирішення); 

- координаційна (спрямована на залучення фахівців інших установ та 

організацій для попередження та вирішення можливих життєвих проблем у ДБСТ). 

Ураховуючи, що соціальна робота є таким видом діяльності, що має 

міждисциплінарний характер, її методологічними принципами виступають 

інтегровані принципи інших наук, у тому разі і педагогічних. До них відносяться, 

зокрема, принципи системного, комплексно-інтегрованого, гендерного, особистісно-

орієнтованого, синергетичного підходів тощо. Безперечною є думка, що в соціальній 

системі головним елементом є окрема людина з притаманними їй потребами та 

системою цінностей, інтересами, культурою, побутовим та економічним станом. 

Специфічними елементами соціальної системи є дитячий будинок сімейного типу, 

батьки-вихователі, які прийняли на виховання дитину, діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, біологічні діти батьків-вихователів, інші члени 

родини, найближче оточення родини тощо. Вони  потребують соціального 

супроводу. З точки зору системного підходу [256], діяльність соціального 

працівника потребує знання конкретно-наукових проявів методології, принципів, 

понять та методів соціальної роботи, вимагає від нього застосування методів аналізу 

та синтезу як взаємопов’язаних частин єдиного процесу під час соціального 

супроводу з його початку і до завершення та спрямовує його діяльність на 

досягнення позитивного результату соціального супроводу батьків-вихователів 

ДБСТ. 

З огляду на сутність системного підходу, професійна діяльність соціального 

працівника, спрямована на взаємини між ним і супроводжуваними та на поліпшення 

їх правового і соціального становища. Отже, позитивний результат діяльності 

соціального працівника під час здійснення соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ можливий за умови сформованого системного уявлення та 

розуміння системи соціальної роботи. 



84 

Впровадження системного підходу до здійснення соціального супроводу 

батьків-вихователів ДБСТ обумовлює використання методів, принципів, категорій 

системи соціальних та гуманітарних наук. 

Комплексно-інтегративний підхід до соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ [189] полягає в розумінні фахівцем з соціальної роботи 

взаємозв’язків соціальної діяльності та різних видів взаємодії з батьками-

вихователями ДБСТ, з сім’єю, сімейним оточенням, а також у баченні людини в 

контексті соціальних зв’язків та соціальних ризиків, комплексу соціальних девіацій 

та системи самозахисних заходів. Головною ідеєю комплексно-інтегративного 

підходу є утвердження поєднання різних видів взаємодії фахівця із соціальної 

роботи з батьками-вихователями на засадах партнерської взаємодії. 

З точки зору гендерного підходу діяльність соціального працівника, фахівця із 

соціальної роботи, які опікуються соціальним супроводом батьків-вихователів 

ДБСТ, передбачає аналіз процесу соціалізації батьків-вихователів з урахуванням їх 

гендерних особливостей, консультативну допомогу особам, які зазнали гендерної 

дискримінації чи потрапили в ситуацію гендерного насильства, а також оцінку 

наслідків та результатів здійснюваного ними соціально-педагогічного впливу на 

процес гендерної соціалізації вихованців. Такий підхід надає можливість виявити 

причини виникнення соціально-педагогічних проблем у родині, створює умови для 

підвищення ефективності організації соціально-педагогічної допомоги батькам-

вихователям та членам їх сім’ї у контексті принципів егалітарності. 

З точки зору синергетичного та особистісно-зорієнтованого [227; 249] 

підходів, які, на нашу думку, у діяльності фахівця з соціальної роботи є 

взаємопов’язаними, соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ сприяє 

розширенню уявлень про детермінацію сімейних відносин та визначенню рівня 

кваліфікованої допомоги щодо їх оптимізації, стимулює об’єкт соціального 

супроводу до особистісного розвитку, зосереджує його на власних, найчастіше ще 

не виявлених можливостях, сприяє самовизначенню особистості. Суб’єкт і об’єкт 

під час здійснення соціального супроводу  батьків-вихователів ДБСТ діють у рамках 

відкритого діалогу, прямого і зворотнього зв’язку. Використання синергетичного 
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підходу фахівцем із соціальної роботи під час соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ дозволяє йому оптимізувати психолого-педагогічну атмосферу 

сім’ї, яка взяла на виховання дітей-сиріт, аналізувати структуру особистості членів 

родини ДБСТ, їх можливі психопатологічні особливості, вірогідні статево-рольові 

настанови, що сформувалися на попередніх життєвих етапах та під час прийняття 

вихованців у сім’ю, а також цінності, мотиви індивідуального розвитку різних 

членів сім’ї, вплив мікросоціального оточення тощо. Синергетичний підхід дозволяє 

використати деякі принципи щодо здійснення соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ: застосування варіативності розв’язання проблем окремо кожної 

сім’ї; використання технологій, орієнтованих на конкретну сім’ю на основі 

принципу добровільності, а не примусу та шляхом нав’язування соціальних послуг; 

планування етапів роботи з сім’єю та прогнозування її результатів з урахуванням 

можливих критичних ситуацій; розуміння сім’ї як системи, здатної до 

самоорганізації, що впливає на можливість розгляду процесів, що відбуваються в 

ній, як взаємовпливаючих і взаємозумовлених. 

Розуміння методологічних засад поняття „соціальний супровід батьків-

вихователів ДБСТ‖ дає підстави виявити теоретичні складові даної наукової 

категорії та її особливості стосовно батьків-вихователів ДБСТ. Слід зазначити, що у 

вітчизняних наукових дослідженнях концептуальні основи соціального супроводу 

батьків-вихователів ДБСТ не розглядаються. Натомість, як у науковій сфері, так і у 

чинному законодавстві, йдеться про складові соціального супроводу. Безперечно, 

якість соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ як процесу визначають його 

базові принципи, які спрямовані на підвищення рівня функціональної спроможності 

ДБСТ як соціального інституту виховання і соціалізації особистості, основні вимоги 

до її змісту, методики, організації. Слід зазначити, що у сучасній теорії соціальної 

роботи відсутнє усталене визначення її принципів, хоча певні підходи до їх змісту 

сформульовано окремими вітчизняними та зарубіжними науковцями. Дослідники 

В. Жуков [269, с.69], В. Курбатов [257, с.93], І. Мигович [143, с.54] обґрунтували 

принципи соціальної роботи як „основоположні ідеї, правила, норми поведінки 

суб’єктів соціального захисту та підтримки населення, зумовлені закономірностями 



86 

соціальних процесів і вимогами передової практики‖. Принципи соціальної роботи є 

певною системою, враховуючи те, що вона, як професійна діяльність, тісно 

взаємопов’язана з різними соціальними інститутами та галузями суспільної 

практики. Сучасні науковці виокремлюють п’ять основних груп принципів 

соціальної роботи: методологічні (загально-філософські), соціально-політичні, 

організаційно-розподільні (організаційно-діяльнісні), психолого-педагогічні, 

специфічні (інструментальні) [91, с.45]. 

Методологічні принципи покладені в основу всіх наук про суспільство, 

людину і механізми їх взаємодії. Враховуючи, що соціальна робота є особливим, 

універсальним видом діяльності, її методологічними принципами є інтегровані 

принципи інших наук. 

Соціально-політичні принципи виражають вимоги, зумовлені залежністю  

спрямованості соціальної роботи та її  змісту від державної соціальної політики, яка 

визначає концептуальні підходи до вибору пріоритетів у соціальному захисті 

населення. Серед основних принципів цієї групи є гуманізм та демократизм змісту 

та методів соціальної роботи, єдність державного та регіонального підходів щодо її 

здійснення. 

Організаційно-розподільні принципи передбачають професійну, соціально-

технологічну компетентність кадрів; мотивування; контроль і перевірку виконання; 

єдність прав та обов’язків, повноважень і відповідальності, що забезпечують 

ефективність соціальної роботи. 

Психолого-педагогічні принципи посідають значне місце, адже вони 

відображають вимоги до вибору методів і засобів психолого-педагогічного впливу 

на клієнтів соціальних служб. Соціальний працівник керується у своїй діяльності 

знаннями закономірностей, принципів загальної та соціальної педагогіки і 

психології, що допомагає йому бачити взаємозв’язок різних форм і методів впливу 

на людей психолого-педагогічними засобами. Важливими в цій підгрупі принципів є 

комплексний підхід до аналізу й оцінки умов життєдіяльності клієнтів і вибору 

форм та методів роботи з ними; індивідуальний і диференційований підхід; 
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цілеспрямованість соціальної роботи, системність, тактовність у спілкуванні з 

клієнтами тощо [270, с.49]. 

До специфічних принципів соціальної роботи відносяться основні правила 

діяльності у сфері надання соціальних послуг різним категоріям населення, у тому 

числі батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, серед яких: принцип 

адресності та індивідуального підходу, охорони соціальних прав, реалізація 

першочергового права дитини на зростання та виховання в сім’ї, доступності та 

відкритості, варіативності соціальної допомоги, опори на власні сили, 

профілактичної спрямованості, конфіденційності, толерантності і гуманізму, 

комплексності тощо. 

Соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ базується на дотриманні 

вищезазначених провідних принципів соціальної роботи та здійснюється за освітнім, 

психологічним й посередницьким напрямами. 

Визначивши зміст, мету, завдання, етапи, функції, підходи та принципи 

соціального супроводу, окреслимо особливості, що виявляються у специфічних 

умовах здійснення даного виду діяльності фахівців із соціальної роботи щодо 

батьків-вихователів ДБСТ. 

Аналіз опрацьованих наукових джерел, вивчення досвіду роботи фахівців із 

соціальної роботи ЦСССДМ з означеної проблеми дають підстави схарактеризувати 

деякі особливості реалізації соціального супроводу батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу: 

1) соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ є природною складовою 

соціального супроводу ДБСТ, обов’язковою формою державної соціальної 

підтримки функціонування ДБСТ; 

2) фахівці із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді / ОТГ, які здійснюють соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ, є 

з’єднуючою ланкою між державними, громадськими установами та ДБСТ, функції 

фахівця мають знати не лише вони самі, а й батьки-вихователі; 
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3) специфічність об’єкту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ 

полягає у функції батьків-вихователів ДБСТ, які одночасно виступають і як 

професійні вихователі, і як батьки; 

4) соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ спрямований на 

стимулювання об’єкту соціального супроводу (батьків-вихователів) до 

особистісного розвитку, до саморефлексії, зосередження їх на власних, найчастіше 

ще не виявлених можливостях, сприяння самовизначенню особистості, вільної від 

статево-рольових стереотипів; 

5) соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ одночасно спрямований на 

створення відповідних умов життєдіяльності вихованців ДБСТ та надання 

необхідної психолого-педагогічної допомоги батькам-вихователям для забезпечення 

соціальних гарантій та прав вихованців, у тому разі у визначенні життєвих 

траєкторій без шаблонного ставлення до представників різної статі; 

6) соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ відбувається в умовах 

високої щільності та різноманіття соціальних зв’язків у сім’ї, членами якої є діти-

вихованці (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування), батьки-

вихователі, біологічні діти батьків-вихователів, інші члени родини, найближче 

оточення родини тощо.  

У процесі дослідження змісту поняття „соціальний супровід‖ ми дійшли 

висновку про відсутність наукових досліджень щодо трактування змісту поняття 

„соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ‖. 

Вітчизняна науковиця Л. Пономаренко у своєму дисертаційному дослідженні 

визначає соціально-педагогічний супровід батьків-вихователів ДБСТ як складову 

соціального супроводу ДБСТ та вид соціально-педагогічної діяльності, що є 

формою соціальної підтримки, яка передбачає надання фахівцями ЦСССДМ (за 

потреби, спільно зі спеціалістами інших установ та організацій) комплексу 

соціально-педагогічних послуг батькам-вихователям ДБСТ, спрямованих на 

підвищення рівня виконання ними виховної функції [201]. 
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Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-

сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, сутність поняття соціальний 

супровід тлумачить як „соціальна послуга соціальний супровід‖ [213]. 

Підсумовуючи трактування вітчизняних науковців щодо сутності поняття 

„соціальний супровід‖ як виду соціальної діяльності щодо ДБСТ, керуючись 

сучасним законодавством в галузі соціальної політики, ми сформулювали 

визначення дефініції „соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ‖: 

„Соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ – складова 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”. 

 

 

1.3. Стан сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

 

Визначивши зміст ключових понять нашого дослідження, вважаємо за 

потрібне окреслити його методологічну основу. 

Аналіз теоретичних досліджень, дотичних до проблеми гендерної 

компетентності, батьківської компетентності свідчить про відсутність у сучасному 

соціально-педагогічному тезаріусі цілісного уявлення щодо сутності і змісту 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, водночас про наявність бази 

для формулювання нами авторської дефініції „гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ‖. 

Методологічну основу нашого дослідження складають наступні 

загальнонаукові підходи: аксіологічний (В. Бездухов, Б. Гершунський, І. Ісаєв, 

Н. Костіна), системний (В. Андрєєв, В. Бєзпалько, С. Гончаренко В. Краєвський, 

І. Лернер, Д. Чернілевський); діяльнісний (П. Гальпєрін, В. Зінченко, 
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С. Рубінштейн), культурологічний (Н. Бордовська, Б. Ковбас, В. Костів), 

особистісно-орієнтований (Є. Бондаревська, В. Сєріков, Л. Сухорукова), 

синергетичний (С. Гончаренко, Л. Даниленко, Н. Протасова); компетентнісний 

(І. Бех, Ю. Варданян, І. Зимня, О. Пометун, А. Хуторский,); гендерний (С. Агуліна, 

Е. Каменська, І. Мунтян, Р. Назмутдінова, В. Сорочинська, К. Фофанова). 

Аксіологічний підхід складає основу для формування гендерних поглядів і 

переконань батьків-вихователів, сприйняття ними людини як вищої цінності 

суспільства та самоцілі її індивідуального соціального розвитку. 

Системний підхід забезпечує створення цілісної системи формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ як структурного утворення з 

відповідними функціями всіх її елементів. 

З точки зору діяльнісного підходу поняття „гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ‖ розкривається через компоненти, що забезпечують здійснення 

гендерної стратегії в організації виховного процесу в умовах ДБСТ, застосування 

навичок впровадження гендерного підходу до виховної діяльності.  

Відповідно до культурологічного підходу, гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ полягає в усвідомленні ними важливості збереження культурної 

ідентичності дитини, норм, цінностей, уявлень, традицій, передачі надбань 

накопиченого соціального, у тому числі гендерного, досвіду, що суттєво впливає на 

розвиток особистості вихованців. 

Особистісно-орієнтований підхід дозволяє розглядати гендерну 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ з позиції толерантного ставлення до всіх 

суб’єктів виховного процесу незалежно від їхньої статті, відсутності гендерних 

стереотипів і упереджень з урахуванням властивостей кожної особистості. 

З точки зору синергетичного підходу, гендерна компетентність батьків-

вихователів ДБСТ розглядається як процес, що супроводжується суперечностями, 

які зумовлюють трансформацію ціннісних орієнтацій, самопізнавальну, виховну і 

самовиховну активність. З позиції синергетики виховні рішення та дії батьків-

вихователів ДБСТ визначаються не лише наявністю гендерних знань, а і ступенем 

усвідомлення ними власної гендерної ролі та ролі вихованців ДБСТ. 
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Компетентністний підхід передбачає зміну результату засвоєних батьками-

вихователями гендерних знань, умінь та навичок на компетенції та набуття ними 

гендерної компетентності.  

З позиції гендерного підходу, гендерна компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ дозволяє організувати і спрямувати соціально-виховний процес у ДБСТ на 

досягнення мети в соціальному розвитку вихованців, їх самореалізації, 

самоідентифікації і соціалізації з урахуванням гендерної індивідуальності. 

Схарактеризовані нами методологічні підходи складають основу для 

формулювання авторської дефініції „гендерна компетентність батьків-вихователів 

ДБСТ‖. З урахуванням наданого у підрозділі 1.1. аналізу наукових характеристик 

сутності поняття „гендерна компетентність‖, ми визначаємо авторське тлумачення 

поняття „гендерна компетентність батьків-вихователів дитячих будинків сімейного 

типу‖ як 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, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань 

гендерної теорії і практики. 

Ми висуваємо припущення, що структура гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ повинна характеризуватися такими взаємопов’язаними 

компонентами: мотиваційно-ціннісним, особистісним, когнітивним, діяльнісним, 

рефлексивним. Схарактеризуємо вищеназвані компоненти структури гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ: 

- мотиваційно-ціннісний компонент характеризується безумовною повагою й 

визнанням ідеї гендерної рівності, розумінням важливості своєї соціальної функції 

як батьків-вихователів ДБСТ у формуванні гармонійної системи гендерних взаємин; 
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- особистісний компонент характеризується наявністю / відсутністю 

гендерних стереотипів і упереджень у особистісно-ціннісній сфері, рівнем гендерної 

чутливості та толерантного ставлення до гендерних відмінностей; 

- когнітивний компонент передбачає наявність базових знань гендерної 

теорії, трактування понять та категорій гендеру, методологічних знань про 

концепцію гендерного підходу до виховного процесу ДБСТ, змісту і прояву 

гендерних характеристик суб’єктів виховного процесу; 

- діяльнісний компонент характеризується готовністю до активного 

впровадження гендерних знань, принципів гендерної конгруентності та 

андрогінності у виховний процес ДБСТ, уміннями конструктивного розв’язання 

гендерних суперечностей та конфліктів, дотриманням правил міжособистісного 

спілкування на принципах толерантності та партнерства; 

- рефлексивний компонент вказує на здатність батьків-вихователів ДБСТ до 

саморефлексії, переосмислення власних гендерних уявлень у бік егалітарності, 

прагнення до саморозвитку і самоосвіти з питань основ гендерної теорії. 

Слід зазначити, що всі компоненти є тісно взаємопов’язаними: підтримка ідеї 

гендерної рівності у поєднанні з особистісними цінностями визначають прагнення 

особистості як до отримання гендерно орієнтованих знань та вмінь, так і до 

впровадження гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ та прагнення до 

саморозвитку і самоосвіти. 

Вищезазначена багатокомпонентність гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ потребує трансформування означених компонентів у критерії, 

показники та рівні. Для вирішення окресленого нами завдання необхідно уточнити 

зміст базових понять „критерій‖, „показник‖ і „рівень‖. 

„Критерій‖ (від грец. кriterium – засіб для судження) – це ознака, на базі якої 

відбувається оцінка, визначення або класифікація будь-чого, мірило оцінки [250]. 

Український педагогічний енциклопедичний словник тлумачить поняття „критерій‖ 

як ознаку, на основі якої здійснюється оцінка чогось, та як умовно прийняту міру, 

що дає можливість здійснити вимірювання об’єкта та надати оцінку [67]. У 

довідковій літературі зміст поняття „критерій‖ сформульовано як „підстава для 
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оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило‖ [252]. Поняття „показник‖ є 

меншою одиницею виміру та тлумачиться як означення характерної риси 

досліджуваного об’єкта або відмінності, його якісної чи кількісної властивості, а 

також результатів конкретного виду діяльності або процесу [41]. За визначенням 

В. Гінецинського критерій є найбільш суттєвою об’єктивною особливістю 

оцінюваного явища і складається з показників, що характеризують та розкривають 

його зміст [56]. Дослідниця Ю. Каляєва зазначає, що критерій – це якості, 

властивості об’єкта, що вивчається, а показники – це ступінь сформованості того чи 

іншого критерію [110].   

Критерії надають можливість якісно й кількісно оцінювати рівні розвитку 

досліджуваного явища та установлювати зв’язки між усіма компонентами його 

структури. Поняття „рівень‖ означає ступінь якості або величину, результат 

досягнення чого-небудь [41].  

У нашому дослідженні ми визначаємо критерій як найбільш суттєву 

особливість формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих 

будинків сімейного типу, і, відповідно до окресленої структури, показники – як її 

характерні риси, а рівні – як ступінь її сформованості. 

Визначивши компоненти, що складають структуру гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ, ми виокремили відповідні критерії її сформованості: 

мотиваційно-ціннісний, особистісний, когнітивний, діяльнісний та рефлексивний. 

Ураховуючи особливості виховної діяльності батьків-вихователів в умовах 

ДБСТ, нами виокремлено наступні показники мотиваційно-ціннісного критерію: 

усвідомлення і підтримка ідеї гендерної рівності, несприйняття настанов на 

гендерну сегрегацію, сексизм, стратифікацію статей; прагнення до опанування 

комплексом базових знань гендерної теорії і основи методики запровадження 

гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ; наявність в системі ціннісних 

орієнтацій егалітарних гендерних переконань у контексті перспектив особистісного 

розвитку, у тому числі – вихованців ДБСТ. 

Показниками особистісного критерію є: характеристика особистісної 

структури симптомокомплексу „маскулінності / фемінності‖ батьків-вихователів як 
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нормативної та такої, що тяжіє до психологічної андрогінності; наявність гендерної 

чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму, дискримінації за ознакою 

статі (у тому разі непрямої) чи статевої сегрегації;  наявність / відсутність гендерних 

стереотипів у власному житті та у площині змісту виховного процесу ДБСТ. 

Когнітивний критерій характеризується такими показниками: комплексне 

знання основ гендерної теорії, понять та категорій гендеру, діалектичного 

взаємозв’язку між її складовими; знання змісту і особливостей проявів гендерної та 

статевої ідентичності суб’єктів виховного процесу ДБСТ, усвідомлення сутності і 

обізнаність щодо механізмів гендерного підходу у виховній діяльності ДБСТ та 

готовність до його впровадження. 

Показниками діяльнісного критерію визначено такі характеристики: 

толерантне ставлення до гендерних відмінностей та різноманітних проявів гендеру, 

використання гендерно паритетної мови, дотримання принципу егалітарності статей 

у міжособистісних стосунках, прагнення до деконструкції гендерно-

дискримінаційних практик, уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід 

до виховного процесу ДБСТ, уміння самостійно ідентифікувати та розв’язувати 

конфліктні ситуації життєдіяльності ДБСТ, зумовлені проявами / загрозами 

гендерної нерівності. 

Рефлексивний критерій характеризується наступними показниками: прагнення 

до особистісного розвитку і самоосвіти з основ гендерної теорії та практики; 

прагнення до саморефлексії та самопізнання власної гендерної індивідуальності як у 

межах, так і поза межами виконання соціальної ролі батьків-вихователів ДБСТ; 

здатність до самоаналізу самоконтролю. 

Зазначені нами структурні компоненти, критерії та показники сформованості 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ дають підстави виділити рівні 

її сформованості. Від визначення рівнів сформованості залежить ефективність 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. З урахуванням 

того, що ступені сформованості кожного з критеріїв (мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, особистісного, діяльнісного, рефлексивного) є різними, вважаємо за 
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доцільне виділити наступні рівні сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ: низький, середній, високий. 

Високий рівень сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ характеризується тим, що вони:  

- чітко усвідомлюють, підтримують та маніфестують ідею гендерної рівності, 

не сприймають настанови на сегрегацію та стратифікацію статей; 

- прагнуть до опанування комплексом базових знань про основи і методики 

запровадження гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ; 

- демонструють прихильність егалітарним гендерним переконанням у 

контексті перспектив особистісного розвитку, у тому разі – вихованців ДБСТ; 

- психологічна стать особистості характеризується як нормативна та така, що 

тяжіє до психологічної андрогінності; 

- батьки-вихователі ДБСТ мають високий рівень гендерної чутливості, що 

дозволяє помічати, ідентифікувати та відповідними чином реагувати на прояви 

сексизму, дискримінації за ознакою статі (у тому разі непрямої) чи статевої 

сегрегації; 

- демонструють відсутність гендерних стереотипних обмежень у визначенні й 

реалізації особистісних статусно-рольових позицій, у тому числі у якості батьків-

вихователів ДБСТ; 

- мають комплексні знання термінологічно-категоріального апарату гендерної 

теорії та діалектичного взаємозв’язку між її складовими; 

- обізнані у змісті і особливостях проявів гендерної та статевої ідентичності 

суб’єктів виховного процесу ДБСТ; 

- глибоко усвідомлюють сутність і обізнаність щодо механізмів гендерного 

підходу до виховної діяльності ДБСТ та активно прагнуть до його впровадження; 

- демонструють стійки прояви толерантного ставлення до гендерних 

відмінностей та різноманітних проявів гендеру; 

- міжособистісне спілкування будують на обстоюванні принципу 

егалітарності статей; 
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- уміють самостійно ідентифікувати та розв’язувати конфліктні ситуації 

життєдіяльності ДБСТ, зумовлені проявами / загрозами гендерної нерівності; 

- комплексно впроваджують гендерний підхід до виховного процесу ДБСТ; 

- не мають традиційних гендерних стереотипів та не допускають у власній 

поведінці гендерно-дискримінаційних практик; 

- усвідомлюють необхідність особистісного розвитку і самоосвіти з широкого 

кола питань основ гендерної теорії та практики; 

- демонструють комплексні прояви саморефлексії та самопізнання власного 

індивідуального гендерного досвіду як у межах, так і поза межами виконання 

соціальної ролі батьків-вихователів ДБСТ; 

- здатні до комплексного самоаналізу та самоконтролю своїх соціальних 

інтеракцій як представника(-ці) певного гендеру у контексті їх впливу на процес 

гендерної соціалізації. 

Середній рівень сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ характеризується тим, що у них: 

- спостерігається прихильність ідеї гендерної рівності, однак зацікавленість в 

отриманні гендерних знань і впровадженні гендерного підходу до виховної 

діяльності ДБСТ носить ситуативний характер та зумовлюється зовнішніми 

вимогами; 

- у загальній системі особистісних цінностей цінності гендерної рівності 

мають фрагментарний характер; 

- гендерна чутливість виявляється епізодично та стосується, переважно, 

визначення практик прямої дискримінації за ознакою статі; 

- їх особистісна структура симптомокомплексу „маскулінності / фемінності‖ 

характеризується як нормативна; 

- гендерна чутливість виявляється епізодично та стосується, переважно, 

визначення практик прямої дискримінації за ознакою статі; 

-  виявляється свобода особистісних статусно-рольових характеристик від 

гендерних стереотипів часткову, у тому разі у площині змісту виховного процесу 

ДБСТ; 
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- епізодично спостерігається  спроможність обґрунтувати взаємозв’язок між 

знаннями основних ідей гендерної теорії та змісту її провідних понять; 

- знання про особливості гендерної та статевої ідентичності суб’єктів 

виховного процесу ДБСТ мають поверхневий характер; 

- простежується часткова обізнаність щодо сутності і механізмів гендерного 

підходу до виховної діяльності ДБСТ та невпевненість до його впровадження; 

- у власній поведінці допускаються прояви гендерно-дискримінаційних 

практик, епізодично проявляється толерантне ставлення до представників обох 

статей; 

- міжособистісне спілкування та стосунки між статями переважно будуються 

на принципі егалітарності статей; 

- застосування гендерного підходу до виховного процесу ДБСТ має 

ситуативний характер; 

- виникають певні труднощі під час виявлення та розв’язання гендерно 

зумовлених конфліктів у життєдіяльності ДБСТ (діють за зразком); 

- наявне розуміння необхідності особистісного розвитку та самоосвіти з 

питань основ гендерної теорії та практики як вимоги до професійної діяльності 

батьків-вихователів ДБСТ; 

- епізодично проявляється прагнення до самопізнання власного 

індивідуального гендерного досвіду як батьків-вихователів ДБСТ; 

- власна професійна поведінка як представника(-ці) певного гендеру 

контролюються ситуативно та її значущість для вихованців і власних дітей 

усвідомлюється частково. 

Низький рівень сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ визначається як такий, за якого батьки-вихователі: 

- демонструють наявність настанови на статево-рольову поведінку на засадах 

андроцентризму, на гендерну сегрегацію, сексизм, стратифікацію статей; 

- проявляють байдужість до отримання гендерно-орієнтованих знань та 

впровадження гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ; 
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- проявляють конфронтаційне сприйняття егалітарних гендерних цінностей, 

натомість – наявність традиційних стереотипів, у тому разі у контексті сприйняття 

гендерних особливостей життєдіяльності вихованців ДБСТ;. 

- у особистісній структурі симптомокомплексу „маскулінності / фемінності‖ 

проявляють  патологічні характеристики; 

-  демонструють несформованість гендерної чутливості, нездатність 

ідентифікувати навіть найбільш виразні прояви сексизму, гендерної дискримінації; 

- обмежують власну гендерну роль рамками патріархатної свідомості, у тому 

разі у контексті визначення функцій виховного процесу ДБСТ; 

- демонструють відсутність знань основних ідей гендерної теорії, змісту її 

провідних понять та їх взаємозв’язків; 

- знання особливостей гендерної та статевої ідентичностей суб’єктів 

виховного процесу ДБСТ мають лише на рівні визначення біологічної статі; 

- переважно байдуже ставляться до впровадження гендерного підходу до 

виховної діяльності ДБСТ; 

- нетолерантно сприймають поведінкові прояви фемінності у чоловіків та 

маскулінності у жінок; 

- міжособистісне спілкування та стосунки між статями будують на принципі 

ідеалізації соціальної ролі власної / протилежної статі з ігноруванням / порушенням 

ідей гендерної рівності, що характеризуються як гендерно стереотипізовані; 

- не помічають наявність ситуацій гендерної нерівності та не вміють 

самостійно розв’язувати гендерно зумовлені проблеми і конфлікти у 

життєдіяльності ДБСТ; 

- байдуже ставляться до необхідності особистісного розвитку та самоосвіти з 

питань основ гендерної теорії і практики, до саморефлексії та самопізнання власного 

індивідуального гендерного досвіду; 

- не прагнуть і не вміють аналізувати власну поведінку у контексті завдань 

гендерної соціалізації та байдуже ставляться до її значущості. 

Критерії, показники та рівні сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ (низький, середній, високий) надані нами у додатку Г. 



99 

Вищезазначені критерії, показники та рівні сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів дадуть змогу оцінити ефективність 

запропонованих у наступному розділі соціально-педагогічних умов формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Отже, визначені критерії, показники та рівні їх сформованості уможливлюють 

перехід до діагностики сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Науковий експеримент з метою перевірки основних положень дисертаційної 

роботи щодо формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу проводився на базі обласних Центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Полтавської, Сумської та Чернігівської областей з 

2017 по 2019 роки. До експерименту залучено 172 батьків-вихователів, у тому числі 

92 жінки та 80 чоловіків з 93-х ДБСТ. До контрольної групи (КГ) включено 

64 особи, до експериментальної (ЕГ) – 108 осіб. Узагальнена інформація щодо 

учасників дослідження надана в таблицях 1.2 та 1.3. 

Таблиця 1.2. 

 

Узагальнена інформація щодо учасників дослідження 

Область  

Кількість З них: 

ДБСТ 
Батьків-

вихователів 

Подружніх 

пар 
Чоловіків Жінок 

Тільки 

мати 

Тільки 

батько 

Полтавська 40 75 35 пар 35 40 5 - 

Чернігівська 26 44 18 пар 19 25 7 1 

Сумська 27 53 26 пар 26 27 1 - 

Разом 95 172 79 пар 80 92 13 1 

 

Таблиця 1.3 

Кількість учасників експерименту по групах 

Групи 
Кількість 

учасників 

З них: 

Подружніх пар Жінок Чоловіків 
Тільки 

мати/батько 

ЕГ 108 49 58 50 9 м.,1 б. 

КГ 64 30 34 30 4 м. 

Разом: 172 79 92 80 13 
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Метою першого (констатувального) етапу нашого дослідницького 

експерименту було з’ясування вихідних рівнів сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у контрольній та експериментальній 

групах, вивчення характеристик, які давали б змогу визначити рівень її 

сформованості. Під час констатувального етапу дослідження належало 

експериментальним шляхом з’ясувати: початковий рівень розуміння батьками-

вихователями терміну „гендерна компетентність‖, усвідомлення і підтримки ними 

ідеї гендерної рівності та готовності до впровадження гендерного підходу у виховну 

діяльність ДБСТ, наявності знань основ гендерної теорії та прагнення до розвитку і 

самоосвіти з даного питання. В основу діагностики була покладена вище окреслена 

структура гендерної компетентності, кожен з критеріїв якої розкривався через 

систему емпіричних показників, які відображали рівень сформованості компонентів 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Для діагностування стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, ураховуючи, що гендерній компетентності притаманний 

інтегрований характер, на констатувальному етапі дослідження було використано 

низку методів: вербально-комунікативні (бесіди, анкетування, опитування, 

тестування, інтерв’ювання); проективні; розв’язання виховних ситуацій гендерного 

змісту; спостереження за поведінкою батьків-вихователів у змодельованих 

ситуаціях та під час проведення заходів. 

Зазначені методи дозволили отримати об’єктиву інформацію за кожним із 

критеріїв сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

відповідно до окресленої структури: мотиваційно-ціннісним, особистісним, 

когнітивним, діяльнісним, рефлексивним. Слід зазначити, що вербально-

комунікативні методи на констатувальному етапі експерименту стали провідними, 

адже сприяли визначенню наявних знань та настанов з гендерної проблематики. 

Для вивчення стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі нашого дослідження було створено банк діагностичних 

методик (додаток Е). Для отримання достовірної інформації нами розроблено дві 

основні методики діагностики: 
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а) „Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ‖ (додаток Е 1); 

б) „Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ‖ (додаток Е 2), авторські опитувальники „Наскільки Ви обізнані у сфері 

гендеру?‖ (додаток Е 11), „Ставлення батьків-вихователів ДБСТ до формування 

гендерної компетентності‖ (додаток Е 3), авторська інтерпретація опитувальника 

„Прислів’я‖ (додаток Е 8). 

Розробляючи діагностичний інструментарій та обираючи необхідні методики, 

ми керувались методичними розробками і рекомендаціями С. Бем [20], 

О. Бондарчук [33], Т. Говорун [60], О. Кікінежді [60], І. Кльоциної [119], В. Кравця 

[130], М. Куна-Т. Мак-Партленда [133], Г. Лактіонової [139], І. Малкіної-Пих [146], 

О. Нежинської [33], М. Рокича [231], М. Ткалич [277]. До банку діагностичних 

методик щодо виявлення стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ увійшли „Опитувальник Сандри Бем – BSRI (Bem Sex-Role 

Inventory) з вивчення маскулінності-фемінінності‖ (модифікований варіант, додаток 

Е 5), опитувальник „Дослідження обізнаності батьків-вихователів ДБСТ з гендерної 

проблематики‖ (адаптований нами до теми дослідження опитувальник О. Бондарчук 

„Методика діагностування гендерної компетентності‖ (додаток Е 10), опитувальник 

Т. Говорун, О. Кікінежді „Поширеність гендерних стереотипів‖ (додаток Е 9), 

опитувальник „Хто я?‖ за методикою М.Куна - Т. Мак-Партленда (додаток Е 6), 

опитувальники „Розподіл ролей в сім’ї‖ за методикою Ю. Альошина, Л. Гозман 

(додаток Е 7). Як додаткові використано методику діагностики та оцінки 

комунікативних і організаторських схильностей – КОС (додаток Е 14), методику 

М. Рокича „Ціннісні орієнтації‖ (додаток Е 4), що зазвичай використовуються у 

сучасних психолого-педагогічних дослідженнях, а також метод спостереження за 

поведінкою у змодельованих ситуаціях „Розв’язання виховних ситуацій гендерного 

змісту‖ (додаток Е.12). Усі вищезазначені методики дають більш широкий аспект 

діагностики, проте, зважаючи на межі нашого дисертаційного дослідження, нами 

оброблялись і аналізувались лише дані, які були безпосередньо важливими для 
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оцінки рівнів сформованості певних показників гендерної компетентності батьків-

вихователів. 

Авторську анкету експертного оцінювання гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ ми включили до банку діагностичних методик з метою 

експертного вивчення рівня сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ. До групи експертів увійшли соціальні працівники / фахівці із 

соціальної роботи, регіональні тренери(-ки) курсів підвищення виховного 

потенціалу для батьків-вихователів ЦСССДМ, фахівці міждисциплінарних команд, 

представники ГО, діяльність яких спрямована на роботу з ДБСТ. Експерти 

оцінювали гендерну компетентність батьків-вихователів за елементами її структури 

та відповідно до виділених показників за п’ятибальною шкалою оцінювання. 

Основою для оцінки експертів стали результати особистісних спостережень за 

виховною діяльністю батьків-вихователів ДБСТ, їх активністю під час тренінгових 

занять, у роботі в групах взаємопідтримки та „Літньої школи‖, за участю в акціях і 

заходах гендерного спрямування, за спілкуванням з фахівцями із соціальної роботи 

та волонтерами ГО, а також документальні дані (особові справи, інформація про 

ефективність функціонування ДБСТ у забезпеченні розвитку та виховання дітей-

вихованців, результати соціального супроводження, акти про результат візиту до 

ДБСТ). 

Запитання „Методики самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ‖ спрямовані на досліджувану проблему таким чином, щоб на 

основі діагностики можна було б отримати інформацію про сформованість всіх 

п’яти критеріїв гендерної компетентності батьків-вихователів, а також про наявні 

гендерні установки досліджуваних шляхом самоаналізу. Методика самоаналізу 

дозволила отримати діагностичний матеріал, який у комплексі з результатами 

експертної оцінки становить достатньо об’єктивну інформацію для визначення рівня 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів, а також сприяв 

особистісному розвитку батьків-вихователів, адже спонукає їх до самоаналізу та 

саморефлексії. 
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Необхідною складовою процесу вивчення гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ та визначенні рівня її сформованості є методи спостереження, 

інтерв’ювання та бесіди, які використовувалися нами як допоміжні. При зіставленні 

з діагностичними даними, що були отримані з інших джерел, ці методи дозволяють 

одержати більш повне й об’єктивне уявлення про предмет нашого дослідження. 

Слід зауважити, що аналіз одних і тих самих експериментальних даних 

одночасно може характеризувати різні показники, а подекуди, навіть, і різні 

критерії, адже гендерна компетентність батьків-вихователів характеризується 

внутрішньою структурною цілісністю та взаємозалежністю її компонентів. 

Обраний комплекс діагностичного інструментарію ми вважаємо достатнім для 

об’єктивного визначення рівня сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, динаміку розвитку якої схарактеризовано за трьома рівнями: 

низький, середній, високий. 

Рівень сформованості показників гендерної компетентності батьків-

вихователів ми оцінювали за кожним критерієм окремо, а потім визначали 

загальний рівень, тобто коефіцієнт сформованості досліджуваної характеристики. 

Отже, схарактеризуємо запропоновані завдання і результати їх виконання 

відповідно до мотиваційно-ціннісного критерію та його показників. 

За допомогою спеціально складеної методики самоаналізу, опитувальника 

„Ставлення батьків-вихователів ДБСТ до формування гендерної компетентності‖, 

з’ясовано рівень усвідомлення батьками-вихователями ДБСТ ідеї гендерної рівності, 

прагнення до набуття гендерних знань та готовності щодо впровадження гендерного 

підходу до виховної діяльності ДБСТ, до усвідомлення і розвитку власних 

гендерних особливостей, наявності в їхній системі ціннісних орієнтацій егалітарних 

гендерних переконань. Отже, виявлено, що на високому рівні мають чітке 

усвідомлення та підтримку ідеї гендерної рівності лише 3 (2,78 %) опитуваних в ЕГ 

та 2 (3,12 %) у КГ. На середньому рівні – 23 (21,30 %) в ЕГ та 12 (18,75 %) у КГ- 

спостерігаються позитивні гендерні настанови та розуміння ідеї гендерної рівності. 

Наявність настанови на гендерну сегрегацію, сексизм продемонстрували 

82 (75,93 %) в ЕГ та 50 (78,13 %) з КГ (низький рівень). Не мають в системі 
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ціннісних орієнтацій егалітарних гендерних переконань 84 (77,78 %) опитуваних в 

ЕГ та 49 (76,56 %) у КГ (низький рівень); виявлено фрагментарність цінностей 

гендерної рівності у 21 (19,44 %) в ЕГ та 13 (20,31 %) у КГ. 

Показник прагнення до опанування комплексом гендерних знань і методики 

запровадження гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ виявився найменш 

сформованим: більшість досліджуваних – 86 (79,63 %) в ЕГ та 50 (78,13 %) у КГ 

мають низьку мотивацію, проявляють байдужість і, навіть, відверте неприйняття 

теорії гендеру, що відповідає низькому рівню; 18 (16,67 %) опитуваних в ЕГ та 

11 (17,19 %) у КГ демонструють ситуативну зацікавленість щодо отримання 

гендерно-орієнтованих знань, проявляють сумніви щодо важливості впровадження 

гендерного підходу у практичну виховну діяльність, що відповідає середньому 

рівню, і лише 4 (3,70 %) в ЕГ та 3 (4,69 %) у КГ респондентів мають чітко 

усвідомлену мотивацію щодо отримання гендерних знань та демонструють 

готовність до впровадження гендерного підходу до виховного процесу в ДБСТ 

(високий рівень). 

Отже, на констатувальному етапі, за даними самооцінки батьків-вихователів, 

склався наступний розподіл за рівнями сформованості показників мотиваційно-

ціннісного критерію: в ЕГ на високому рівні 3,09 % опитуваних, на середньому рівні 

– 19,14 %, на низькому – 77,77 %; у КГ високий рівень – 3,64 % досліджуваних, 

середній – 18,75 %, низький рівень – 77,61 %. 

Аналіз експериментальних даних засвідчив, що на початку експерименту в 

обох групах (ЕГ та КГ) були майже відсутніми розбіжності за показниками 

мотиваційно-ціннісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів. 

Визначена тенденція прослідковується і при аналізі емпіричних даних, які були 

отримані нами методом експертного оцінювання гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ (додаток Ж 1). Узагальнене зіставлення за даними самооцінки 

батьків-вихователів та експертної оцінки представлено у таблиці 1.4. 
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Таблиця 1.4. 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ та експертної оцінки 

сформованості мотиваційно-ціннісного критерію гендерної компетентності  

на констатувальному етапі 
 

Рівень 

 

Групи 

Самооцінка, % Експертна оцінка, % 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ 3,09 19,14 77,77 2,47 17,90 79,63 

КГ 3,64 18,75 77,61 2,60 18,23  79,17  

 

За допомогою додаткової методики М. Рокича виявлено ціннісні орієнтації 

батьків-вихователів ДБСТ. Отримані дані засвідчують, що на констатувальному 

етапі дослідження не виявлено значущих відмінностей у наданні переваги тим чи 

іншим цінностям між досліджуваними експериментальної та контрольної груп. В 

ієрархії термінальних цінностей та ступеня їхньої значущості представниками обох 

груп визначено пріоритетними: фізичне та психічне здоров’я, матеріальне 

забезпечення, любов, щасливе сімейне життя та упевненість у собі. До 

індиферентних цінностей батьки-вихователі з обох груп віднесли активне діяльне 

життя, щасливе сімейне життя, наявність добрих і вірних друзів, цікаву роботу, до 

відторгнутих – розваги, творчість, свободу, красу природи та мистецтво. 

У групі інструментальних цінностей, тобто таких, у яких відображено правила 

та переконання щоденної поведінки особистості, перевага надана чесності, чуйності, 

вихованості, охайності, відповідальності. А от цінності, що характеризують 

особистісне зростання: високі запити, сміливість у відстоюванні власної думки, 

непримиримість до недоліків у собі та інших, раціоналізм, освіченість, прагнення до 

саморозвитку, – не виявилися пріоритетними для батьків-вихователів. Такий 

розподіл цінностей, на нашу думку, характеризує їх як особистостей, готових до 

виконання суто батьківських обов’язків і майже не готових до розвитку гендерної 

компетентності. 

Загалом результати констатувального етапу дослідження засвідчили, що в 

обох групах переважна більшість батьків-вихователів ДБСТ продемонстрували 



106 

низький (77,77 % в ЕГ, 77,61 % у КГ) та середній (19,14 % в ЕГ, 18,75 % у КГ) рівні 

сформованості мотиваційно-ціннісного критерію. 

Діагностика рівня сформованості особистісного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ здійснювалася переважно за допомогою 

стандартизованих методик, спрямованих на дослідження особистісних 

характеристик, значущих для формування гендерної компетентності батьків-

вихователів: опитувальників „Маскулінності–фемінності‖ С. Бем (модифікований 

варіант), „Хто Я?‖, „Поширеність гендерних стереотипів‖, „Прислів’я‖, „Розподіл 

ролей в сім’ї‖, самооцінок та експертної оцінки. 

За допомогою методики „Маскулінності–фемінності‖ С. Бем було визначено 

психологічну стать досліджуваних, ступінь проявів андрогінності, маскулінності або 

фемінності. Результати діагностики психологічної статі особистості засвідчили, що 

андрогінну стать особистості (тобто однаково високі результати за шкалою 

маскулінність-фемінність) виявили 63,89 % опитуваних з ЕГ, та 62,5 % з КГ, що 

корелює із умінням самостверджуватися, здатністю діяти в якості лідера, високою 

самоповагою, схильністю до проявів почуттів, ефективним виконанням батьківської 

ролі, внутрішнім відчуттям благополуччя. 

Для виявлення ролі гендерних характеристик у структурі Я-концепції 

особистості, вивчення, виявлення змістових характеристик ідентичності особистості 

батьків-вихователів нами була застосована психологічна методика „Хто Я?‖ 

М. Куна і Т. Макпартленда, у основу якої покладена концепція соціальних ролей та 

рольової поведінки, у межах яких задається спосіб самоідентифікації людини як 

носія цих ролей. До уваги бралося те, що, відповідаючи на запитання „Хто я?‖, 

людина зазначає ті риси та особливості поведінки з точки зору гендерної 

ідентичності, з якими вона себе асоціює, тобто із місцем у соціумі, яке, на її погляд, 

вона займає. Зазначимо, що статевотипизована людина – це та, чиє самовизначення і 

поведінка збігається з тим, що у суспільстві вважається як гендерне 

відповідне [133]. 

Для обробки даного тесту нами був використаний контент-аналіз з розподілом 

на наступні категорії: 
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1. Зміст соціальної ідентичності: сімейні та міжособистісні ролі (відповіді 

типу: я – мати, дружина, син, чоловік, подруга та ін.); професійні ролі (я – 

підприємець, будівельник, вчителька); інші соціальні ролі, які стосуються сфери 

дозвілля (я - рибалка, спортсмен, читач тощо). 

2. Складові особистісної ідентичності: фемінні характеристики (я – чуттєва, 

лагідна, турботлива); маскулінні характеристики (я – сильний, незалежний, 

сміливий); нейтральні характеристики (я – красивий(-а), добрий(-а), розумний(-а). 

Обробка результатів опитування за даною методикою виявила значну 

кількість гендерно маркованих самовизначень. Це підтверджує факт, що гендерна 

ідентичність займає провідне місце в структурі Я-концепції батьків-вихователів. 

Про наявність у опитуваного / опитуваної статевотипизованої Я-концепції свідчить 

той факт, що у числі перших трьох відповідей на запитання спостерігався опис, що 

позначає стать опитуваних („Я – жінка‖, „Я – мати‖, „Я – дружина‖, „Я – чоловік‖, 

„Я – батько‖), а сімейні ролі (58 % в ЕГ та 56 % у КГ) і фемінні особливості (29 % в 

ЕГ та 25 % у КГ) у жінок домінували над професійними (33 % в ЕГ та 30 % у КГ) і 

маскулінними (8 % в ЕГ та 10 % у КГ); у чоловіків – навпаки: професійні ролі (51 % 

в ЕГ та 53 % у КГ) і маскулінні особливості (29 % в ЕГ та 28 у КГ) домінували над 

сімейними ролями (42 % в ЕГ та 38 % у КГ) та фемінними (7 % в ЕГ та 9 % у КГ) 

особливостями. Слід зазначити, що результати, отримані за даною методикою, 

майже збігаються з показниками маскулінності / фемінності, які отримані за шкалою 

С. Бем. 

Опитувальник „Поширеність гендерних стереотипів‖ дозволив виявити у 

батьків-вихователів ДБСТ наявність гендерних стереотипів. Про наявність 

традиційних ґендерних стереотипів у більшості опитуваних свідчать відповіді на 

запитання: „Чи згодні ви з твердженням, що за винятком професій, шкідливих для 

репродуктивного здоров’я жінок, решта професій є і „чоловічими‖ або „жіночими‖? 

Відповіді, за якими стверджується наявність типових „жіночих‖ і „чоловічих‖ 

професій надали 73 (67,6 %) опитуваних в ЕГ та 49 (76,56 %) у КГ. А на запитання 

„Чи є Ви прихильником точки зору, що дівчат передусім треба готувати до ролі 

матері та господині, а хлопців до тих професій, які б давали змогу матеріально 
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забезпечити сім’ю?‖ 83 (76,85 %) респондентів в ЕГ та 53 (82,81 %) у КГ надали 

позитивну відповідь. 

Сприйняття місця і ролі жінки в сімейному житті, визначення ступеня 

схильності опитуваних до традиційних уявлень щодо розподілу ролей у родині, 

наявність гендерних установок визначені за результатами авторської інтерпретації 

опитувальника „Прислів’я‖, складеного з відомих українських народних прислів’їв. 

Виявлено, що значна більшість респондентів (86 % чоловіків та 67 % жінок в ЕГ, та 

88 % чоловіків та 72 % жінок у КГ) погоджуються з прислів’ями „Дім тримається не 

на землі, а на жінці‖, „Від господаря повинно пахнути вітром, а від господині – 

димом‖, „Бабі дорога – від печі до порога‖, що засвідчує патріархатно-традиційні 

уявлення про роль жінки в сім’ї та суспільстві та наявність традиційних гендерних 

стереотипів. Зазначимо, що гендерна стереотипізованість, за результатами нашої 

діагностики, є більш характерною для чоловіків, жінки ж більш активно 

підтримують ідею гендерної рівності. 

Опитувальник „Розподіл ролей в сім’ї‖ (респонденти вказували, як загалом 

має відбуватись такий розподіл, а не конкретно в їхніх сім’ях) дозволив розподілити 

респондентів за типом гендерної ідентичності. Отримані відповіді засвідчили, що за 

типом гендерної ідентичності у більшості опитуваних, як жінок та і чоловіків, з обох 

груп відмічається андрогінний психологічний тип: 36 (62,07 %) жінок та 33 (66,0 %) 

чоловіків в ЕГ, відповідно у КГ – 22 (64,71 %) жінок та 18 (60,0 %) чоловіків). Дані 

результати майже співвідносяться з результатами, отриманими від опитувальника 

„Маскулінність – фемінінність‖ С. Бем – BSRI та результатами самооцінки батьків-

вихователів. 

За результатами опитувальника „Розподіл ролей в сім’ї‖ виявлено особистісні 

установки щодо розподілу ролей респондентів у сфері сімейного життя. Так, 

розподіл сімейних обов’язків у сім’ях батьків-вихователів ДБСТ залишається, 

здебільшого, традиційним: за підтримку емоційного клімату в сім’ї відповідає жінка 

(73 % чоловіків і жінок з обох груп), за організацію розваг відповідають однаково 

чоловік і жінка (81 % відповідей респондентів); для жінок значущою соціальною 

роллю вважається роль домогосподарки, матері (75 % жінок з обох груп). Як 
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чоловіки, так і жінки (68 % опитуваних) продемонстрували переконаність у тому, 

що відповідальність за матеріальне забезпечення сім’ї лежить, переважно, на 

чоловікові, натомість, лише 24 % респондентів вважають, що участь має бути 

рівнозначною. Цей показник підтверджує гендерну стереотипізованість більшості 

батьків-вихователів на констатувальному етапі, а стереотип „чоловік – голова 

родини‖ активно фігурує у свідомості більшості досліджуваних. Проте, на відміну 

від розподілу інших сімейних обов’язків, прийняття рішень, особливо якщо це 

стосується питань, важливих для всіх членів сім’ї, у тому разі щодо виховання дітей, 

приймається, здебільшого, разом: 76 (70,4 % ) чоловіків та жінок з ЕГ, та відповідно 

48 (75 %) з КГ. Виходячи з характеру розподілу сімейних ролей, більшість 

опитуваних сімей відносяться до традиційного типу, у яких домашні обов’язки 

діляться на „чоловічі‖ і „жіночі‖ та більшу частину цих обов’язків виконує дружина. 

Загалом, результати даного опитувальника свідчать про наявність у батьків-

вихователів усталених стереотипів щодо розподілу сімейних обов’язків, насамперед, 

у жінок Результати аналізу емпіричних даних самооцінки особистісного критерію 

суттєво не відрізняються від показників, отриманих за іншими методиками: 89 

(82,41 %) опитуваних в ЕГ та 52 (81,25 %) у КГ продемонстрували низький рівень 

гендерної чутливості та нездатність ідентифікувати прояви сексизму. Водночас, 

наявність гендерних стереотипів у власному житті підтвердили 94 (87,04 %) 

респондентів в ЕГ та 55 (85,93 %) у КГ. 

З аналізу отриманих даних можемо констатувати той факт, що усі обрані нами 

методики дали приблизно однакові результати. Для подальшої обробки даних, на 

основі опрацьованих методик, нами було виведено середньоарифметичні показники, 

що надалі використовуватимуться в статистичних обрахунках. Отже, на 

констатувальному етапі дослідження відповідно до самооцінки склався розподіл 

батьків-вихователів ДБСТ за рівнями сформованості показників особистісного 

критерію в ЕГ: високий рівень - 2,47 %, середній – 15,12 %, низький – 82,41 %; у КГ: 

високий рівень – 2,08 %, середній – 16,60 %, низький – 81,32 %. Застосування 

методу експертних оцінок при діагностиці особистісного критерію підтвердило 

відсутність значних розбіжностей з методом самооцінки. (додаток Ж 2). 
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Узагальнене зіставлення за даними самооцінки та експертної оцінки за 

рівнями сформованості показників особистісного критерію представлено у 

таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5. 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ та експертної 

оцінки сформованості особистісного критерію гендерної компетентності на 

констатувальному етапі  

 
Рівень 

 

Групи 

Самооцінка, % Експертна оцінка, % 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ 2,47 15,12 82,41 1,85 14,81 83,34 

КГ 2,08 16,60 81,32 1,56 18,75 79,69 

 

Для діагностики рівнів сформованості показників когнітивного критерію на 

констатувальному етапі дослідження використані методика самоаналізу та анкета 

експертного оцінювання гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, 

опитувальник „Дослідження обізнаності батьків-вихователів ДБСТ з гендерної 

проблематики‖, авторський опитувальник „Наскільки Ви обізнані у сфері гендеру?‖. 

Аналіз результатів прояву окремих показників когнітивного критерію, як за 

самооцінкою батьків-вихователів, так і за даними експертів, засвідчив достатньо 

поверхневі знання респондентів. Так, більшість батьків-вихователів мають лише 

поверхневе уявлення про зміст термінологічно-категоріального апарату гендерної 

теорії („гендерна рівність‖, „гендерна дискримінація‖, „гендерні стереотипи‖, 

„гендерний підхід‖, „гендерна ідентичність‖, „гендерні відмінності‖, „гендерна 

компетентність‖ та ін.). На запитання „Чи розумієте ви поняття „гендер‖?‖ надали 

позитивну відповідь 8 (7,41 %) опитуваних в ЕГ та 5 (7,81 %) у КГ; не розуміють 

взагалі сутність даного поняття 73 (67,59 %) в ЕГ та 49 (76,50 %) у КГ. Зміст поняття 

„гендерна компетентність‖ є зрозумілим лише 2 (1,85 %) респондентів в ЕГ та 2 

(3,12 %) респондентів у КГ; незрозумілим – 88 (81,48 %) опитуваних в ЕГ та 58 

(90,63 %) у КГ; взагалі не відповіли – 18 (16,67 %) в ЕГ та 4 (6,25 %) у КГ. Відповідь 

на запитання „Чи правильним є твердження про те, що не існує дискримінації 

чоловіків за ознакою статі, натомість існує тільки дискримінація жінок?‖ виявила, 
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що 67 осіб (62,04 %) в ЕГ та 39 осіб (60,94 %) у КГ стверджують, що існує 

дискримінація тільки жінок, 39 осіб (36,11 %) в ЕГ та 28 осіб (43,75 %) у КГ 

вважають, що дискримінації чоловіків за ознакою статі не існує, решта опитуваних 

вагаються з відповіддю. На запитання „Чи зрозумілим є для Вас поняття гендерна 

ідентичність?‖ більшість опитуваних з обох груп надали негативну відповідь (89 % в 

ЕГ та 87 % у КГ), а також 86 % в ЕГ та 84 % у КГ вважають, що біологічна стать 

однозначно визначає і психологічну стать. Сутність поняття „гендерний підхід‖ та 

обізнаність щодо його механізмів усвідомлюють лише 4,63 % в ЕГ та 4,68 % у КГ. 

На запитання щодо необхідності включення до програми навчання батьків-

вихователів питань з гендерної проблематики лише незначна кількість респондентів 

з обох груп – 24 (13,95 %), усвідомлюючи гендерні закономірності розвитку 

суспільства, надали позитивну відповідь. Аналогічні відповіді були отримані під час 

аналізу авторської анкети „Наскільки Ви обізнані у сфері гендеру?‖: не відчувають 

потреби у навчанні, участі у тренінгах та інших заходах, спрямованих на 

підвищення гендерних знань, 130 (75,58 %) опитуваних з обох груп. 

Отже, ми можемо резюмувати, що на констатувальному етапі дослідження в 

обох групах зафіксовано низький рівень за всіма показниками когнітивного 

критерію: в ЕГ: 89,20 % – низький рівень, 9,72 % – середній рівень, 1,08 % – високий 

рівень; у КГ: 87,24 % – низький рівень, 11,98 % – середній рівень, 0,78 % – високий 

рівень. Таким чином, переважна більшість батьків-вихователів ДБСТ (88,22 %) не 

володіють достатніми знаннями з основ гендерної теорії, не мають достатніх 

уявлень щодо змісту і прояву гендерних характеристик суб’єктів виховного 

процесу, не усвідомлюють сутності і механізмів застосування гендерного підходу у 

виховну діяльність ДБСТ та не готові до його впровадження. Аналіз емпіричних 

даних, які були отримані методом експертного оцінювання, також підтверджує дану 

тенденцію. Результати сформованості показників когнітивного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ надані в додатку Ж. 3. Узагальнене 

зіставлення за даними самооцінки батьків-вихователів та експертної оцінки 

представлено у таблиці 1.6. 
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Таблиця 1.6. 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ та експертної 

оцінки сформованості когнітивного критерію гендерної компетентності на 

констатувальному етапі 

 
Рівень 

  

Групи 

Самооцінка, % Експертна оцінка, % 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ 1,24 10,18 88,58 0,93 9,26 89,81 

КГ 1,56 13,02 85,42 0 10,94 89,06 

 

Наступним об’єктом діагностики в межах нашого дослідження стали 

емпіричні дані щодо сформованості діяльнісного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Для комплексного дослідження діяльнісного критерію нами було використано 

діагностичний комплекс методик: методика самоаналізу гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ, анкета експертного оцінювання гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ, методика „Розв’язання виховних 

ситуацій гендерного змісту‖, графічний тест „Гендерна сенситивність‖, як додаткові 

методики – діагностика та оцінка комунікативних і організаторських здібностей 

(КОС-2) [231] та спостереження за поведінкою у змодельованих ситуаціях. 

На основі розв’язання виховних ситуацій гендерного змісту було визначено, 

що не володіють уміннями ідентифікувати прояви гендерної дискримінації: 101 

(93,52 %) опитуваних в ЕГ і 60 (93,75 %) у КГ, та інтегрувати гендерні знання та 

гендерний підхід до виховної діяльності: 99 (91,67 %) в ЕГ та 59 (92,19 %) у КГ. 

Спостереження за поведінкою учасників(-ць) експерименту у змодельованих 

ситуаціях показало, що у 92 % представників обох груп наявні чіткі прояви 

маскулінної (або фемінної) поведінки під час особистісної взаємодії, з них майже 

5 % вважають гендер штучно заданою проблемою, яка руйнує ментальні сімейні 

цінності та дискримінує принципи християнської моралі, і лише близько 3 % з обох 

груп продемонстрували стійкі прояви толерантного ставлення до гендерних 

відмінностей та різноманітних проявів гендеру. Досліджуваним було запропоновано 

декілька різноманітних виховних ситуацій гендерного спрямування, що потребують 

розуміння сутності і механізмів гендерного підходу до їх розв’язання. При 
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розв’язанні даних ситуацій 98 (90,74 %) респондентів в ЕГ та 58 (90,63 %) у КГ 

продемонстрували орієнтацію на дихотомію чоловічих і жіночих ролей, виявили 

негативне ставлення до різноманітних проявів гендеру та до застосування 

гендерного підходу. 

Більшість батьків-вихователів (83 % з обох груп) не помічають ситуації 

гендерної нерівності, не змогли визначити прояви гендерної дискримінації у 

запропонованих графічних зображеннях, не змогли проаналізувати вплив гендерних 

стереотипів на особливості гендерної взаємодії. Не володіють практичними 

навичками щодо розв’язання гендерно зумовлених конфліктів, або намагаються 

розв’язати їх лише за зразком 88 % респондентів з обох груп відповідно. 

Спостереження за поведінкою батьків-вихователів свідчить про те, що їх 

міжособистісне спілкування, переважно, характеризується як гендерно 

стереотипізоване. Більшість відповідей опитуваних (понад 85 %) з обох груп 

відображають наявність існуючих гендерних стереотипів у сімейній, соціальних, 

професійній, сферах. На нашу думку, це свідчить про те, що прийняті в 

законодавстві України положення та норми про рівність прав і обов’язків громадян, 

незалежно від їх статі, не є вкоріненими у свідомості батьків-вихователів. 

Загалом, як виявилося, показник сформованості діяльнісного критерію 

виявився найнижчим. Результати сформованості у батьків-вихователів ДБСТ 

показників діяльнісного критерію надані у додатку Ж.4, а зіставлення самооцінки 

батьків-вихователів з експертною оцінкою даного критерію надано у таблиці 1.7.  

Таблиця 1.7 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ та експертної оцінки 

щодо сформованості діяльнісного критерію гендерної компетентності на 

констатувальному етапі 

 
Рівень 

 

Групи 

Самооцінка, % Експертна оцінка, % 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ 0,93 7,10 91,97 0,93 6,17 92,90 

КГ 1,56 6,25  92,19  0,52  5,73 93,75 

 

Наступним, і останнім, об’єктом аналізу нашого дослідження стали емпіричні 

дані, які ми отримали при дослідженні рефлексивного критерію. З метою виявлення 
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рівнів сформованості даного критерію нами були використані методи самооцінки, 

експертних оцінок, опитувальник В. Моросанової, Є. Коноз „Стиль саморегуляції 

поведінки‖ [162], метод інтерв’ювання, а також методики, що використовувалися 

під час діагностики інших критеріїв. 

Із використанням методу інтерв’ю батькам-вихователям пропонувалося 

проаналізувати приклади власної діяльності, що надали б уяву про сформованість 

рівня саморефлексії та самопізнання власної гендерної індивідуальності. За 

допомоги опитувальника „Стиль саморегуляції поведінки‖ з’ясовувалась міра 

сформованості основних регуляторних процесів (планування, моделювання, 

програмування, оцінка результатів) і регуляторних якостей (гнучкість і 

самостійність) батьків-вихователів. 

Здатність до оцінки себе, результатів своєї діяльності та поведінки і її 

адекватність за шкалою оцінки результатів виявилась у більшості батьків-

вихователів доволі низькою: 97 (89,81 %) в ЕГ та 58 (90,63 %) у КГ, і лише 3 

(2,78 %) в ЕГ та 2 (3,12 %) у КГ продемонстрували високій ступінь прояву 

саморегуляції, здатності до самооцінки себе і власних дій і оцінки причин, які могли 

привести до неуспішного результату. Чітке вираження прагнення до саморефлексії, 

самопізнання, усвідомленого планування діяльності, програмування своїх дій 

виявлено у незначної кількості опитуваних: 6 (5,55 %) в ЕГ та 4 (6,25 %) у КГ, а 

більшість респондентів продемонстрували його відсутність: 90 (83,33 %) в ЕГ та 52 

(81,25 %) у КГ. Усвідомлене прагнення до самоосвіти з питань основ гендерної 

теорії виявили 4 (3,70 %) в ЕГ та 3 (4,69 %) у КГ. Більшість опитуваних не вбачали 

необхідності у самоосвіті з питань гендеру: 93 (86,11 %) в ЕГ та 55 (85,93 %) у КГ. 

Загалом можна констатувати, що рефлексивний критерій гендерної 

компетентності у батьків-вихователів ДБСТ, як за самооцінкою, такі за експертною 

оцінкою, перебував на констатувальному етапі на низькому рівні сформованості. 

Результати сформованості у батьків-вихователів ДБСТ показників рефлексивного 

критерію надані у додатку Ж 5. Порівняльні дані самооцінки та експертної оцінки 

рефлексивного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

представлені у таблиці 1.8. 
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Таблиця 1.8 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ та експертної оцінки  

сформованості рефлексивного критерію гендерної компетентності на 

констатувальному етапі 
 

Рівень 

 

Групи 

Самооцінка, % Експертна оцінка, % 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

ЕГ 4,01 9,57 86,42 3,09 8,64 88,26 

КГ 4,69 9,38 85,93 3,65 8,34 88,01 

 

Узагальнені результати показників констатувального етапу (у відсотковому 

обчисленні) щодо стану сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів відображено у таблиці 1.9. 

Таблиця  1.9 

Узагальнені результати визначення рівнів сформованості гендерної 

компетентності  батьків-вихователів ДБСТ (констатувальний етап, %) 

 
Критерії 

 

Групи 

Рівні 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистіс-

ний 

Когнітив-

ний 

Діяльніс- 

ний 

Рефлексив- 

ний 

Середній 

бал 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,78 3,12 2,16 1,82 1,08 0,78 0,93 1,04 3,55 4,17 2,10 2,19 

Середній  18,52 18,49 14,96 17,68 9,72 11,98 6,63 5,99 9,11 8,86 11,79 12,6 

Низький  78,70 78,39 82,88 80,50 89,20 87,24 92,44 92,97 87,34 86,97 86,11 85,21 

 

Отже, за даними емпіричного дослідження узагальнено можемо зробити 

наступні висновки: за рівнями сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів на констатувальному етапі дослідження кількісні показники ЕГ та КГ 

суттєво не відрізняються і є якісно однорідними. 

Батьки-вихователі ДБСТ не є одностайними в оцінці гендерного підходу до 

виховання, або не завжди в ньому послідовні: для більшості з них сутність понять 

―гендер‖ та „гендерний підхід‖ залишаються незрозумілими; значна кількість 

батьків-вихователів ДБСТ не усвідомлюють власної гендерної ролі у виховному 

процесі, не вміють помічати ситуації гендерної дискримінації, що, на нашу думку, 

свідчить про невідповідність життєвих реалій ґендерним стереотипам. Більш 

активно підтримують ідеї гендерної рівності жінки, а чоловіки здебільшого є 
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прихильниками авторитарної системи виховання і не підтримують ідеї гендерної 

рівності, що, на наш погляд, є результатом підвищеної уваги суспільства протягом 

досить тривалого часу до проблем, пов’язаних з дискримінацією жінок. 

Вважаємо за необхідне відмітити той факт, що найменш сформованими 

виявилися показники когнітивного та діяльнісного критеріїв, а найбільш 

сформованими – показники мотиваційно-ціннісного критерію. На наш погляд, таку 

ситуацію можна пояснити тим, що виховний процес, який здійснюється батьками-

вихователями ДБСТ, переважно має інтуїтивно-рефлексивний характер. Батьки-

вихователі не володіють гендерними знаннями, конкретними уміннями і навичками 

гендерного підходу до виховання, а особистісні якості батьків-вихователів 

сформувалися в умовах патріархатної культури. 

Таким чином, за результатами констатувального етапу дослідження, можемо 

стверджувати, що низький рівень сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ зумовлений недостатньою розробленістю теоретико-методичного 

і практичного аспектів даної проблеми. Отже, теоретичні засади проблеми 

дослідження, проведена педагогічна діагностика стали провідними орієнтирами у 

визначенні соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

 

Висновки до першого розділу 

У першому розділі дисертаційної роботи проаналізовано теоретичні засади 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу у процесі соціального супроводу; визначено зміст понять „гендерна 

компетентність батьків-вихователів ДБСТ‖, „соціальний супровід батьків-

вихователів ДБСТ‖; розкрито значення реалізації гендерного підходу до 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу; визначено сутність, критерії, показники і рівні гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Установлено, що сучасні гендерні дослідження є широко розгалуженою 

низкою теорій, сутність яких охоплюється ідеєю розрізнення статі та гендеру, 
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вивчення їх взаємодії; концептуальною основою такого вивчення стає саме поняття 

„гендер‖. Гендерні дослідження в соціально-педагогічній сфері сприяли 

впровадженню гендерного підходу в теорію та практику соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. 

Аналіз наукової літератури, дотичної до проблеми формування гендерної 

компетентності, засвідчив, що вона є мало розробленою у вітчизняній науці. 

Означене робить актуальним наше дослідження та потребує глибокого і 

послідовного вирішення на рівні соціально-педагогічної теорії та практики. 

Доведено, що інтеграція гендерної складової у процес формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ базується на засадах гендерного підходу. 

Гендерна компетентність батьків-вихователів ДБСТ нами схарактеризована 

як: інтегративна особистісна характеристика 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, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань 

гендерної теорії і практики. 

Аналізуючи наукову літературу щодо визначення змісту поняття „соціальний 

супровід‖, з’ясовано, що дане поняття є категорією соціальної політики і категорією 

соціальної педагогіки, що зумовлює неоднозначність визначення сутності поняття 

„соціальний супровід‖ у наукових джерелах. 

Ураховуючи результати вивчення наукових досліджень та нормативно-

правових актів з проблеми соціального супроводу, нами сформульовано сутність 

дефініції „соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ‖ як: складова соціального 

супроводу ДБСТ, що передбачає діяльність фахівця (або групи фахівців з соціальної 

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

територіальних громад щодо надання батькам-вихователям соціальної послуги 
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соціальний супровід шляхом організації та проведення комплексу соціально-

педагогічних, соціально-економічних, психологічних, інформаційних, правових 

заходів, спрямованих на допомогу в створенні оптимальних умов функціонування 

ДБСТ. Сутність категорії „соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ‖ 

розглянуто з позицій системного, комплексно-інтегрованого, гендерного, 

особистісно-орієнтованого, синергетичного підходів. 

Сутність гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

схарактеризовано через такі її компоненти, як: мотиваційно-ціннісний; 

особистісний; когнітивний; діяльнісний, рефлексивний. 

Виокремлені компоненти трансформовано в критерії та показники 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ: 

- мотиваційно-ціннісний (вмотивованість батьків-вихователів до 

запровадження гендерного підходу у виховну діяльність ДБСТ); 

- особистісний (наявність особистісних якостей у батьків-вихователів ДБСТ 

та усвідомлення ними власної гендерної ролі у сім’ї, відсутність гендерних 

стереотипів); 

- когнітивний (передбачає наявність у батьків-вихователів системних 

гендерно-орієнтовних знань, необхідних для успішного використання гендерного 

підходу у вихованні); 

- діяльнісний (володіння вміннями та навичками щодо реалізації гендерної 

стратегії в організації виховного процесу в умовах ДБСТ); 

- рефлексивний (здатність батьків-вихователів до саморефлексії та 

самопізнання власної гендерної індивідуальності). 

Залежно від наявності сукупності даних показників, рівні сформованості 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ диференційовано за трьома 

рівнями: низький, середній, високий. 

Результати констатувального етапу дослідження не виявили значущих 

розбіжностей між представниками контрольної та експериментальної груп щодо 

кількісних характеристик досліджуваних показників і засвідчили, що більшість 

учасників експерименту виявили низький рівень сформованості гендерної 
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компетентності батьків-вихователів ДБСТ: в ЕГ – у межах значень від 78,70 % до 

92,44 % осіб залежно від її критерію, у КГ – від 78,39 % до 92,97 % осіб відповідно.  

Середній рівень сформованості гендерної компетентності виявили: в ЕГ – від 6,63 % 

до 18,52 % респондентів залежно від її критерію, у КГ – 5,99 % до 18,49 %. 

Високий рівень сформованості гендерної компетентності виявили: в ЕГ – від 

0,93 % до 3,55 % осіб залежно від певного її критерію, у КГ – від 0,78 % до 4,17 % 

осіб відповідно. 

Отже, теоретичні засади проблеми дослідження, проведена педагогічна 

діагностика стали провідними орієнтирами у визначенні соціально-педагогічних 

умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу, що стане завданням наступного підрозділу нашого 

дисертаційного дослідження. 

Основні матеріали розділу представлені в публікаціях: 312, 313, 314, 315, 316, 

317, 321, 322, 325. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  РОБОТА  З  ФОРМУВАННЯ  ГЕНДЕРНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ  БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ 

ДИТЯЧИХ  БУДИНКІВ  СІМЕЙНОГО  ТИПУ  У  ПРОЦЕСІ 

СОЦІАЛЬНОГО  СУПРОВОДУ 

 

 

2.1. Обґрунтування соціально-педагогічних умов формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу 

 

Метою даного підрозділу є обґрунтування та характеристика соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

із урахуванням теоретичних положень, що розкривають ефективність 

запровадження гендерного компоненту у процес соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ. 

Ураховуючи, що у першому розділі дисертаційного дослідження було вивчено 

та проаналізовано особливості функціонування ДБСТ як форми влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено зміст понять 

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

вихователів ДБСТ‖, з’ясовано сутнісні характеристики процесу соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ, можемо стверджувати про достатню 

обґрунтованість наукових підстав для визначення й розробки соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

у процесі соціального супроводу. 

Перш ніж почати характеризувати конкретні соціально-педагогічні умови, які 

відіграють визначальну роль у формуванні гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу, вважаємо за необхідне 

визначити зміст дефініцій „умови‖, „педагогічні умови‖, „соціально-педагогічні 

умови‖, які будемо використовувати у дослідженні. 

Поняття „умова‖ є загальнонауковим, а його зміст у довідковій літературі 

трактується як необхідна обставина, що уможливлює здійснення, створення, 
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утворення чого-небудь або сприяє чомусь, як сукупність даних, положення, що 

лежать в основі чого-небудь [276]; у психолого-педагогічному аспекті 

схарактеризовано як сукупність причин, обставин, об’єктів, що впливають на 

динаміку та результативність розвитку, виховання й навчання, як вираження 

відношення предмета до навколишніх явищ, без яких він існувати не 

може [101;156]; у соціальній сфері – як „необхідні обставини, особливості реальної 

дійсності, які уможливлюють здійснення, утворення чого-небудь або сприяють 

чомусь‖ [90]. 

Змістовий аналіз терміну „педагогічні умови‖ є предметом наукових праць 

багатьох дослідників (Ю. Бабанський, І. Мороз, О. Назола, О. Федорова, С. Хазова, 

Б. Чижевський та ін.) і кожен з них розкриває різні аспекти даної категорії. Поняття 

„педагогічні умови‖ вживається щодо цілісного навчально-виховного процесу та 

стосується різних аспектів його складових: цілей, змісту, методів, форм, засобів 

тощо. Зазвичай, під педагогічними умовами розуміють такі, що цілеспрямовано 

створюються у навчально-виховному процесі з метою підвищення його 

ефективності. Ми солідаризуємось із визначенням В. Монастирського: педагогічна 

умова – обставина або ситуація, яка впливає (прискорює або сповільнює) на 

утворення і розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей, навичок і вмінь 

людини і забезпечується відповідними чинниками [161]. 

Поняття „соціально-педагогічні умови‖ складається з двох смислових 

компонентів: „соціальні умови‖ та „педагогічні умови‖ і є більш широким. Сутність 

поняття „соціально-педагогічні умови‖ досліджували О. Губа, В. Діуліна, 

Л. Омельченко, М. Чайковський та ін. Названі науковці трактують сутність даного 

поняття відповідно до предмета їхнього дослідження: як „сукупність соціальних 

взаємозв’язків, що зумовлюють внутрішньо-сімейні процеси й виявляють 

взаємозалежність сім’ї та соціального середовища‖, як „сукупність обставин, 

створених у дошкільному навчальному закладі, за яких дитина 6-7-річного віку 

вступає у міжрольову взаємодію, що сприяє засвоєнню нею досвіду соціальних 

взаємин і позитивно впливає на формування її життєвої компетентності‖, як 

„створення психологічної комфортності в нових системах стосунків; тісний контакт 
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з батьками; диференціація та індивідуалізація навчально-виховної роботи з 

підлітками‖, як „заходи, спрямовані на підвищення соціальної активності, 

розширення кола знайомств і сфери особистісних контактів‖ [74; 81; 180; 301]. 

На нашу думку, загальна змістова характеристика цього поняття полягає у 

тому, що ці умови спрямовані на створення обставин, у яких особистість почуває 

себе комфортно, тобто є сукупністю спеціально створених заходів, спрямованих на 

позитивний соціальний розвиток особистості у певній сфері. 

Отже, у контексті нашого дослідження розумітимемо соціально-педагогічні 

умови як комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених соціальних і педагогічних 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Проведений нами у підрозділі 1.1. аналіз теоретичних досліджень щодо 

формування гендерної компетентності дає змогу схарактеризувати концептуальні 

положення, які ми беремо за основу для розробки соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу, а саме: 

- основою формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу має бути ідея гендерної рівності, яка відповідає 

сучасному соціальному запиту і вимогам демократичного суспільства та полягає у 

запобіганні будь-яким проявам дискримінації за ознакою статі, забезпеченні рівних 

прав та можливостей їх реалізації для жінок і чоловіків [59]; 

- формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу детермінують, відповідно до теорії соціального 

конструювання гендеру, загальні і сімейні соціальні та культурні цінності, знання, 

норми, стереотипи, упередження, які превалюють у середовищі соціальної взаємодії 

батьків-вихователів і впливають на їх психофізіологічні особливості та гендерні 

характеристики, а також характеристики середовища професійної взаємодії: 

зовнішньої (державна соціальна політика, Центри соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, Служби у справах дітей, освітні заклади різних типів, громадські 

організації, які працюють в інтересах дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування, та ін.) та внутрішньої (батьки-вихователі, діти-вихованці 

та їх найближче оточення); 

- формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу має враховувати специфіку діяльності батьків-вихователів як 

представників соціальної групи, які виконують не тільки батьківську функцію щодо 

рідних дітей, але і функцію батьків-вихователів щодо вихованців, зміст якої 

визначається державою; 

- соціальна послуга соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ, як 

організація соціальної підтримки та допомоги батькам-вихователям, зокрема з 

гендерних питань, має ґрунтуватися на загальнонаукових підходах, а також на 

сучасних науково-методичних положеннях про соціально-педагогічну роботу з 

батьками-вихователями ДБСТ, з урахуванням досвіду відповідних інноваційних 

практик; 

- провідним механізмом формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, відповідно до соціогенетичної концепції соціалізації 

Г. Андрєєвої [2], є різні форми їх діяльності під час соціального супроводу – 

діяльність, спілкування і самосвідомість. 

Методологічну основу розробки змісту соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу складають наступні загальнонаукові підходи: системний, 

особистісно-орієнтований, діяльнісний, гендерний. 

Системний підхід реалізується у багатоаспектному розумінні сутності 

досліджуваного поняття, відповідно до різних формуючих впливів, шляхом 

інтеграції гендерного компоненту як до змісту навчальних програм підготовки 

кандидатів у батьки-вихователі та підвищення їх виховного потенціалу, так і до 

змісту їх соціального супроводу. 

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу припускає упровадження у 

соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ соціально-педагогічних заходів, 

спрямованих на актуалізацію мотивів індивідуального розвитку батьків-вихователів 

з урахуванням особливостей їх життєвого досвіду, на розвиток особистісної 
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мотивації до набуття ними гендерно-орієнтованих знань, у тому разі егалітарних 

гендерних переконань і гендерних цінностей. 

Діяльнісний підхід передбачає формування поведінкової складової гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ з урахуванням гендерної конгруентності 

та андрогінності, забезпечення участі батьків-вихователів у заходах, які сприяють 

набуттю позитивного досвіду розв’язання виховних задач гендерного контексту, 

вибудовуванню стратегії гендерної взаємодії, впровадженню гендерно-орієнтованих 

знань і гендерного підходу у виховну діяльність. При цьому під гендерним підходом 

до виховної діяльності ми, базуючись на доробках О.Вороніної [48; 49], 

Т. Дороніної [82], І. Загайнова [87], І. Кльоциної [117], В. Кравця [29], 

І. Мунтяна [165], О. Остапчук [182] розуміємо як складову виховного процесу, що 

сприяє формуванню в усіх суб’єктів виховного процесу егалітарного мислення на 

принципах паритетності й гендерної рівності. 

Гендерний підхід передбачає створення умов щодо формування та 

утвердження у батьків-вихователів ідеї гендерної рівності, усвідомлення ними 

власної гендерної ролі у рамках виховного процесу, самореалізації особистості, 

вільної від стереотипних поглядів, гендерних упереджень та здатної до самостійного 

прийняття рішень у контексті побудови комунікації відповідно до вимог принципу 

егалітарності статей. 

Визначені вище концептуальні положення та підходи до формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу дають підстави для виокремлення наступних соціально-педагогічних 

умов її формування: 

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. 
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3. Застосування сучасних інтерактивних технологій щодо формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу. 

Кожна з умов покликана забезпечувати підвищення ефективності формування 

основних структурних компонентів гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ (мотиваційно-ціннісного, особистісного, когнітивного, діяльнісного та 

рефлексивного), насамперед, шляхом деконструкції найбільш поширених гендерних 

стереотипів і гендерних упереджень щодо ролі чоловіка і жінки в суспільстві. 

Вважаємо за доцільне схарактеризувати зазначені соціально-педагогічні умови 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу. 

Перша 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 гендерного підходу до виховної 

діяльності, прийняття принципу егалітарності статей як основного орієнтиру у 

конструюванні соціальної взаємодії. 

Окреслимо сутність ключових наукових категорій „актуалізація‖, „мотив‖ і 

„мотивація‖, які використано у нашому дослідженні при обґрунтуванні першої 

умови та використовуються в психології і педагогіці для пояснення спонукальних 

моментів у поведінці людини. 

Проблема актуалізації має міждисциплінарний характер та розглядається в 

різних галузях знання: філософії, психології, педагогіці, соціальній роботі тощо. 

Зміст даного поняття у довідковій літературі трактується як „перехід певного 

інстинкту, схильності, здатності з можливого (потенціального) у справжній 

(актуальний) стан. У процесі актуалізації подразнення, стимул, мотив виступають як 

поштовх, привід для виявлення певної дії, вчинку, які вже потенціально дозріли. У 

загальній психології говорять про актуалізацію уваги, сприймання, пам’яті, уяви 

тощо; у соціальній психології – актуалізацію потреб, громадської думки, рольової 
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поведінки особистості тощо; у навчанні – один з дидактичних принципів зв’язку 

шкільної науки з життям [66, с.21]. 

Актуалізацію, як дію, що полягає в діставанні засвоєного матеріалу з 

довготривалої чи короткотривалої пам’яті з метою його подальшого використання 

під час пізнавання, пригадування, згадування або безпосереднього відтворення, 

трактує психологічний тлумачний словник [309, с. 13.]. Ми поділяємо думку 

А. Маслоу, відповідно до якої актуалізація – це реалізація людиною своїх 

потенційних здібностей, це праця заради того, щоб зробити добре те, що людина 

хоче зробити [150.]. 

Сутність поняття „мотив‖ у психологічному словнику визначено як 

спонукання до діяльності, що пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта [309]. Зміст 

даного поняття тлумачать як зарубіжні, так і вітчизняні філософи, психологи й 

педагоги: Є. Ільїн [100], О. Леонтьєв [140], І. Підласий [193], О. Савченко [237], 

В. Семиченко [242] та ін. Так, Є. Ільїн визначає мотивом те, що, відображаючись у 

голові людини, спонукає діяльність, спрямовує її на задоволення певної потреби. На 

думку І. Підласого, мотиви – це складні динамічні системи, за допомогою яких 

здійснюється аналіз та оцінка альтернатив, вибір та прийняття рішень. Загалом, 

більшість сучасних психологів і педагогів тлумачать мотив через розуміння 

внутрішньої потреби, мети, цілі чи інтересу до конкретної діяльності. 

Наведені погляди на зміст поняття „мотив‖ підводять до розуміння сутності 

поняття „мотивація‖. Проаналізувавши низку визначень даного поняття, можемо 

стверджувати про множинність розуміння його сутності. Теоретично обґрунтували 

сутність та формування мотивації особистості до діяльності, зокрема педагога, у 

своїх дослідженнях вітчизняні і зарубіжні науковці: В. Вилюнас [44], С. Занюк [88], 

В. Климчук [121], О. Леонтьєв [140], А. Мудрик [164] та ін. А. Мудрик зазначає, що 

мотивація – це не лише мотиви, а й ситуативні чинники, що є досить динамічними 

та мінливими. Дещо іншої думки дотримується О. Леонтьєв, який визначає 

мотивацію як цілеспрямованість дії, організованість і стійкість діяльності, 

спрямованої на досягнення кінцевої мети. Як сукупність спонукальних факторів, які 

визначають активність особистості, визначає мотивацію С. Занюк. 
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Ми солідаризуємося із практикою комплексного трактування мотивації як 

сукупності спонукань, що активізують особистість, тобто систему чинників, які 

детермінують її поведінку та діяльність (потреб, мотивів, цілей, прагнень тощо), а 

також процес формування мотивів, підтримування її поведінкової активності на 

певному рівні. Отже, поняття „мотивація‖ є значно ширшим, ніж поняття „мотив‖. 

Виходячи з того, що мотивація є спонукальною причиною дій і вчинків, з 

метою актуалізації та розвитку у батьків-вихователів стійких мотивів до опанування 

ключових гендерних знань, розуміння базових понять гендерної теорії, формування 

умінь і навичок егалітарної гендерної взаємодії, необхідно у процесі соціального 

супроводу прогнозувати реальний вплив їх пізнавальних інтересів, моральних 

переконань, духовних пріоритетів, тобто тих психологічних утворень, що 

детермінують прийняття рішень, спрямованих на досягнення кінцевої мети – 

формування гендерної компетентності. Мотиви навчання поділяються на зовнішні 

та внутрішні: зовнішні спрямовуються від педагогів, групи, суспільства і набувають 

форми вимог, а внутрішні – це особисті прагнення здійснювати навчальну 

діяльність для себе. З огляду на це, актуалізація мотивації батьків-вихователів на 

набуття базових гендерних знань повинна здійснюватись у різнобічній активній 

діяльності за двома напрямами: 

- доповнення гендерною тематикою окремих модулів навчальної програми 

для батьків-вихователів, упровадження педагогічних технологій до навчального 

процесу відповідно до вимог принципів навчання дорослих; 

- упровадження гендерної складової до змісту соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ, створення комфортного навчального середовища, що сприятиме 

розвитку усвідомлення мети засвоєння базових понять гендерної теорії та 

особистісної внутрішньої психологічної готовності до впровадження гендерного 

компоненту у виховну діяльність. 

Для обґрунтування першої соціально-педагогічної умови було здійснено 

аналіз навчальних програм для батьків-вихователів. Зазначимо, що згідно з чинним 

законодавством, кандидати у батьки-вихователі ДБСТ мають пройти обов’язкове 

підготовче навчання, а батьки-вихователі уже функціонуючих ДБСТ зобов’язуються 
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проходити навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу раз на два роки. 

Тому, з метою обґрунтування реалізації першої соціально-педагогічної умови 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, було 

проаналізовано зміст „Програми підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки та батьки-вихователі‖ (в редакції 2009 р.) [202], української версії 

програми ПРАЙД [190], „Програми навчання для прийомних батьків та батьків-

вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу‖ (в редакції 2011 р.) [220] 

з точки зору наповнення їх гендерною тематикою. 

Аналіз засвідчив, що вище наведені програми включають два основних 

напрямки навчання: юридичний та психолого-педагогічний. Юридичний напрямок 

передбачає ознайомлення батьків-вихователів із організаційно-правовими аспектами 

діяльності ДБСТ, психолого-педагогічний – зі знаннями та вміннями з питань теорії 

та методики виховання, навчання, корекційно-виховної діяльності. При цьому, 

гендерний аспект у них взагалі не враховується як у змісті теоретичного навчання, 

так і у практиці соціального супроводу ДБСТ. 

Зокрема, метою „Програми підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, 

прийомної батьки та батьки-вихователі‖ є підготовка кандидатів до прийняття ними 

нової соціальної ролі та прийняття усвідомленого рішення про влаштування в сім’ю 

дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Зміст Програми 

складається з шести навчальних модулів, які містять базові знання та уміння щодо: 

структури і функціонування системи влаштування дітей зазначеної категорії; 

особливостей сімейних форм влаштування дітей, порядку встановлення опіки, 

піклування; порядку створення та функціонування ДБСТ; причин та наслідків 

сирітства, психологічних та вікових особливостей розвитку й поведінки дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування; специфіки входження дитини в 

сім’ю, рівнів адаптації сім’ї та дитини, особливостей сімейного виховання дітей 

даної категорії; взаємодії батьків та соціального працівника у процесі соціального 

супроводження (супроводу) сім’ї. Обсяг програми складає 32 години, у тому числі 

2 години – залік. Ретельний аналіз змісту даної Програми доводить, що її складові 
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лише частково спрямовані на формування педагогічної компетентності кандидатів в 

батьки-вихователі, а гендерна складова останньої взагалі відсутня. 

Поряд з вище схарактеризованою державною Програмою Центри соціальних 

служб, за умови відповідного рівня фінансування, можуть використовувати 

українську версію програми ПРАЙД, метою якої є формування усвідомленого 

рішення батьків щодо створення ДБСТ, підготовка до здійснення функцій батьків-

вихователів шляхом формування необхідних сфер компетентності. У програмі 

ПРАЙД можна виділити два компоненти: перший – залучення кандидатів у батьки-

вихователі й оцінювання їх виховного потенціалу у процесі навчання; другий – 

базова навчальна програма для набуття батьківської компетентності. 

Результати нашого аналізу засвідчили, що державна Програма підготовки 

кандидатів у батьки-вихователі і українська версія програми ПРАЙД співпадають за 

загальним змістом, але навчання ПРАЙДу є значно більшим за обсягом годин 

(загальний обсяг – 96 годин, з них 60 годин – аудиторна робота), що дає змогу 

висвітлити важливі теми відповідно до усього обсягу визначених завдань і 

методологічних засад, уможливлює розширення її тематичного наповнення, у той 

час як державна Програма визначає лише їх необхідний мінімум, поза яким 

залишається, зокрема, і гендерна складова. 

Вивчення змісту програми ПРАЙД дозволило нам дійти висновку, що, попри 

її більш широке змістове поле, до неї також залишилися не включеними питання 

гендерних знань майбутніх батьків-вихователів. Лише у плані проведення четвертої 

навчальної сесії „Повноцінний розвиток дитини та причини його затримки‖, під час 

міні-лекції (40 хв.) за темою „Етапи розвитку дитини‖, що базується на концепції 

періодів розвитку, автором якої є відомий американський психолог Е. Еріксон, 

розглядається етап ідентичності або змішування багатьох ролей. 

„Програма навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою 

підвищення їх виховного потенціалу‖ (в редакції 2011 р.) спрямована на посилення 

виховного потенціалу батьків-вихователів, підвищення рівня їх компетентності. 

Порівняльний огляд змісту зазначеної Програми з попередньою програмою (2007 р.) 

засвідчив наявність певного поступу у напрямі їх змістового вдосконалення: 
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зокрема, розширено окремі теми та введено нові: „Статеве виховання‖, „Подолання 

сексуалізованої поведінки дітей‖, „Попередження жорстокого поводження з дітьми 

та подолання його наслідків у роботі з дітьми, які його зазнали‖, „Особливості 

підліткової психології‖, „Профорієнтація‖, „Дисциплінарні методи виховання‖ та ін. 

Програма складається з шести навчальних модулів, передбачає навчання загальним 

обсягом 40 годин [220]. 

Аналіз змісту даної Програми дозволив констатувати, що у ній здійснено 

поступ і у напрямі усвідомлення важливості гендерної складової процесу 

соціалізації. Так, до теми 2.6 „Процес формування ідентичності у дитини‖ 

додаються два гендерно зорієнтовані джерела (№ 4 та № 8 у відповідному переліку 

літератури до теми). Також у переліку літератури до тем 3.8 і 4.3 наявні джерела під 

номерами 3 і 4 та 5 і 6, що характеризуються як гендерно чутливі. Проте, вивчення 

нами змісту означених тем засвідчило, що інформаційні модулі все ж таки не 

торкаються гендерної проблематики: у них відсутні акценти на особливостях 

гендерних взаємин батьків-вихователів та засобах побудови гендерних взаємин у 

ДБСТ, що не забезпечує готовність батьків-вихователів ідентифікувати та 

розв’язувати гендерно зумовлені конфліктні ситуації у життєдіяльності ДБСТ. 

З метою актуалізації мотивації батьків-вихователів до набуття базових знань 

гендерної теорії, підвищення їх виховного потенціалу нами запропоновано 

доповнити дану програму гендерною тематикою, що репрезентована в таблиці 2.1.1. 

Основними завданнями упровадження гендерного компонента до окремих модулів 

програми є: ознайомлення батьків-вихователів з основами гендерної теорії та 

термінологічно-категоріальним апаратом: „стать‖, „гендер‖, „гендерна соціалізація‖, 

„гендерні ролі‖, „гендерні стереотипи‖, „гендерна ідентичність‖; формування 

егалітарних переконань; розвиток здатності створювати гендерно чутливе виховне 

середовище в ДБСТ. 

Методично-організаційний напрям реалізації першої соціально-педагогічної 

умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ передбачав 

посилення тренінгової складової навчання батьків-вихователів, яке здійснювалося 

відповідно до модульної будови програми. Комплексний характер тренінгового 



131 

навчання покликаний забезпечити проблемний виклад матеріалу, „занурення‖ у 

гендерну проблематику, поєднання індивідуальної та групової самостійної роботи, 

активне залучення до навчання особистісного досвіду батьків-вихователів. 

Тренінг, як найбільш ефективна форма організації навчання дорослих, 

„дозволяє батькам не лише отримувати інформацію, а й аналізувати особистісний 

досвід, знаходити практичні підходи до розв’язання сімейних проблем, брати 

активну участь у обговоренні і пошуку рішень‖ [220]. 

У сучасній науково-методичній літературі відсутнє загальновизнане 

визначення тренінгу. Загалом тренінг визначається як інтерактивний метод 

навчання, перевагою якого є максимальне наближення навчального заняття до 

реальних ситуацій; як форма спеціально організованого спілкування, психологічний 

вплив якого ґрунтується на активних методах групової роботи. Ми цілком 

погоджуємося з позицією С. Страшка, який визначає тренінг організаційною 

формою навчально-виховної роботи, що, спираючись на досвід і знання її учасників, 

забезпечує ефективне використання активних педагогічних методів та 

спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій [263]. 

Одним із принципів організації соціально-просвітницького тренінгу є 

партисипаторний підхід, який передбачає організацію навчання на суб’єкт-

суб’єктній основі [172]. Специфічною рисою соціально-просвітницького тренінгу є 

його освітня спрямованість, націленість на отримання динамічних знань. Аудиторія 

тренінгу є високо мотивованою на отримання знань і навичок, тому що 

забезпечується усвідомлення нею їх практичної цінності: демонструється потенціал 

позитивного впливу їх набуття на власне життя, досягнення особистісного 

благополуччя тощо. 

Питанням використання тренінгових форм у соціальній роботі та роботі з 

батьками присвячені дослідження О. Безпалько, І. Вачкова, І. Звєрєвої, О. Керик, 

Г. Лактіонової, А. Прутченкова, В. Сорочинської, О. Шевчук та ін. 

Таким чином, актуалізація мотивації батьків-вихователів ДБСТ до набуття 

знань з основ гендерної теорії у процесі соціального супроводу спрямована на 

підвищення ефективності формування, насамперед, мотиваційно-ціннісного, 
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когнітивного та особистісного структурних компонентів гендерної компетентності 

батьків-вихователів як базових. 

При обґрунтуванні 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 – ми робимо припущення, що процес формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ буде залежати від наповненості змісту їх 

соціального супроводу гендерним компонентом. 

Уважаємо за доцільне визначити сутність філософського поняття „зміст‖. 

Термін „зміст‖ має кілька значень, зокрема, у тлумачному словнику сучасної 

української мови „зміст‖ трактується як: 1. Те, про що йдеться, розповідається де-

небудь; те, що описується, зображується. 2. Сутність, внутрішня особливість чого-

небудь. 3. Розумна основа, мета, призначення чого-небудь [281]. Як філософська 

категорія, поняття „зміст‖ визначається парною до категорії „форма‖, являє собою 

єдність усіх складових елементів об’єкту, його якостей, внутрішніх процесів, 

зв’язків, суперечностей і тенденцій [276]. 

У підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження нами було теоретично 

обґрунтовано, сформульовано і розкрито сутність поняття „соціальний супровід 

батьків-вихователів ДБСТ‖. Отже, визначивши сутність поняття „соціальний 

супровід батьків-вихователів ДБСТ‖ як складову соціального супроводу щодо 

ДБСТ, окреслимо його змістовий компонент. 

Як зазначає дослідниця І. Трубавіна, змістовий компонент соціального 

супроводу сім’ї реалізується через: 

а) розробку і впровадження державних стандартів соціальних послуг, програм 

ЦСССДМ, які відбивають перелік послуг і видів роботи; 

б) визначення функцій працівників ЦСССМ, залучених фахівців роботи з 

сім’єю. 

Також зміст роботи з сім’єю дослідниця визначає в комплексних програмах 

через перелік і розкриття сутності видів роботи з сім’єю: обслуговування, 

реабілітація, супровід, профілактика [279]. 
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Відповідно до зазначеного, зміст гендерного компоненту соціального 

супроводу батьків-вихователів ми визначаємо через методи, форми і технології 

соціально-педагогічної роботи з ДБСТ, реалізація яких спрямована на формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів. 

Під методом соціальної роботи, за визначенням Р. Вайноли, розуміється спосіб 

її організації, що приводить до досягнення оптимального результату і забезпечує 

позитивні зрушення в розвитку об’єкта (суб’єкта) соціальної діяльності [37]. Варто 

зазначити, що основою класифікації змісту методів соціальної роботи виступають як 

інтереси, потреби індивідів, так і соціальні інтереси управлінських систем. Серед 

методів соціально-педагогічної практики визначаються методи соціальної 

діагностики, соціальної профілактики, соціального контролю, соціальної 

реабілітації, соціально-економічні, організаційно-розпоряджувальні, педагогічні, 

психологічні та соціологічні. Реалізація методів соціальної роботи виявляє таке 

поняття, як „форма соціальної роботи‖, що виступає способом організації роботи і 

наповнює методи соціальної роботи конкретним змістом. О. Безпалько визначає такі 

специфічні ознаки форми соціально-педагогічної роботи, як: функціональність, 

структурність, інтегративність тощо [17]. Ми поділяємо думку Р. Вайноли, яка 

розуміє форму соціальної роботи як спосіб організації діяльності соціального 

працівника та клієнта соціальної роботи, а технологію соціальної роботи – як 

сукупність форм, методів і прийомів, що застосовуються соціальними службами і 

працівниками з метою забезпечення ефективності реалізації завдань соціального 

захисту населення [37]. 

Стосовно здійснення соціального супроводу ДБСТ, до основних його форм і 

методів дослідниці О. Безпалько, І. Звєрєва, З. Кияниця відносять наступні: 

відвідування сім’ї, телефонну розмову, бесіду, консультування, організацію 

зустрічей дитини з біологічними батьками, тестування, інтерв’ю, проведення 

навчання, організацію груп взаємопідтримки (групи зустрічей), написання запитів, 

листів, клопотань, звернень, документування тощо [106]. Державним стандартом 

соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування, визначено, що основними діями та заходами, що 
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становлять зміст соціальної послуги соціального супроводу таких сімей, 

передбачено надання психологічної підтримки батькам-вихователям шляхом 

залучення їх до участі у тренінгах, лекціях, групах підтримки, інших заходах [213]. 

Уточнимо, що під гендерним компонентом соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ ми розуміємо такі його складові, що націлені на формування 

гендерно-орієнтованих цінностей, усвідомлення та самопізнання власної гендерної 

індивідуальності та оцінки власної гендерної ролі в сім’ї, усталених систематичних 

знань про сутність гендеру та гендерних відносин, умінь і навичок організовувати 

виховний процес на принципах гендерної конгруентності та андрогінності. 

Соціальний супровід батьків-вихователів ДБСТ виступає як організована, на 

підставі соціально-педагогічної діагностики, соціальна підтримка та допомога 

батькам-вихователям у розв’язанні тих питань професійної діяльності, які вони не 

можуть ефективно розв’язати самостійно. 

Соціальний супровід ДБСТ реалізується у послідовності певних етапів, які 

схарактеризовано нами у підрозділі 1.2. Після оцінки потреб дитини-вихованця, 

відповідно до вимог чинного законодавства, складається план соціального 

супроводу ДБСТ, зміст якого має включати комплекс послуг щодо забезпечення 

умов утримання та розвитку й виховання дитини. Проте, діючим Порядком 

здійснення соціального супроводу ДБСТ не передбачено наявність у ньому 

гендерного компоненту, попри те, що рівень обізнаності батьків-вихователів з 

гендерних питань суттєво впливає на процес і результат гендерної соціалізації 

вихованців ДБСТ [219]. Водночас, важливим і загальноприйнятим фактом є те, що 

соціалізація дитини відбувається, насамперед, у сім’ї. Отже, батьки-вихователі 

повинні вміти скеровувати процес гендерної соціалізації вихованців у відповідності 

до змісту чинних державних програм та організовувати виховний процес на засадах 

гендерної рівності, усвідомлювати власні ціннісні орієнтації у контексті питань 

егалітарності, демонструвати готовність до різних видів допомоги вихованцям обох 

статей у продуктивному виконанні гендерних ролей. Ураховуючи, що план 

соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ містить комплекс послуг та 

конкретних заходів щодо забезпечення виховного потенціалу сім’ї, актуальним є 
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збагачення змісту соціального супроводу гендерним компонентом з орієнтацією на 

набуття батьками-вихователями позитивного досвіду розв’язання виховних задач 

гендерного контексту. Соціальний супровід не замінює піклування про сім’ю, 

зокрема батьків, а передбачає організацію соціальної підтримки та допомоги 

батькам-вихователям таким чином, щоб вони були безпосередніми виконавцями 

цього плану та учасниками його заходів. Отже, після оцінки потреб і складання 

плану необхідно перейти до його практичної реалізації. Враховуючи, що зміст 

соціального супроводу носить наскрізний діяльнісний характер, необхідно 

спрямувати його на закріплення та розширення базових знань гендерної теорії і 

практики та досвіду позитивного розв’язання виховних задач гендерного контексту. 

Усі форми і методи роботи щодо здійснення соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ поділяються на групові та індивідуальні. До індивідуальних форм 

роботи відносяться соціально-педагогічне консультування та ведення випадку, які є 

важливим інструментарієм фахівця із соціальної роботи ЦСССДМ для реалізації 

соціального супроводу. Соціально-педагогічне консультування батьків-вихователів 

полягає у безпосередньому двосторонньому цілеспрямованому спілкуванні з ними 

фахівця із соціальної роботи, у процесі якого виявляються основні проблеми та 

окреслюються засоби їх розв’язання. Концептуальна основа та особливості 

технології соціально-педагогічної моделі „ведення випадку‖ більш детально описана 

нами у підрозділі 1.2. Суттєвим є те, що у процесі застосування моделі „ведення 

випадку‖ корекція ставлення особистості до самої себе, до власного „Я‖ передбачає 

прояв адекватної самооцінки, усвідомлення власної гендерної ролі, зміну ієрархії в 

системі цінностей. Суттєвою перевагою цього методу є значно більший прояв уваги 

окремо взятому учаснику, ніж в умовах роботи групи. Однією із високоефективних 

сучасних інтерактивних технологій є технологія case-study („робота з випадком‖). 

Теоретичні засади сутності технологія case-study в педагогіці відображено у 

працях Б. Андюсева [5], О. Ваганової [35], О. Смолянінової [254] та ін. Методичні 

рекомендації щодо практичного використання кейсів у навчальному процес 

відображені в дослідженнях І. Андрощук [4], І. Гладких [58], Т. Пащенко [184], 

А. Сватьєва [239] та ін. 
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Суть технології case-study полягає у застосуванні окремих випадків (ситуацій, 

історій, тексти яких називаються „кейсом‖) для спільного аналізу, обговорення або 

вироблення рішень. Як зазначає П. Романов, сутність технології case-study полягає в 

детальному аналізі конкретного фрагменту соціальної реальності, що є включеним 

до ширшого соціального і культурного контексту [235]. Змістовно близькою до 

попереднього тлумачення, але дещо з іншої позиції розкриває суть технології case-

study дослідниця М. Скрипник, наголошуючи, що учасникам пропонують осмислити 

ситуацію, опис якої водночас не тільки відображає практичну професійну проблему, 

а й актуалізує комплекс знань, які необхідно засвоїти при розв’язанні цієї проблеми. 

Причому сама проблема не має однозначних вирішень [248]. 

При використанні даної технології аудиторії пропонується осмислити реальну 

життєву ситуацію, опис якої одночасно відображує не тільки будь-яку практичну 

проблему, але й і актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти задля її 

вирішення. Набуваючи теоретичні знання у процесі навчання та участі у соціально-

просвітницькому тренінгу, батьки-вихователі отримують можливість застосувати їх 

на практиці завдяки кейсу. Використання під час соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ технології case-study передбачає певні етапи та послідовність 

дій (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Етапи роботи над ситуацією при використанні технології case-study 

№ Етапи Мета та послідовність дій 

1 Ознайомлення із текстом кейсу Розуміння викладеної ситуації  та ситуації 

необхідності прийняття рішення. 

2 Аналіз кейсу Детальний аналіз змісту ситуації, оцінка 

інформації, яка необхідна для пошуку рішення.  

3 Організація обговорення кейсу в міні-

групах: обговорення можливих 

альтернативних рішень 

Попереднє обговорення та аналіз, пропонування 

конкретного плану дій, пошук альтернатив. 

Вибір альтернативних рішень. 

4 Презентація колективної альтернативи 

прийнятого рішення кожної групи.  

Аргументований захист кожної групою 

прийнятого рішення, відстоювання власних ідей 

при прийнятті рішення.  

5 Порівнювання прийнятих у міні-

групах рішень та загальна дискусія  

Обмін поглядами з приводу проблеми та шляхів 

її розв’язання 

6 Підведення підсумків Підсумки роботи над кейсом. 
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Ефективність застосування технології case-study у формуванні гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ залежить від ступеню впливу відібраної 

інформації на їх внутрішній світ, на систему їх ціннісних орієнтацій; 

співвіднесеності кейсів з виховною практикою аудиторії у контексті допомоги щодо 

віднайдення конструктивного рішення у разі виникнення проблем гендерного 

змісту. 

Водночас, усвідомлюючи змістову складність комплексу гендерних знань та 

процесу переходу від їх набуття до оперування ними, ми вважаємо за доцільне 

застосовувати методику ступеневого ускладнення виховних задач гендерного 

спрямування: 

1) від демонстраційних кейсів / кейсів-прикладів (у яких подається не лише 

текст кейсу, але і опис його аналізу, формулювання виховної задачі та план 

виховних дій з їх обґрунтуванням); 

2) через аналітичні кейси (у яких батьки-вихователі самостійно мають 

обґрунтувати запропонований їм план розв’язання виховної задачі, що випливає з 

кейсу, опис і аналіз якого вони розглядають); 

3) із застосуванням конструктивних кейсів (у яких, власне, і подається лише 

опис ситуації гендерного контексту, а батькам-вихователям пропонується здійснити 

подальшу професійну виховну роботу, починаючи з формулювання відповідної 

виховної задачі); 

4) до пошукових кейсів (завдання яких полягає у виокремленні батьками-

вихователями ДБСТ відповідних кейсів на матеріалах власної виховної діяльності з 

подальшим формулюванням виховних задач, їх аналізом та розв’язанням). 

З огляду на предмет нашої дисертаційної роботи, перевагою застосування 

технології case-study є не тільки її навчальний зміст, а й великий виховний потенціал 

у контексті: формування професійно важливих особистісних якостей батьків-

вихователів ДБСТ (вдосконалення загальних навичок комунікативної культури, 

навичок ефективної роботи в групі, підвищення впевненості в собі, розвиток 

здатності до стресостійкості, готовності взяти на себе відповідальність за результати 
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власного аналізу ситуації і за роботу всієї групи); формування соціально-активної, 

гендерно компетентної особистості, здатної до саморозвитку, самореалізації. 

Ефективною у практиці здійснення соціального супроводу є групова форма 

роботи. Теорію діяльності у малих групах досліджували Г. Бевз, Я. Коломенський, 

Р. Кричевський, К. Рудестам та ін. Серед провідних переваг групової форми роботи 

є те, що учасники отримують зворотній зв’язок, підтримку від інших людей, які 

мають тотожні професійні завдання / життєві проблеми, набувають змогу 

збагачення особистісним досвідом мікросоціуму. Група створює умови „суспільства 

в мініатюрі‖, що дозволяє програвати реалістичні життєві ситуації у 

змодельованому спілкуванні. У процесі роботи в групі відбувається прийняття 

цінностей і потреб інших людей і кожний відчуває себе повноцінним партнером у 

спілкуванні чи в будь-якій взаємодії [14]. 

Щодо обґрунтування впровадження другої умови уважаємо, що збагачення 

змісту соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ гендерним компонентом не 

може бути вирішене засобами традиційного соціального супроводу. На нашу думку, 

джерелом комплексної професійної допомоги батькам-вихователям у набутті ними 

позитивного досвіду розв’язання виховних задач гендерного контексту є включення 

до структури плану соціального супроводу таких форм групової підтримки сім’ї, як 

групи взаємопідтримки (групи зустрічей) та „Літня школа‖. 

Групи взаємопідтримки у практиці соціальної роботи були започатковані у 

другій половині минулого століття і сприяли налагодженню людських контактів. 

Технологія проведення груп зустрічей, цілі та завдання, умови її ефективного 

використання у контексті оптимізації функціонування прийомних сімей і ДБСТ 

сформульовані дослідницею Г. Бевз [14]. Функціонування груп зустрічей батьків-

вихователів спрямоване на усвідомлення ними себе, саморозкриття, на поглиблення 

рефлексії, емпатії, на розвиток уміння встановлювати партнерські стосунки та 

здобуття здатності бути гнучким у поведінці. Зазвичай, батьки-вихователі мають 

здатність долати складні життєві ситуації, однак ситуації, що пов’язані з гендерним 

вихованням і розв’язанням гендерно обумовлених конфліктів потребують набуття 

прикладних гендерних знань та обговорення саме в групах взаємопідтримки, що 
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визначає необхідність включення роботи таких груп до соціального супроводу 

батьків-вихователів ДБСТ. Концептуальною основою цієї групової форми роботи є 

ідея створення партнерських взаємин між учасниками з прогнозом перенесення їх у 

площину взаємин „батьки – вихователі – вихованці‖. 

Упровадження форми роботи групи взаємопідтримки у практику соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ спрямовано на розвиток у них мотивації щодо 

визначення та урахування власних особистісних потреб, а також потреб інших, 

усвідомлення власної гендерної ролі, опанування механізмами побудови 

конструктивних взаємин із вихованцями у контексті завдань гендерної соціалізації, 

розвиток умінь ідентифікації на практиці можливих ситуацій гендерної нерівності та 

уникнення гендерно-дискримінаційних практик. 

Спираючись на доробок питання, ми сформулювали перелік основних завдань, 

які постають перед ведучими: 

1) створення атмосфери взаємодовіри та взаємоповаги; 

2) фасилітування процесу взаємопідтримки членів групи; 

3) збагачення досвіду учасників у розв’язанні всіх задач гендерного 

контексту; 

4) створення умов для розвитку навичок асертивної поведінки; 

5) ознайомлення аудиторії з методами психологічної самодопомоги; 

6) стимулювання гендерної чутливості, зокрема щодо вчасного виявлення 

„гострих кутів‖ у житті своєї сім’ї, яка виконує делеговану їй державою функцію 

замісної опіки. 

Особливістю даної форми роботи є те, що: 

1) група повинна бути відкритою до нових учасників; 

2) позитивний вплив групи на особистість забезпечується лише у випадку, 

якщо набутий у ній досвід людина застосовує в реальному житті. 

Ефективною, на наше переконання, груповою формою роботи з батьками-

вихователями ДБСТ у процесі соціального супроводу є „Літня школа‖. Головною 

метою діяльності „Літньої школи‖ є створення середовища для відновлення власних 

життєвих сил та підвищення здатності батьків-вихователів забезпечувати 
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функціонування ДБСТ [14]. Спосіб організації „Літньої школи‖ передбачає спільне 

цілодобове проживання сімей ДБСТ у рекреаційному закладі. Ця умова забезпечує: 

можливість ефективної діагностики батьківсько-дитячих стосунків, зокрема 

засобами тривалого педагогічного спостереження; створення атмосфери довіри, яка 

визначена основою для передачі цінностей, знань і умінь, реалізації комплексу 

тренінгових занять, спрямованих на формування у батьків-вихователів ДБСТ умінь 

розв’язання виховних задач гендерного спрямування; проведення вечірнього 

кіноклубу із застосуванням елементів обговорювання щодо визначення наявності у 

матеріалах кінострічок проблемних питань з гендерної тематики, аналізу власного 

досвіду, дотичного до окреслених питань гендерного змісту; проектування виховних 

впливів батьків-вихователів ДБСТ, у разі виникнення подібних ситуацій, на засадах 

принципу егалітарності статей. 

Лекційні заняття з проблем гендерного виховання та формування егалітарних 

стосунків у сім’ї, секційні заняття за віковими категоріями дітей, сторітелінг, 

диспути, консультації, тематичні зустрічі, ігротека, групові обговорення, заходи 

розважального напрямку тощо мають забезпечити можливість вільного обміну 

думками її учасників, формування знань з основ гендерної теорії, збагачення знань з 

виховання дітей та урегулювання стосунків у ДБСТ, налагодження партнерських 

стосунків. Програма проведення „Літньої школи‖, що була реалізована у процесі 

дослідження, надана у додатку М. 

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, а 

також рефлексивного структурних компонентів гендерної компетентності батьків-

вихователів. 

Третя умова – застосування сучасних інтерактивних технологій щодо 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу – спрямована, передусім, на формування умінь, зорієнтованих 

на вирішення гендерних питань у процесі виховної діяльності ДБСТ. Теоретичні 
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засади застосування сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчальному 

процесі розкрито у наукових працях та посібниках Г. Бєлєнької [24], 

А. Вербицького [43], І. Дичківської [80], Д. Кавтарадзе [109], М. Кларина [116], 

І. Мельничук [154], Е. Михайлової [158], О. Полякової [36], О. Пометун [107], 

Г. Селевка [241], О. Сидоренко [244], С. Сисоєвої [246], А. Смолкіна [253], 

М. Срипник [248], Ю. Сурміна [265], С. Харченка [291], Д. Чернілевського [305]. 

У сучасній педагогічній науці наявні різні підходи до визначення 

інтерактивного навчання: С. Сисоєва констатує, що „технологія навчання включає 

сукупність форм, методів, прийомів, методик, засобів, які дозволяють гарантовано 

досягти запланованого результату. Отже в цьому контексті форми й методи, 

методики й засоби, прийоми навчання є тими структурними елементами, з яких 

конструюється технологія навчання відповідно до цілей і запланованих (бажаних) 

результатів навчального процесу‖ [246]. На думку Н. Тализіної, саме комплексне 

використання сучасних методів навчання, технічних засобів і носіїв навчальної 

інформації є однією з головних особливостей сучасної технології навчання 

[284, с.57]. В основу інтерактивних технологій, як зазначає І. Дичківська, покладено 

стимулювання активної діяльності до пошуку та прийняття рішень [80]. 

Відмінністю інтерактивних технологій, з точки зору дослідниці А. Панфілової, 

є стиль всезагального занурення учасників і учасниць у процес діяльності, 

виконання завдань в умовах певної невизначеності, що сприяє об’єднанню спільних 

зусиль для прийняття рішень, розвиває креативний потенціал [183]. Залежно від 

мети заняття та форм організації навчальної діяльності, О. Пометун і 

Л. Пироженко [199] об’єднали інтерактивні технології навчання в чотири групи: 1) 

кооперативного навчання („робота в парах‖, „робота в малих групах‖, „карусель‖, 

„акваріум‖); 2) колективно-групового навчання („обговорення проблеми в 

загальному колі‖, „мікрофон‖, „незакінчені речення‖, „мозковий штурм‖, „аналіз 

ситуації‖ (сase-метод), „вирішення проблем‖, „дерево рішень‖); 3) ситуативного 

моделювання (імітаційні ігри, „громадські слухання‖, розігрування ситуації за 

ролями); 4) опрацювання дискусійних питань („метод ПРЕС‖, „зміни позицію‖, 
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„неперервна шкала думок‖ / („нескінченний ланцюжок‖), дискусія, дискусія в стилі 

телевізійного ток-шоу, оцінювальна дискусія, дебати). 

Попри наявність у сучасному науковому дискурсі множини поглядів 

дослідників щодо сутності технологій і методів інтерактивного навчання, їх 

специфіки і можливості використання, однозначною є позиція, що однією з 

провідних ознак є активність чи пасивність учнів у навчальному процесі. 

Поняття „інтерактивні методи навчання‖ у сучасній дидактиці є одночасно 

вживаним з терміном „активні методи навчання‖, проте їх зміст дещо різниться. 

Загальною ознакою активних методів навчання є те, що вони спонукають навчальну 

аудиторію до активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння 

навчальним матеріалом; спрямовані, переважно, не на виклад викладачем готових 

знань, їх запам’ятовування й відтворення, а на самостійне оволодіння учнями 

знаннями й уміннями в процесі активної розумової і практичної діяльності [253]. На 

думку дослідниці О. Полякової, саме активні методи викладання й покликані 

створити умови для підвищення суб’єктності особистості в процесі її 

навчання [155, с.6] 

Ми поділяємо підхід дослідника С. Харченка щодо визначення суті поняття 

активних методів навчання, який визначає їх як „систему модельної фіксації змісту 

соціально-педагогічної підготовки студентів, що імітує реальну діяльність фахівця й 

відповідних способів реалізації цього змісту з метою його інтенсифікації‖. Основою 

такої (імітаційної) моделі є соціально-педагогічне завдання або комплекс завдань, 

„одягнених‖ у форму педагогічної ситуації [291, с. 286]. 

У контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів, серед активних 

методів С. Харченко виділяє наступні: вирішення соціальних і педагогічних завдань, 

аналіз проблемних ситуацій, ділові ігри [291, с.288]. 

При активному методі навчання навчальний процес будується на 

односторонній комунікації, що зорганізована та керується учителем. На відміну від 

активних, інтерактивні методи змінюють звичайну схему комунікації в навчальному 

процесі. Дослідниці О. Пометун, Л. Пироженко вважають інтерактивне навчання 

різновидом активного, котрий, однак, має свої закономірності та особливості. 
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Сутність інтерактивного навчання полягає у активній взаємодії всіх суб’єктів 

навчання, тобто учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними у процесі 

навчання [199, с. 7]. 

Інтерактивні методи навчання спрямовані на розв’язання навчально-

пізнавальних, комунікативно-розвивальних і соціально-орієнтаційних задач та 

мають діалоговий, а радше „полілоговий‖ характер [126, с. 65; 261, с. 17]. 

Особливості інтерактивного навчання дорослих досліджували Т. Василькова [39], 

М. Громкова [73], І. Дичківська [80], С. Змійов [95], С. Сисоєва [246] та ін. 

Найбільш загальними андрогогічними принципами організації навчання 

дорослих визначають такі: пріоритет самостійного навчання, принцип спільної 

діяльності, принцип опори на досвід учня-дорослого, індивідуалізація навчання, 

принцип розвитку освітніх потреб та свідомого навчання [246, с. 29]. Серед 

психологічних особливостей навчання дорослих провідними ми вважаємо: 

- надання переваги власному досвіду порівняно з досвідом інших; 

- акцентування на прикладній (практичній) значущості інформації, що 

надається; 

- потребу у суб’єкт- суб’єктних стосунках; 

- наявність значного за обсягом досвіду попереднього навчання, що може як 

сприяти, так і перешкоджати налаштованості особистості на взаємодію в освітньому 

процесі; 

- реалізацію навчальної функції паралельно з виробничою (професійною) та 

іншими важливими соціальними функціями (батьківська, подружня тощо). 

Ураховуючи психологічні особливості навчання дорослих, можемо 

стверджувати, що підвищення ефективності формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ значною мірою залежить від використання сучасних 

інтерактивних технологій гендерної освіти у процесі соціального супроводу, які 

базуються на особистісно-діяльнісному підході та найбільш ефективно 

забезпечують комунікаційні зв’язки того, хто навчає, і того, хто навчається, 

сприяють утвердженню партнерських відносин, зануренню у навчальний процес та 

інтеріоризації набутих знань і умінь. 
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У сучасній педагогічній практиці мають місце різноманітні інтерактивні 

технології, форми і методи навчання, спрямовані на поширення ідеї гендерної 

рівності, підвищення рівня гендерної чутливості, деконструкцію гендерних 

стереотипів, серед яких найбільш застосовуваними є: тренінги, „мозговий штурм‖, 

навчальні дискусії, гендерний аналіз, розгляд життєвих ситуацій, сторітелінг, кейс-

метод (case-study) гендерно-орієнтовного змісту, гендерні кемпи, гендерні квести, 

флеш-моби як засіб привернення уваги до гендерних проблем, гендерні ігри, 

гендерно-спортивне орієнтування, групи взаємодопомоги, „жива бібліотека‖, 

вистави форум-театру тощо. 

Застосування інтерактивних технологій у процесі соціального супроводу 

батьків-вихователів ДБСТ спрямовано на формування гендерно-орієнтованих знань 

і умінь батьків-вихователів, що є передумовою їх ефективної діяльності щодо 

конструктивного розв’язання проблем гендерного змісту, які можуть виникати у 

реальних життєвих ситуаціях та в умовах функціонування ДБСТ. 

У процесі нашої експериментальної роботи використовувалися сучасні 

інтерактивні технології, які спрямовані на формування гендерно-орієнтованих знань 

і умінь батьків-вихователів ДБСТ і є складовою формування їх гендерної 

компетентності. Серед усієї множини цих технологій нами було обрано: елементи 

навчального тренінгу, воркшоп, групи взаємодопомоги (у тому разі, з переглядом і 

обговоренням відеоматеріалів, книг та статей на гендерну тематику тощо), ігри на 

гендерну тематику, метод сторітелінг, технологію case-study гендерно-орієнтовного 

змісту. Інноваційність змісту, використання групових форм роботи та інтерактивна 

взаємодія, пошуковий характер діяльності, акцент на засобах застосування 

отриманих знань – основні критерії, за якими нами обрано зазначені технології. 

Схарактеризуємо деякі з них. „Воркшоп‖ (від англ. – цех, майстерня) 

використовується як особлива технологія роботи з групою дорослих, у якій 

переважають інтерактивні методи роботи та провідна роль у здобутті знань і 

прийнятті рішень належить активності самих учасників навчальної групи. Найбільш 

повно розкрито принципи та прикладні аспекти організації й проведення занять 

такого типу, а також узагальнено розмаїття підходів щодо визначення воркшопу в 
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роботах К. Фопеля [283]. Дослідниця М. Скрипник характеризує воркшоп як 

динамічне навчання, що відбувається, насамперед, завдяки власній активній роботі 

учасників; акцент робиться на отриманні динамічного знання, при цьому учасники 

самостійно визначають цілі навчання, розділяють з ведучим відповідальність за свій 

навчальний процес [271]. Суттєвою перевагою технології навчання „воркшоп‖, у 

контексті навчання дорослих, є її практична спрямованість: інтенсивний груповий 

навчальний захід, під час якого учасники навчаються завдяки власній взаємодії, а 

теоретичні відомості є мінімалізованими і відіграють супроводжувальну роль. 

Функція викладача (модератора) воркшопу полягає не лише у наданні 

теоретичного матеріалу, а й в активізації групи та посередництві між її учасниками 

(-цями), ініціюванні дискусії за обраною проблематикою, обміну думками; 

оптимізації процесу здобуття знань, пошуку рішень. Зазвичай, технологія воркшопу 

передбачає сукупність різноманітних методів (практичний семінар, „Світове кафе‖, 

мозковий штурм, дискусія, рольова гра), які активізують учасників (-ць) до 

взаємодії, а навчання відбувається через отримання актуального досвіду і 

особистісного переживання, що легше сприймається у груповій взаємодії. 

Воркшоп з гендерної проблематики, як інструмент гендерної просвіти, 

дозволяє у комфортній та невимушеній, рівноправній атмосфері засвоїти гендерні 

знання, сформувати навички продуктивних, творчих підходів і креативного 

мислення у розв’язанні пропонованих завдань і проблем гендерного змісту. 

Наступною обраною сучасною інтерактивною технологією роботи у процесі 

соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ став сторітелінг (від англ. 

storytelling, „розповідання історій‖), як спосіб впливу на людину через уміле 

розповідання історії. Метод сторітелінгу застосовується у світовій педагогіці з 90-х 

років минулого століття. Особливості застосування даного методу описані у працях 

з К. Егана, М. Россітер [335; 341]. 

У вітчизняній науці метод сторітелінгу описаний у доробках Н. Бондаренко, 

К. Крутій та Л. Зданевич, Т. Черненко та ін. Як створення умов для мотивації 

здобувачів освіти до навчання описує сторітелінг Т. Черненко [304], а 

Н. Бондаренко визначає поняття сторітелінг як комплекс інструментів, які доносять 
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потрібну ідею за допомогою оповідання [31]. К. Крутій та Л. Зданевич 

наголошують, що сторітелінг, як метод роботи з дошкільниками, є мистецтвом 

розповідання історій [131]. 

Під „історією‖ розуміється будь-яка сюжетно-пов’язана розповідь, яка 

виражає думку людини щодо подій історії, прослуховуючи яку аудиторія сама 

робить власний висновок і засвоює набагато більший обсяг інформації. 

Застосування даного методу не тільки викликає інтерес до теми розповіді, а й 

створює умови для мотивації з набуття гендерних знань, вчить батьків-вихователів 

формулювати власну думку, критично мислити, аналізувати різні погляди на 

проблему, дискутувати, рефлексувати, формує навички швидкого орієнтування та 

пошуку нових, цікавих форм задля вирішення завдань у конкретних ситуаціях 

виховної взаємодії з вихованцями. 

У контексті формування здатності і готовності батьків-вихователів 

розв’язувати проблемні питання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, 

заснованих на гендерній нерівності, доцільно, на наш погляд, використовувати 

ігрові технології як особливий освітній і виховний метод. 

Класифікуючи активні методи навчання, А. Смолкін поділяє їх на дві великі 

групи: імітаційні й неімітаційні, а останні, у свою чергу, на ігрові та неігрові [253]. 

Різні аспекти впровадження гри як активної технології навчання у процес 

професійної педагогічної підготовки в системі вищої школи розкрито у значному 

колі наукових і науково-методичних доробків: Л. Андрєєвої [3], Г. Бєлєнької [23], 

А. Вербицького [42], О. Полякової [155], О. Харжевської [287], 

С. Харченка [290, 291] та ін. 

Отже, у сучасній педагогічній науці гра виокремлюється як особливий 

освітній і виховний метод (технологія), який має високий потенціал щодо 

розв’язання навчальних і виховних завдань у процесі навчання. 

Навчальна гра, як зазначає О. Полякова, стимулює творче мислення, розвиває 

уміння організації діяльності (у тому числі й у часі), сприяє розвитку професійно 

значущих особистісних якостей (насамперед, рефлексії завдяки створюваним 

ігровим умовам), стимулює професійний розвиток і саморозвиток [155, с. 15]. 
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Серед навчальних виокремлюють дидактичні (операційні) та рольові 

(ситуаційні) ігри. 

У процесі дидактичної гри (як способу навчально-пізнавального процесу) 

удосконалюються вміння, навички, створюються умови для розвитку професійно 

значущих особистісних якостей. На відміну від дидактичної, рольова гра потребує 

певного розподілу ролей між учасниками (-цями) навчально-виховного процесу та 

побудови (виконання) відповідних рольових стратегій через наявність у ній 

позиційного конфлікту професійної взаємодії або пізнавальної проблеми, на 

розв’язання суперечностей яких і спрямовується фахова підготовках [155, с. 16]. 

Ігрові технології навчання у процесі соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ мають великій потенціал у формуванні і закріпленні гендерних 

знань, умінь і навичок, припускають посилення особистісної причетності учасників 

до всього, що відбувається, сприяють формуванню співробітництва й партнерства. У 

процесі гри батьки-вихователі опановують досвід діяльності, подібний до того, який 

би вони набували у реальному житті, покликані залучатися до вирішення проблем, а 

не залишатися пасивними спостерігачами. Гра дозволяє за короткий час дізнатися 

більше, ніж за значно більший проміжок часу навчання іншими засобами, та легше 

засвоїти складну інформацію. Вона, завдяки зануренню в ігрову атмосферу, знімає 

бар’єри упередженого сприйняття інформації. 

Отже, упровадження третьої соціально-педагогічної умови зумовлено 

потребою формування умінь та навичок використання гендерних знань батьків-

вихователів ДБСТ у практичній виховній діяльності. Застосування сучасних 

інтерактивних технологій у процесі соціального супроводу батьків-вихователів 

ДБСТ надає їм можливість: засвоювати гендерні знання та формувати вміння, 

порушуючи звичну логіку навчального процесу - не від засвоєння теорії до 

практики, a від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через 

застосування; більш усвідомлено аналізувати свої дії та дії партнерів, оптимізувати 

власну модель поведінки у статусі батьків-вихователів ДБСТ, набувати досвіду 

активної професійної взаємодії. Означене забезпечує формування, насамперед, 
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особистісного, діяльнісного та рефлексивного структурних компонентів гендерної 

компетентності батьків-вихователів. 

Таким чином, схарактеризовано соціально-педагогічні умови формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ (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), представлено зміст реалізації 

означених умов. Реалізація зазначених умов забезпечить формування показників 

мотиваційно-ціннісного, особистісного, когнітивного, діяльнісного та 

рефлексивного критеріїв формування гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ. 

 

 

2.2. Реалізація соціально-педагогічних умов формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу 

 

Для перевірки ефективності схарактеризованих соціально-педагогічних умов 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу здійснено педагогічний експеримент. Експериментальне 

дослідження проведено впродовж 2017 – 2019 рр. на базі Сумського, Полтавського, 

Чернігівського обласних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До 

участі в експерименті було залучено 172 особи з числа батьків-вихователів 93-х 

ДБСТ, серед яких 92 жінки та 80 чоловіків, а також 15 працівників обласних 

ЦСССДМ, 4 викладачки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка, 8 представниць (-ків) громадських організацій.  

Упровадження розроблених соціально-педагогічних умов у процесі 

соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ здійснювалося спеціалістами / -

ками міждисциплінарної команди. Наголосимо, що міждисциплінарну команду ми 
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розглядаємо як важливу складову соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ. 

Як зазначено в енциклопедії фахівців соціальної сфери, ця команда – група фахівців 

з різних галузей освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, які 

відповідно до узгодженого плану роботи виконують певні завдання, спрямовані на 

надання соціальних послуг клієнту, подолання його складних життєвих 

обставин [85].  

Особливістю міждисциплінарної команди є взаємодія та співпраця з батьками-

вихователями, яка полягає у їх залученні до складання плану соціального супроводу 

з урахуванням вимог гендерного підходу до виховного процесу, у спільному 

обговоренні та розв’язуванні проблемних ситуацій життєдіяльності ДБСТ, 

зумовленими проявами / загрозами гендерної нерівності; у взаємообміні необхідною 

інформацією задля досягнення впровадження ідеї гендерної рівності у процес 

функціонування ДБСТ; у наданні батькам-вихователям спектру можливостей щодо 

формування егалітарних гендерних переконань у контексті перспектив 

особистісного розвитку, у тому разі – вихованців ДБСТ.  

До постійного складу провідної міждисциплінарної команди увійшли: 5 

представників Сумського обласного ЦСССДМ (начальниця відділу соціально-

методичної роботи, методистка, психологиня, фахівчиня із соціальної роботи і 

авторка проекту), 4 науковиці за фахом „соціальна педагогіка‖ (викладачки кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка), 1 представник служби у справах 

дітей Сумської ОДА, 1 завідувачка навчально-методичного центру психологічної 

служби КУ „Сумський обласний інститут післядипломної освіти‖, 3 психологині 

(представниці ГО „Ліга сучасних жінок‖), 1 представник ГО „Самаритяни 

Сумщини‖. Загалом 15 осіб. Аналогічні за складом міждисциплінарні команди було 

створено і на базі Полтавського та Чернігівського обласних ЦСССДМ. 

Враховуючи особливості соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ, що 

задекларовані в чинних нормативно-правових актах [204; 213; 219], усі дії з 

упровадження соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності 

батькыв-вихователыв ДБСТ узгоджувалися з відповідними уповноваженими 
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державними органами, зокрема з Полтавським, Сумським, Чернігівським обласними 

ЦСССДМ. Наголосимо, що упровадження соціально-педагогічних умов 

здійснювалося в уже функціонуючий процес соціального супроводу ДБСТ, тому 

наявні організаційні складові ми доповнювали змістово та методично, що сприяло 

забезпеченню цілісності процесу соціального супроводу. Упровадження 

обґрунтованих соціально-педагогічних умов у процес соціального супроводу 

сприяло підвищенню його ефективності та забезпечувало єдність формування 

визначених нами структурних компонентів гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ: мотиваційно-ціннісного, особистісного, когнітивного, 

діяльнісного та рефлексивного. 

У процесі формувального етапу експерименту було розроблено поетапний 

алгоритм роботи з батьками-вихователями у межах соціального супроводу, що 

реалізовувався членами міждисциплінарної команди у взаємодії з батьками-

вихователями ДБСТ (додаток Л). При побудові даного алгоритму ми керувалися 

визначенням В. Елькіна про те, що „алгоритмом є певна послідовність дій, 

виконання яких призводить до досягнення поставленої мети‖ [206]. Нами визначено 

три етапи роботи з батьками-вихователями ДБСТ щодо формування гендерної 

компетентності у процесі соціального супроводу: підготовчий, практичний та 

підсумковий. 

Під час першого, підготовчого, етапу проведено діагностичні консультації, 

анкетування, тестування, здійснено оцінку потреб, визначено початковий рівень 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів (детальна методика її 

діагностики буде розкрита у підрозділі 2.3.) та погоджено цілі, завдання, план 

спільних дій фахівців міждисциплінарної команди з батьками-вихователями. 

Другий етап, практичний, передбачав упровадження соціально-педагогічних 

умов, які реалізовувалися комплексно. Для більш чіткої структуризації змісту і 

результатів експерименту вважаємо за доцільне здійснити диференційований опис 

упровадження визначених умов. 

Розпочнемо з характеристики упровадження першої соціально-педагогічної 

умови – актуалізація мотивації батьків-вихователів ДБСТ до набуття базових 
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гендерних знань у процесі соціального супроводу. Як засвідчили результати 

констатувального етапу експерименту, вихідний рівень гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ є недостатнім. Відповідно до обґрунтованої у 

підрозділі 2.1. першої соціально-педагогічної умови, серед чинників, що гальмують 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів, є відсутність завдань 

гендерного спрямування як у межах їх теоретичного навчання, так і у практиці 

соціального супроводу ДБСТ. 

Отже, 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 та розробку соціально-просвітницького тренінгу 

гендерного спрямування „Гендер стосується кожного!‖(додатки К.1 та К.2). 

Включення до навчальної програми гендерно спрямованих тем відбувалося на 

засадах особистісно-орієнтованого навчання і передбачало активне використання 

особистісного життєвого досвіду батьків-вихователів у зазначеній сфері, що 

стимулювало їх подальшу самоосвіту. 

Отже, схарактеризуємо здійснені нами доповнення до основних модулів 

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

підвищення їх виховного потенціалу‖. У процесі вивчення нововведеної теми 

„Правові аспекти гендерної політики‖ батьки-вихователі ознайомилися з ідеєю 

гендерної рівності як необхідної складової демократичного суспільства та з 

відповідними нормативно-правовими актами. Акцентовано увагу на актуальності 

гендерної проблематики як суспільно значущої для українського суспільства, на 

Конституційному закріпленні принципу рівноправності чоловіків та жінок як шляху 

українського суспільства до європейського та світового рівня у вирішенні гендерних 

проблем та врегулювання відносин між чоловіками та жінками. 

Тема „Процес формування ідентичності дитини‖ доповнена нами питанням 

„Гендерна соціалізація особистості‖. Означене дало змогу ознайомити батьків-

вихователів з такими базовими категоріями, як „соціалізація‖, „гендерна 

соціалізація‖, „гендерна дискримінація‖, „гендерна ідентичність‖; поповнити їх 
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знання щодо закономірностей гендерної соціалізації людини, сприяти усвідомленню 

ступеню впливу суспільства на процес гендерної соціалізації, проаналізувати 

діалектику власної гендерної соціалізації та ідентичності. 

Розширення теми „Сексуальність в житті особистості‖ питанням „Стать та 

гендер‖ забезпечило усвідомлення батьками-вихователями відмінностей у змісті 

понять „стать‖ та „гендер‖, розбіжностей між біологічно зумовленими 

властивостями особистості та сформованими під культурним впливом якостями 

жінок та чоловіків. 

До теми „Сім’я як первинний інститут соціалізації‖ нами включено питання 

„Сім’я – першовиток гендерних відносин‖, що дозволило розкрити взаємозв’язок 

гендеру та сім’ї як соціальних інститутів, продемонструвати, що саме в родині 

починається гендерна соціалізація дитини та схарактеризувати її механізми. 

Змістове доповнення теми „Методи сімейного виховання‖ питанням 

„Гендерно-чутливий підхід у вихованні‖ дало можливість трактувати батькам-

вихователям ДБСТ ідеї егалітарного виховання, поглибити знання батьків-

вихователів про особливості гендерних взаємин у родині, сформувати критичне 

ставлення до статево-рольового підходу у вихованні (який, зазвичай, лежить в 

основі сімейного виховання), схарактеризувати переваги гендерно-чутливого 

виховання, закріпити усвідомлення переваг партнерської моделі подружніх 

стосунків та формувати навички уникнення дискримінаційних практик за ознакою 

статі. 

Включення нами питання „Гендерні ролі в сім’ї‖ до змісту теми „Формування 

сімейних традицій, цінностей, сімейної реліквії‖ дало змогу ознайомити батьків-

вихователів з гендерними ролями як певними очікуваннями соціального оточення 

щодо поведінки (гендерних норм) чоловіка та жінки у приватній та публічній 

сферах, усвідомити залежність характеру соціальних ролей від етнокультурних 

особливостей соціуму, схарактеризувати негативний вплив тиску гендерних 

стереотипів як на функціонування сім’ї, так і на соціалізацію кожної окремої 

особистості. 
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Поглиблення знань про традиційні та егалітарні стосунки в родині, 

формування уявлення про стратегію і тактику побудови і підтримки партнерських, 

рівноправних стосунків, сприяння перегляду поглядів на гендерні відносини було 

метою включення питання „Гендерні відносини в родині‖ до теми „Міжособистісні 

стосунки між чоловіком та дружиною у прийомній сім’ї, дитячому будинку 

сімейного типу‖. 

Тема програми „Підтримка життєдіяльності прийомної сім’ї, дитячого 

будинку сімейного типу – збереження та розвиток виховного потенціалу‖ була 

доповнена питанням „Збагачення змісту соціального супроводу гендерним 

компонентом‖. Враховуючи, що під гендерним компонентом соціального супроводу 

ми розуміємо такі його складові, що націлені на формування гендерно-орієнтованих 

цінностей, усвідомлення та самопізнання власної гендерної індивідуальності та 

оцінки власної гендерної ролі в сім’ї, усталених систематичних знань про сутність 

гендеру та гендерних відносин, умінь і навичок організовувати виховний процес на 

принципах гендерної конгруентності та андрогінності, ми вважали за необхідне 

обговорення та усвідомлення батьками-вихователями ДБСТ нагальної потреби 

включення до змісту планів соціального супроводу питань щодо впровадження 

гендерного підходу у виховний процес ДБСТ. Зазначимо, що у процесі проведення 

даного заняття переважна більшість батьків-вихователів доходили до висновків 

щодо підтримки ідеї гендерної рівності та впевнювались у необхідності її 

дотримання у виховному процесі. 

Навчання батьків-вихователів ДБСТ відбувалося з урахуванням психологічних 

особливостей навчання дорослої людини (підрозділ 2.1) і мало певні ознаки: 

1) здійснювалося за андрагогічною моделлю навчання; 

2) надавало перевагу інтерактивним технологіям навчання, які забезпечують 

урахування професійного і життєвого досвіду усіх суб’єктів педагогічної взаємодії. 

Запропоновані нами змістові доповнення до тем Програми підвищення 

кваліфікації батьків-вихователів стали основою розробленого нами соціально-

просвітницького тренінгу гендерного спрямування (далі – тренінг) „Гендер: 

стосується кожного!‖. Доповнюючи навчальну програму, тренінг є основним 
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методом інтенсивного навчання з практичним спрямуванням у роботі з батьками-

вихователями та виступає у формі цілісної динамічної системи інформаційних 

повідомлень і тренінгових вправ, що ґрунтується на принципах активної групової 

роботи. 

Розробляючи програму тренінгу, ми спиралися на наявні теоретико-

методологічні основи дослідження проблеми формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ, дані нашого емпіричного дослідження рівнів 

сформованості їх гендерної компетентності, що були отримані під час 

констатувального етапу експерименту. 

Метою тренінгу є підвищення мотивації у батьків-вихователів ДБСТ до 

набуття комплексу знань з основ гендерної теорії, формування егалітарних поглядів, 

гендерної толерантності та партнерства; усвідомлення сутності гендерного підходу 

до виховної діяльності ДБСТ та засобів до його впровадження; формування навичок 

аналізу виховних ситуацій з позицій гендерного підходу, які необхідні для виховної 

діяльності в умовах ДБСТ відповідно вимог принципу гендерної рівності. 

Тренінгову програму було побудовано відповідно до принципів соціально-

просвітницького тренінгу, визначених у науковій літературі [18; 244; 263]: 

занурення в комплексний досвід, активної творчої взаємодії, актуалізації 

внутрішньої мотивації, ігрового моделювання, навчання, систематичної 

рефлексивної спрямованості, групової форми. 

Методика проведення тренінгу передбачала виконання наступних завдань: 

- мотивувати батьків-вихователів до активної участі в тренінгу; 

- сформувати у батьків-вихователів ДБСТ комплекс знань з основ гендерної 

теорії; 

- розвинути необхідні практичні уміння і навички щодо впровадження 

гендерного підходу до виховного процесу ДБСТ; 

- забезпечити аналіз набутих батьками-вихователями ДБСТ теоретичних 

знань і отриманих практичних вмінь та навичок; 

- спонукати батьків-вихователів ДБСТ до подальшого набуття гендерних 

знань, їх застосування та особистісного розвитку. 
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Перевагою та методичною особливістю тренінгу є інтерактивний характер 

завдань, що найбільш ефективно, на наш погляд, сприяє самовдосконаленню та 

особистісному розвитку батьків-вихователів, позитивно впливає на їх мотивацію, 

надає можливість обмінюватися життєвим досвідом, навчатися на досвіді інших 

учасників. Групова форма роботи, яка потребувала активної взаємодії всіх 

учасників, дозволила відпрацьовувати вміння і навички виконання простих ї 

складних видів виховної діяльності, наочно продемонструвала наслідки прийнятих 

рішень, а життєвий досвід батьків-вихователів не тільки допоміг інтегрувати 

отримані через тренінг знання, уміння, навички, ідеї, а й виконував функції 

каталізатора і „випробувального майданчика‖. 

Програму тренінгу побудовано таким чином, щоб надана інформація 

закріплювалась через інтерактивні вправи (роботу в парах, роботу в групах, 

мозковий штурм, дослідження, дискусію, рольові ігри тощо). Кожна вправа містить 

мету, інструкції учасникам (за потреби), матеріали (за необхідності), питання для 

обговорення. Зміст окремих вправ і технік є авторською розробкою, а деякі є 

запозиченими й модифікованими до цілей нашого дослідження вправами, 

описаними у працях інших авторів: [33; 60; 117; 118; 146; 277]. Здійснюючи 

модифікацію вправи, ми використовували ідею чи зміст вправи, але корегували мету 

й запитання згідно із завданнями нашого тренінгу. 

Тренінгова програма складається з семи частин (вступ, 5 змістових модулів, 

підведення підсумків) та розрахована на 32 години (додаток К.2): 

1. Вступ – знайомство, уточнення цілей тренінгу, правил групової роботи. 

2. Модуль 1. Гендер і гендерна рівність: прагнення і реалії українського 

суспільства. 

3. Модуль 2. Гендер як наука та як соціальна реальність. 

4. Модуль 3. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності 

особистості. 

5. Модуль 4. Особливості гендерних відносин у сім’ї. 

6. Модуль 5. Шляхи подолання гендерної нерівності: крок за кроком. 

7. Підведення підсумків. 



156 

Мета вступної частини тренінгу – познайомитися з учасниками (-цями), 

ознайомити їх із загальною програмою тренінгу, визначити його цілі й завдання, 

обговорити правила роботи, орієнтувати учасників (-ць) на інтерактивну методику 

навчання. 

Проаналізуємо, для прикладу, один з модулів – „Гендерна соціалізація та 

становлення гендерної ідентичності особистості‖ – за такою логікою: мета, основні 

завдання модуля, інтерактивні вправи та завдання. 

Загальна мета цього модуля полягає в поповненні знань про особливості 

гендерної соціалізації людини, про механізми виникнення й відтворення гендерних 

стереотипів у побутовій свідомості й повсякденній практиці; ознайомлення з 

гендерними ролями як певними очікуваннями соціуму щодо поведінки чоловіка та 

жінки в приватній та публічній сферах; сприянні усвідомленню ступеню впливу 

суспільства на процес гендерної соціалізації. 

У модулі були поставлені такі завдання: 

- актуалізувати мотивацію до набуття гендерних знань; 

- розширити уявлення учасників про поняття гендерної ідентичності, її 

структуру й закономірності розвитку; 

- стимулювати рефлексію у батьків-вихователів ДБСТ щодо становлення їх 

ідентичності; 

- розкрити вплив гендерних стереотипів на гендерну соціалізацію у різних 

сферах життєдіяльності людини: сімейній, виробничій, релігійній тощо; 

- сформувати основи критичного погляду на гендерні стереотипи, уміння 

виявляти й усвідомлювати їх вплив у різних соціальних інститутах, насамперед, 

сім’ї та освіті; 

- продемонструвати залежність соціальних ролей від етнокультурних 

особливостей соціального оточення. 

Глосарій: „гендер‖, „ідентичність‖, „гендерна ідентичність‖, „гендерна 

соціалізація особистості‖, „статева ідентичність‖, „гендерні стереотипи‖, „гендерні 

ролі‖, „скляна стеля‖, „липка підлога‖, „прихований навчальний план‖. 
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1. Інформаційний блок „Співвіднесення біологічного і соціального у природі 

людини‖. 

Мета – ознайомлення учасників із існуючим співвіднесенням біологічного і 

соціального у природі людини, а також із сутністю понять „ідентичність‖, „гендерна 

ідентичність‖ та „соціальна (рольова) ідентичність‖. Мультимедійна презентація: 

інформаційний матеріал супроводжувався відповідною електронною презентацією, 

яка включала не лише тлумачення провідних понять, але і гендерний профіль 

Сумської, Полтавської, Чернігівської областей, фотоматеріали. Зокрема, для 

демонстрації дії механізмів гендерної соціалізації було представлено: фото коробок 

з іграми (тільки для дівчаток та тільки для хлопчиків), фото книжок „Для дівчаток‖, 

„Для хлопчиків‖ та ін. (додатки Е.13; Н.1-Н.3). 

2. Робота в парах. Вправа „Лимони‖. 

Мета: допомогти учасникам глибше усвідоміти, що таке відмінності, 

різноманіття й упередження; 

Інструкція: Група об’єднуються по парах. Тренер (-ка) пише на фліпчарті 

„Лимони...‖ і просить учасників (-ниць) продовжити речення. Усі проголошені 

характеристики записують на тому ж фліпчарті, наприклад: „жовті‖, „кислі‖, 

„великі‖, „овальні‖ і т.і. Потім ставить перед учасниками (-цями) посудину з 

лимонами і просить взяти по одному лимону на двох та ретельно розглянути його в 

парах. Пари учасників (-ць) розглядають свій лимон і через 1-2 хвилини за сигналом 

тренера (-ки) кладуть його назад у посудину. Тренер (-ка) ретельно перемішує 

лимони, а тоді просить кожну пару знайти і забрати „свій‖ лимон. 

Рефлексія. Усі разом обговорюють те, як можна було знову знайти „свій‖ 

лимон, адже вони, на перший погляд, усі однакові. Натомість, виявляється, що 

„однакові‖ лимони мають відмінності. Тренер (-ка) сприяє обговоренню такими 

запитаннями: 

- Що означає можливість знову знайти „свій‖ лимон у контексті початкового 

виразу „Лимони усі однакові‖? (Наприклад, „Не всі лимони...‖ / „Іноді лимони 

бувають...‖). 

- Які паралелі можна провести між цією вправою і повсякденним життям? 
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3. Дослідження гендерної ідентичності і гендерних стереотипів. 

Мета: дослідити процес формування / становлення власної гендерної 

соціалізації та ідентичності, використовуючи опитувальник „Хто я?‖. 

Інструкція. Тренер (-ка) роздає батькам-вихователям бланки-опитувальники, у 

яких у стовпчик 20 разів написано слово „Я‖, а далі – пустий рядок, і пропонує 

аудиторії одноосібно надати 20 відповідей на запитання „Хто я?‖. При цьому можна 

використовувати будь-які слова або речення. Записувати відповіді так, як вони 

спадають на думку, так, наче людина відповідає собі, а не комусь іншому. 

Після завершення роботи батькам-вихователям пропонується проаналізувати 

зміст записаних характеристик, тобто визначити, скільки у їх відповідях 

відображено соціальних ролей та особистісних характеристик, а також якими є їх 

характеристики у контексті питання гендерної соціалізації. 

4.  Індивідуальні завдання. Вправа „Вибір статі Вашої дитини‖. 

Мета: допомогти батькам-вихователям проаналізувати та усвідомити процес 

гендерної соціалізації, зокрема, концептуалізації гендерних ролей і стосунків між 

чоловіками та жінками. 

Інструкція учасникам: уявіть, що Ви вирішили взяти на виховання дитину-

сироту. Як Ви визначаєтесь з бажаною для Вас статтю дитини? Візьміть аркуш і 

напишіть стать дитини, яку б Ви хотіли взяти, та причини, через які Ви обрали цю 

стать. 

Результати опитування узагальнюються і заносяться на фліпчарт, об’єднуючи 

причини по групах „син‖ / „донька‖. 

Питання для обговорення: 

1) Яким є перелік причин, через які батьки-вихователі ДБСТ віддали б 

перевагу дівчинці-вихованці? 

2) Чи відображає сутність цих причин гендерні стереотипи щодо дівчат / 

жінок? Якщо так, то які саме? 

3) Яким є перелік причин, через які батьки-вихователі ДБСТ віддали б 

перевагу хлопчику-вихованцю? 
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4) Чи відображає сутність цих причин гендерні стереотипи щодо хлопчиків / 

чоловіків ? Якщо так, то які саме? 

5) Чи означені батьками-вихователями ДБСТ причини не є „шаблонами‖ для 

формування гендерних ролей у дітей, які стануть їх вихованцями? Як це впливає з 

точки зору питання вільного творчого розвитку дитини, її самовираження і 

самоствердження? 

6) Чи наявні у переліку причин, через які батьки-вихователі ДБСТ надали б 

перевагу певній статі дитини, ті, що можуть бути віднесені і до дівчаток, і до 

хлопчиків? (Зокрема, чи можуть хлопчики бути гарними помічниками по 

господарству, бути турботливими, ніжними тощо?). Якщо так, то до яких висновків 

ми можемо дійти? 

5. Мозковий штурм „Агенти гендерної соціалізації‖. 

Мета: схарактеризувати агентів гендерної соціалізації, усвідомити їх вплив на 

розвиток особистості. 

Інструкція: батькам-вихователям пропонується назвати ідеї, коментарі, 

асоціації, фрази чи слова, пов’язані з питанням „агенти соціалізації‖. Тренер (-ка) 

записує усі пропозиції на фліпчарті, не коментуючи. Присутні не оцінюють і не 

відкидають поданих пропозицій. Далі, у форматі дискусії, проводиться обговорення, 

у результаті якого встановлюються зв’язки, виділяються провідні групи та головні 

механізми соціалізуючого впливу. 

6. Робота в малих групах. Вправа „Студія дизайну‖. 

Мета: виявити інтеріоризовані батьками-вихователями соціальні настанови 

щодо мікросередовища для дівчаток та хлопчиків (інтер’єру, предметів побуту, 

іграшок); практично ознайомити учасників(-ць) із залежностями характеру 

соціальних ролей від етнокультурних особливостей соціального оточення. 

Інструкція: тренер(-ка) пропонує обрати дві пари батьків-вихователів і 

уявити, що одна з них бере на виховання дівчинку, інша – хлопчика. Решта батьків-

вихователів об’єднуються у три малі групи, дві з яких представлятимуть дві студії 

дизайну, а третя – виконуватимуть роль експертів. Подружжя звертаються до студії 

дизайну з проханням розробити проекти дизайну дитячих кімнат, висловлюючи свої 
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побажання щодо інтер’єру: кольору шпалер, занавісок, меблів, килимових 

покриттів, іграшок. Далі – політ фантазії „дизайнерів‖. Через 20 хвилин „дизайнери‖ 

презентують свої проекти „замовникам‖, група „експертів‖ оцінює розроблені 

проекти, зазначаючи як на позитивних ідеях і знахідках, так і на недоліках. 

Питання для обговорення: 

1) Які уявлення щодо дівчаток та хлопчиків є основою розроблених дизайн-

проектів? 

2) До яких елементів проекту ви б не ставили жорстких вимог? 

3) Яким ви бачите дизайнерський проект дитячої кімнати, якби не знали, хто 

в ній проживатиме: дівчинка чи хлопчик? 

4) Які критерії мають бути визначальними під час розробки дизайн-проекту 

„дитяча кімната‖? 

5) Які вимоги доцільно ставити до підбору дитячих іграшок? Чи мають вони 

бути обумовлені статтю дитини? Чому? 

7. Сюжетно-рольова гра „Гендерні стереотипи у нашому житті‖ з 

подальшою дискусією. 

Мета: сформувати навички критичного погляду на гендерні стереотипи, тобто 

здатність їх виявляти, визначати їх вплив у різних сферах життя – сім’ї, освіті, 

мистецтві тощо. 

Інструкція: учасники (-ці) об’єднуються у групи по 4-6 осіб. Кожна група 

обирає методом жеребкування один із запропонованих до розгляду гендерних 

стереотипів та розігрує ситуацію спілкування – діалог, учасники (-ці) якого слідують 

даному стереотипу. Наступним є завдання розіграти ситуацію, у якій учасники (-ці) 

не слідують даному стереотипу (можна обрати змістовно ту ж ситуацію). Після 

кожного інсценування тренер (-ка) запитує інших батьків-вихователів, чи зрозуміли 

вони, який саме гендерний стереотип був представлений. 

Питання для подальшої дискусії: 

1) Яку ситуацію вам було легше змоделювати й представити: стереотипну 

ситуацію чи ні? Як ви вважаєте, чому? 
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2) У яких ситуаціях ви почували себе комфортніше: стереотипізованих чи ні? 

Як ви гадаєте,чому? 

3) Як ви вважаєте, яких ситуацій у нашому сьогоденні трапляється більше: 

зумовлених гендерними стереотипами чи вільними від них? 

4) Який негатив ви вбачаєте у відтворенні ідеї гендерного стереотипу? 

5) Який позитив ви вбачаєте в відтворенні і дії гендерного стереотипу?  

6) Чи необхідно слідувати гендерним стереотипам у житті? 

8. Робота в малих групах. Вправа „Гендерні лінзи‖. 

Мета: Відпрацювати навички критичного гендерного аналізу на прикладі 

медіа-новин. 

Інструкція: учасникам(-цям) пропонується об’єднатися у три міні-групи та 

ознайомитися з матеріалами електронних видань, які висвітлюють новину, що 

торкається гендерних відмінностей у когнітивних здібностях, зокрема: 

1) „Хто розумніший – чоловіки чи жінки: науковці здивували заявою‖; 

2) „Чоловіки розумніші за жінок‖; 

3) „Хто розумніший – чоловіки чи жінки?‖ 

Групи мають співвіднести версію новин та результати наукових звітів про 

дослідження. Потім група презентує результати роботи. Спільне обговорення 

результатів підводить до розуміння маніпулятивності використання „наукових‖ 

фактів про гендер у засобах масової інформації. Матеріали вправи „гендерні лінзи‖ 

представлені у додатку К.3 

9. Груповий шерінг: „Дерево гендерної рівності‖. 

Мета – підведення підсумків тренінгу, результатів власної участі в роботі 

тренінгу, обмін емоційними переживаннями внаслідок тренінгу. 

Інструкція: батькам-вихователям пропонується на стікерах записати:1) що 

вони зрозуміли (листок); 2) що для них було найважливішим (квітка); 3) чому 

навчилися у занятті в групі сьогодні (яблуко). Кожний висловлює своє ставлення до 

тренінгу, відповідаючи на запитання та прикріплює свої відповіді на намальований і 

закріплений на фліпчарті гіллястий стовбур дерева. Після завершення тренінгу 

дерево „розквітає‖ і дає плоди. 
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Після закінчення тренінгу, з метою отримання зворотнього зв’язку батькам-

вихователям пропонувалося відповісти на запитання посттренінгового інтерв’ю 

(додаток К.4). 

Активний обмін думками, висловлювання егалітарних гендерних переконань 

та бажання впроваджувати ідеологію паритетності статей у практику власної 

виховної діяльності в ДБСТ, зміна ставлення до стереотипного сприйняття 

стосунків стали важливим результатом і показником ефективності тренінгу. 

Отже, реалізація першої соціально-педагогічної умови, доповнення модулів 

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

підвищення їх виховного потенціалу‖ темами гендерно орієнтованого змісту, 

впровадження соціально-просвітницького тренінгу гендерного спрямування 

сприяли формуванню мотиваційно-ціннісного, особистісного, когнітивного 

структурних компонентів гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Впровадження 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 – становило собою процес наповнення змісту соціального 

супроводу батьків-вихователів ДБСТ гендерним компонентом. Фахівці із соціальної 

роботи, які здійснювали соціальний супровід батьків-вихователів, та фахівці 

міждисциплінарних команд використовували як індивідуальні, так і групові форми 

роботи. Серед індивідуальних форм роботи чинне місце посідали соціально-

педагогічне консультування та ведення випадку, перевагою яких є значно більший 

прояв уваги окремій особистості та допомога у вирішенні конкретної проблемної 

ситуації. 

Також ефективною формою соціальної роботи у процесі соціального 

супроводу є групова форма, яка була широко застосована у процесі експерименту. 

Так, з метою збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів 

гендерним компонентом була організована робота клубу взаємопідтримки 

„НезвиЧАЙНІ зустрічі‖ (далі – клуб). Клуб став груповою формою взаємодії 

батьків-вихователів і фахівців міждисциплінарних команд, за якої батьки виступали 
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активними учасниками процесу, самостійно ініціювали важливі і складні для них 

теми для обговорювання. Мета клубу: створення психологічно комфортного 

середовища обміну педагогічним досвідом у контексті завдань формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. Основні завдання клубу – 

організувати взаємодію батьків-вихователів ДБСТ з фахівцями міждисциплінарної 

команди, підвищити теоретичний рівень їх гендерних знань, навчити аналізувати 

події та суспільні явища з позиції ідеї гендерної рівності, сприяти кращому 

розумінню питання прав людини у контексті проблеми соціальних взаємин статей та 

правовим способам захисту цих прав, уникати дискримінацій, формувати гендерну 

чутливість та готовність до реалізації ідеї гендерної рівності, у тому разі і у 

виховному процесі ДБСТ. 

Цільова група клубу „НезвиЧАЙНІ зустрічі‖ – батьки-вихователі ДБСТ, 

кількість учасників варіювалася від 10 до 20 осіб. Ресурс клубу – фахівці із 

соціальної роботи, які відповідають за здійснення соціального супроводу ДБСТ, 

психологи ЦСССДМ, інші залучені фахівці. З метою підвищення ефективності 

соціального супроводу та надання комплексної професійної допомоги батькам-

вихователям у впровадженні гендерного підходу у виховний процес ДБСТ до 

співпраці було залучено викладачів кафедри соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка та членів Науково-дослідницького центру гендерної освіти цього ж 

університету. 

Клуб діяв на основі річного плану (додаток Л.1). Зустрічі (один раз на місяць) 

проводилися спеціально підготовленим фахівцем із соціальної роботи або 

психологом, від професійної підготовки яких залежало створення довірливої 

атмосфери, що сприяло самовираженню та саморозкриттю членів групи, 

усвідомленню ними свого „Я‖ та, у цілому, успішності здійснення соціального 

супроводу. Зазвичай, як свідчить практика, батьки-вихователі мають високу 

здатність долати складні життєві ситуації. Однак ситуації, що пов’язані з гендерним 

вихованням і розв’язанням гендерно обумовлених конфліктів, потребують 

різнобічного обговорення з урахуванням особистісних позицій, що й визначило 
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необхідність запровадження саме такої форми соціального супроводу. Напрями 

діяльності клубу конкретизовано у відповідних формах роботи: 

- організаційні зустрічі фахівців із соціальної роботи, які здійснюють 

соціальний супровід, спеціалістів ЦСССДМ та батьків-вихователів для планування 

діяльності клубу, конкретизації форм і методів роботи; 

- тренінги, міні-лекції; 

- соціальний воркшоп; 

- круглий стіл; зустрічі з гендерними дослідниками та експертами України з 

метою актуалізації мотивації батьків-вихователів до набуття гендерних знань; 

- форум; 

- перегляд та обговорення відеоматеріалів з гендерної проблематики (художні 

і документальні фільми, відеоролики); 

- презентації та обговорення науково-популярних видань з гендерної 

проблематики: „Гендер для всіх. Виклик стереотипам‖; Збірка „Це зробила вона‖, „Її 

історія. 50 жінок та дівчат, які змінили світ‖ та ін. (додаток Л.3). 

- участь у Всеукраїнських акціях, спрямованих на протидію гендерно-

обумовленому насильству („Не мовчи!‖, „Стоп сексізм!‖), та інших заходах із 

гендерної тематики. 

Зокрема, відповідно до річного плану роботи клубу, батьки-вихователі брали 

участь у роботі фокус-груп міждисциплінарних команд Сумської, Полтавської, 

Чернігівської областей, що забезпечило ефективне планування діяльності клубу, 

конкретизацію форм і методів роботи. Участь у тренінгу „Гендер: знайомий 

незнайомець‖ сприяла розвитку гендерної чутливості та навичок аналізу життєвих 

ситуацій з позицій гендерного підходу, умінь виявлення гендерно стереотипізованих 

інтеракцій, аналізу особистісних утруднень щодо організації виховної взаємодії на 

основі ідеї егалітарності статей. 

У рамках організаційних зустрічей клубу батьки-вихователі ознайомилися з 

діяльністю Координаційних рад Сумської, Полтавської, Чернігівської ОДА з питань 

сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, під час засідань яких 

долучилися до обговорення питань щодо: шляхів запобігання гендерно-
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обумовленому насильству; алгоритмів діяльності в ситуаціях, обумовлених 

гендерною дискримінацією; механізмів відновлення порушених прав. Під час 

проведення Всеукраїнського форуму „Технології забезпечення права дитини на 

сім’ю в умовах сучасної України: досвід та перспективи‖ за участю Уповноваженого 

Президента України з прав дитини М. Кулеби, українських дослідниць З. Кияниці та 

І. Пєши батьки-вихователі ДБСТ отримали актуальну інформацію з питань 

реалізації державних заходів з охорони дитинства, обмінювалися власним досвідом, 

здобутками у практичній виховній діяльності ДБСТ, мали нагоду внести власні 

пропозиції щодо перспективних напрямків розвитку інститутів сімейного виховання 

в Україні (додаток Л.6). Зустрічі з відомими дослідницями гендерної проблематики 

Н. Ємець, Г. Кирилюк, О. Луценко (лекція з елементами дискусії „Формування 

гендерної толерантності як умова попередження проявів насильства у родині‖) мали 

вагомий просвітницький вплив та практичну спрямованість на усвідомлення 

механізмів запровадження гендерного підходу до виховної діяльності ДБСТ. 

У рамках щорічної Всеукраїнської акції „16 днів проти гендерно-обумовленого 

насильства‖ батьки-вихователі ДБСТ залучалися до участі у соціальних воркшопах, 

мали зустрічі з координаторами (-ками) регіональних громадських приймалень 

Української Гельсінської спілки з прав людини (круглий стіл „Запобігання 

гендерному насильству: досвід України‖). Участь у даних заходах сприяла 

усвідомленню батьками-вихователями важливості консолідації зусиль громади, 

органів державної влади на шляху запобігання й подолання гендерно-обумовленого 

насильства, ознайомленню з алгоритмом надання консультативної допомоги в 

ситуаціях домашнього насильства. 

Одним із впливових факторів гендерної соціалізації є медіа засоби, зокрема 

відео- та кіномистецтво, які мають багатий пізнавальний та виховний потенціал. 

Тому у процесі діяльності клубу була задіяна така форма групової роботи, як 

„Гендерний медіачас‖, що передбачала перегляд відео- та кінофільмів гендерної 

тематики з подальшим обговоренням та дискусією:1) „Леді‖ / „The Lady‖ (2011, 

спільне виробництво Франції та Великобританії, 135 хв.) – художній фільм 

режисера Люка Бессона, присвячений біографії Аун Сан Су Чжі, політичної діячки 
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М’янми, захисниці демократії і прав людини та національної героїні Бірми; 2) 

„Приховані фігури‖ / „Hidden Figures‖ (2016, США, 127 хв.) – художній фільм 

режисера Теодора Мелфі, присвячений реальній історії трьох афроамериканських 

жінок, які працювали у НАСА з 60-х рр. XX ст. Лозунг фільму – „Геній не має раси. 

Сила не має гендеру. Хоробрість не має меж‖. Фільм також показує математичні, 

інженерні, програмістські, організаційні здібності та їх сприйняття іншими особами, 

помножене на стереотипи; 3) „Чужа молитва‖ (2017, Україна, 96 хв.) – художній 

історико-драматичний фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва, присвячений історії 

кримськотатарської дівчини. Головна героїня, Саїде Аріфова, під час Другої світової 

війни, ризикуючи власним життям, врятувала 88 єврейських дітей-сиріт. Врятувала 

двічі – спочатку від нацистів, а потім від радянської депортації кримськотатарського 

народу. Повний перелік відеоматеріалів, пропонованих для перегляду аудиторією 

клубу, подано у додатку Л.2. 

Відомо, що кінематограф дає можливість не лише ознайомитись із 

квінтесенцією досвіду інших людей, а й, через ототожнення із головними 

персонажами, пережити їхні почуття: ледь не буквально відчути те, що відчували 

вони за певних історичних, економічних, соціальних обставин. Для того, щоб 

учасники перегляду сприйняли кінофільм через призму власного досвіду: 

1) аудиторії пропонувалося обрати певний відеоматеріал із запропонованого 

переліку;  

2) попередньо надавалась інформація відповідного контексту, у рамках якого 

згодом продуктивніше обговорювалось побачене та порівнювалось із власними 

думками і спогадами;  

3) перед показом фільмів батьки-вихователі забезпечувалися роздатковим 

матеріалом щодо фактажу про кінофільм та можливих питань для обговорення. 

Проведення кінопоказів та групових дискусій сприяло не лише розвитку 

самосвідомості батьків і посиленню їх прихильності до ідеї гендерної рівності, а й 

формуванню спільноти однодумців зі спільним розумінням важливості 

обговорюваних проблем, спонукало по-новому поглянути на старі, давно знайомі 

проблеми, як от: взаємини в сім’ї, труднощі дорослішання, різні стандарти 
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поведінки для чоловіків і жінок, усвідомити необхідність зміни наявної системи 

гендерних взаємин. 

Обґрунтовані у другій соціально-педагогічній умові формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ ідеї також були втілені нами у практику 

соціального супроводу батьків-вихователів ДБСТ у рамках проекту „Літня 

школа‖ (додаток М). 

„Літня школа‖ є груповою формою роботи, що поєднує навчання, обмін 

досвідом та рекреаційну діяльність. Головна мета „Літньої школи‖ – створення 

середовища для формування гендерної компетентності батьків-вихователів, 

відновлення власних життєвих сил та підвищення здатності забезпечувати належне 

функціонування ДБСТ. Зазначена мета конкретизувалася через основні завдання, що 

виходили із її напрямків (освітнього, родинного, рекреаційного) і були наступними: 

- навчання батьків-вихователів, вихованців, соціальних працівників та 

спеціалістів ЦСССДМ з основ гендерної теорії та впровадження гендерного підходу 

до виховного процесу; 

- створення умов для закріплення отриманих  теоретичних гендерних знань, 

формування умінь і навичок розв’язання певних конфліктних ситуацій 

життєдіяльності ДБСТ, зумовлених проявами / загрозами гендерної нерівності; 

- обмін досвідом між батьками-вихователями та спеціалістами щодо питань 

змісту і особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності суб’єктів 

виховного процесу ДБСТ та впровадження гендерного підходу; 

- встановлення тісних взаємозв’язків між: батьками-вихователями ДБСТ, 

вихованцями та біологічними дітьми, сім’ями у цілому, соціальними працівниками 

та залученими спеціалістами; 

- підвищення значущості родинного життя у гендерній соціалізації для 

кожного учасника заходу; 

- розширення можливості використання рекреаційного простору для 

проведення сімейного дозвілля з метою наснаження членів ДБСТ щодо спілкування 

на засадах паритетності статей як засобу успішної соціалізації особистості. 
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Специфіка діяльності батьків вихователів ДБСТ щодо утримання та виховання 

дітей-вихованців полягає у тому, що вона не обмежується робочим днем, є 

високонасиченою нервово-психічними перевантаженнями, має високу міру 

відповідальності за життя вихованців, проте не розцінюється як праця, що 

передбачає офіційну відпустку. Тож залучення батьків-вихователів до „Літньої 

школи‖, розширення рекреаційних можливостей ДБСТ вважається нами одним із 

важливих завдань соціального супроводу: засобом збереження їхніх життєвих сил та 

посилення здатності турбуватися про вихованців відповідно до стандартів 

демократичного стилю спілкування, провідною ідеєю якого визначається повага до 

права людини вільно здійснювати власний вибір, зокрема у контексті задач 

гендерної соціалізації. 

Літня школа носила виїзний характер, передбачала проживання всіх учасників 

на спільній території, сімейне розміщення, що забезпечило: 

1) функціонування педагогічно спрямованої атмосфери усіх учасників (-ць); 

2) актуалізацію у батьків-вихователів ДБСТ знань щодо виховання дітей та 

урегулювання стосунків у ДБСТ; 

3) можливість вільного обміну думками учасників (-ць), пошуку спільно із 

фахівцями, шляхів вирішення низки виховних проблем. 

Комплексне використання методів соціальної роботи, специфічні умови 

роботи соціальних працівників (за принципом міждисциплінарної команди), 

налагодження партнерських стосунків між соціальними працівниками та батьками-

вихователями у спільній діяльності відповідали вимогам партисипативного підходу 

навчання дорослих. 

Для реалізації завдань „Літньої школи‖ застосовувалися різні форми роботи, 

як-то: тренінги, зустрічі, круглі столи, секційні заняття для батьків-вихователів з 

проблем гендерного виховання та формування егалітарних стосунків у сім’ї, рольові 

ігри, диспути, індивідуальні консультації, групові обговорення, секційні заняття за 

віковими категоріями для дітей, ігротека, заходи розважального напрямку. 

Зокрема, під час проведення секційного заняття для батьків-вихователів з 

проблем гендерного виховання та формування егалітарних стосунків у сім’ї 
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використовувалися методи формування гендерної свідомості особистості (метод 

обговорення літературних творів, метод прикладу, дискусія тощо), які сприяли 

формуванню гендерних знань, поглядів, ціннісних орієнтацій (додаток Л.3). 

Наприклад, з метою засвоєння понять „гендерний стереотип‖, „упередження‖, 

„гендерна рівність‖ використовувався метод сторітелінгу: під час ознайомлення із 

„міні-профілями‖ про досягнення видатних українських жінок (Ольга Броварець – 

наймолодша в Україні докторка фізико-математичних наук, Наталія Атамась – 

орнітологиня і реформаторка, Марія Музичук – чинна чемпіонка світу з шахів, 

Марія Берлінська – аеророзвідниця та ін.) на конкретних прикладах визначались 

гендерні упередження у сприйнятті їх життєвого вибору, неправдивість стереотипів 

про жіночу слабкість та пасивність. Також обговорювалися приклади чоловіків, які 

не відповідають стереотипним уявленням про чоловічу стать, оскільки вони: 

1) пропагували ненасильницьке вирішення конфліктів (Махатма Ганді, 

Нельсон Мандела); 

2) обрали „нетипову / не чоловічу‖ професію (Андре Тан — український 

модельєр, В’ячеслав Корнієнко – майстер нігтьової естетики, Олександр Іваненко – 

флорист-викладач, Юрій Савка – вишивальщик та ін.). 

Ці приклади є одним із найефективніших способів передачі гендерних знань, 

оскільки дають можливість почути історії та дійти власних висновків, надихають 

жінок брати участь у суспільному житті, а чоловіків переконують у рівності 

потенціалу жінок та чоловіків. 

Метод проектів „Гендерні стереотипи у нашому житті‖, що використовувався 

під час проведення секційного заняття батьків з дітьми, дозволив аудиторії проявити 

свій творчий потенціал в ігровій формі, засвоїти / закріпити зміст поняття „гендерні 

стереотипи‖, розвинути навички командної співпраці, відчути приналежність до 

соціуму та усвідомити його формуючий вплив. У якості проектів батьки-вихователі 

спільно з вихованцями створювали креативні продукти: нестереотипні казки 

(наприклад, „Про дівчинку супер-героїню‖), комікси (зокрема, „Сучасна жінка‖ / 

„Сучасний чоловік‖, „Щоденник сучасної жінки‖ / „Щоденник сучасного чоловіка‖). 
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Особлива увага у функціонуванні „Літньої школи‖ була приділена 

формуванню у батьків-вихователів ДБСТ умінь розв’язання виховних задач 

гендерного змісту. 

Означена діяльність реалізовувалася у формі роботи клубу „Знатоки‖. 

Наведемо приклади виховних задач відповідно до ступеню їх ускладнення: 

1) Приклад демонстраційної виховної задачі гендерного змісту (подається не 

лише текст ситуації, але і опис її аналізу, формулювання виховної задачі та план 

виховних дій з їх обґрунтуванням). 

Опис виховної ситуації: Під час прогулянки мами з дворічною донькою вони 

почули обурене зауваження зі сторони перехожого – чоловіка поважного віку: „Не 

могли придбати нормальну іграшку дівчинці? Чому це вона машинкою грається?‖ 

Аналіз виховної ситуації: Трансляція гендерного стереотипу щодо статевої 

обумовленості виду дитячих іграшок. 

Виховна задача, що випливає із запропонованої виховної ситуації: 

Деконструкція означеного гендерного стереотипу задля уникнення гендерної 

схематизації у процесі гендерної соціалізації дівчинки. 

Опис виховних дій: Посміхнувшись, мама відповіла: „Кожна іграшка, якою 

хоче гратися дитина – нормальна. Наразі донька грається іграшковою машинкою, а 

згодом, якщо забажає, поїде на справжній‖. 

2) Приклад аналітичної виховної задачі гендерного змісту (у яких батьки-

вихователі самостійно мають обґрунтувати запропонований їм план розв’язання 

виховної задачі, що випливає з ситуації, опис і аналіз якої вони розглядають). 

Опис виховної ситуації: У дворі великого багатоквартирного будинку, у якому 

часто разом граються дівчатка і хлопчики старшого дошкільного віку, новина – 

декілька хлопчиків попросили батьків купити їм іграшкові коляски. 

Аналіз виховної ситуації: Спроба виходу хлопчиків за межі гендерного 

стереотипу щодо статевої обумовленості виду дитячих іграшок. 

Виховна задача, що випливає із запропонованої виховної ситуації: Підтримка 

практики особистісного вибору іграшки хлопчиками (без урахування обмежень 
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статево рольової соціалізації) задля уникнення гендерної схематизації у процесі 

гендерної соціалізації дітей. 

План розв’язання виховної задачі: 1. Уточнити мотиви хлопчиків щодо 

необхідності придбання для них іграшкових колясок. 2. Домовитися з дитиною про 

умови і строки придбання означеної іграшки / організація отримання можливості 

погратися іграшковою коляскою іншої дитини (за домовленістю). 

3) Приклад конструктивної виховної задачі гендерного змісту (подається лише 

опис виховної ситуації гендерного контексту, а батькам-вихователям пропонується 

здійснити подальшу професійну виховну роботу, починаючи з формулювання 

відповідної виховної задачі). 

Опис виховної ситуації: Вихованка ДБСТ прийшла до батьків-вихователів із 

проханням допомогти їй знайти перукарню (барбер-шоп), у якій роблять модернові 

зачіски – андеркат: стрижки „унісекс‖, з високою контрастністю, – коротке, майже 

поголене, волосся з боків плавно переходить у більш довге до верху. Дівчина хоче 

зробити собі таку стрижку, з виголеним візерунком на скроні. Який саме зробити 

візерунок, вона ще не знає і просить сходити з нею до перукарні одного з батьків-

вихователів. 

4) Пошукові виховні задачі гендерного змісту (завдання яких полягає у 

виокремленні батьками-вихователями ДБСТ відповідних кейсів на матеріалах 

власної виховної діяльності з подальшим формулюванням виховних задач, їх 

аналізом та розв’язанням). 

Опис виховної ситуації, що була наведена батьками-вихователями на основі 

власного професійного досвіду: Вихованець ДБСТ, учень 10-го класу, прийшов зі 

школи засмучений: при розподілі учениць і учнів по підгрупам для навчання у 

навчально-виробничому комбінаті його не записали до групи кондитерів, сказавши, 

що це „дівчача професія‖. Натомість, хлопця включили до групи з підготовки 

автослюсарів. 

У щоденному житті під час різних видів сумісної діяльності: навчальної, 

трудової, ігрової та рекреативної – батьки-вихователі мали можливість постійно 

спілкуватися та взаємодіяти з вихованцями у позитивній психолого-педагогічній 
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атмосфері, що мало великий вплив на їх розвиток у контексті гендерної соціалізації. 

А різноманітні форми роботи Літньої школи забезпечили можливість активного 

обміну думками її учасників (-ць), формування і закріплення знань з основ гендерної 

теорії, актуалізацію знань щодо виховання дітей та урегулювання стосунків у ДБСТ, 

налагодження партнерських стосунків. 

Резюмуючи опис упровадження другої соціально-педагогічної умови, можемо 

констатувати, що збагачення змісту соціального супроводу батьків-вихователів 

такими формами групової роботи, як група взаємопідтримки клуб „НезвиЧАЙНІ 

зустрічі‖, „Літня школа‖ забезпечили активну практичну діяльність батьків-

вихователів щодо розв’язання виховних задач гендерного контексту, сприяли 

формуванню когнітивного, діяльнісного та рефлексивного структурних компонентів 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови – 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 ми використовували такі інтерактивні технології 

навчання, що забезпечували ефективність досягнення зaплaнoвaного peзультaту, 

зворотній зв’язок, право вибору, відповідали інтересам і запитам батьків-

вихователів ДБСТ на знання з урахуванням їх власного життєвого і професійного 

досвіду. 

Найбільш ефективними з інтерактивних технологій роботи у контексті нашого 

експерименту були тренінги, ділові та рольові ігри, воркшопи, case-study, 

сторітелінг, дискусії, які використовувалися протягом другого, практичного етапу 

роботи з батьками-вихователями щодо формування гендерної компетентності. 
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Оскільки методи тренінгу та сторітелінгу описані нами вище, розглянемо 

використання технології воркшоп. 

Технологію воркшоп використано в рамках Всеукраїнської акції „16 днів 

проти гендерно-обумовленого насильства‖ у листопаді 2018 року, програма 

проведення заходу надана у додатку Л.7. Організацію проведення заходу здійснено 

Сумським ОЦСССДМ із залученням фахівців Сумського обласного центру 

безоплатної вторинної правової допомоги, викладачів Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Сумського державного 

університету. Власне воркшопи проводилися під егідою Сумського, Полтавського та 

Чернігівського ОЦСССДМ. 

Інтерактивні заходи мали загальну назву „Рівні права та рівні можливості 

чоловіків та жінок‖. Головною їх метою було поширення прийняття ідеї гендерної 

рівності у означених соціальних осередках через учасниць (-ків) воркшопу як 

агентів соціалізації. 

Воркшоп був спрямований на вирішення наступних завдань: деконструкція 

гендерних стереотипів, зменшення упередженого ставлення чоловіків до жінок і 

навпаки, попередження проявів гендерно-зумовленого насильства в родині і соціумі. 

Схема робочого процесу та форми реалізації представлені на рис. 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Схема робочого процесу та форми реалізації воркшопу 
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У процесі проведення воркшопу використовувалися методи міні-лекції, 

мозкового штурму, дискусії, майстер-класу, творчих та графічних вправ, арт-терапії. 

Для участі у воркшопі учасники (-ці) об’єднувалися у чотири групи, кожна з яких 

покроково брала участь у „майстернях‖ (секціях) та виконувала відповідні завдання: 

1. Інформаційна майстерня: 

1.1. Міні-лекція „Правові аспекти запобігання та протидії домашньому 

насильству‖ спрямована на поглиблення правових знань у зазначеній сфері. 

1.2. Дискусія „Навіщо потрібна гендерна рівність чоловікам та жінкам?‖ 

допомогла з’ясувати рівень усвідомлення батьками-вихователями ідеї гендерної 

рівності як складової демократичного суспільства. 

2. Комунікативна майстерня: 

2.1. Вправа „Фемінітивний словничок‖ формувала уміння застосовувати 

гендерно чутливу паритетну мову. Сутність вправи полягала у доборі слів жіночого 

роду (фемінітивів), що є парними аналогічним поняттям чоловічого роду: автор – 

авторка, вершник – вершниця тощо. Вправа викликала труднощі у багатьох 

учасників, які, у більшості випадків, не змогли сформулювати правильні аналоги 

назв професій та припустилися помилок: пожений – „пожежниця‖ (пожежна), 

історик – „історичка‖ (історикиня), посол – „посолка‖, „послиха‖ (амбасадорка). 

2.2. Мозковий штурм „Те, що ми говоримо, визначає, хто ми є‖ передбачав, 

на основі запропонованих висловлювань, укладання переліку 10 комунікаційних 

принципів, що вказували б на важливість для батьків-вихователів гендерної 

рівності. Участь у мозковому штурмі сприяла усвідомленню важливості 

використання мови у такий спосіб, який не посилює нерівності і не транслює 

гендерні стереотипи, а, навпаки, – допомагає їх долати. Водночас, вважаємо за 

необхідне зазначити, що ця форма роботи викликала утруднення у більшості 

учасників(-ць). 

3. Майстерня „Майстер-клас‖: 

3.1. Майстер-клас „Вчимося розв’язувати конфліктні ситуації‖ формував 

уміння розв’язувати конфліктні ситуації життєдіяльності ДБСТ, зумовлені проявами 

гендерної нерівності. 
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3.2. Вправа „Арт-терапія у вирішенні наслідків стресів‖ сприяла формуванню 

практичних навичок подолання наслідків стресових ситуацій. 

4. Творча майстерня: 

4.1. Графічна вправа „Приховані стереотипи‖ передбачала аналіз 

особливостей висвітлення гендерних стереотипів у рекламі (зовнішній, ЗМІ). 

Виконання вправи дозволило батькам-вихователям розвинути гендерну чутливість, 

навчитись виявляти у рекламному зображенні контексти, що викривлено 

ілюструють гендерні відносини, транслюють гендерні стереотипи та прояви 

сексизму. Візуалізація представленого навчального матеріалу, використання 

місцевого матеріалу сприяли кращому його аналізу та запам’ятовуванню, дозволили 

аудиторії впевнитись в актуальності проблеми гендерної дискримінації та сексизму. 

Майже усі учасники (-ці) змогли аргументувати негативний вплив гендерних 

стереотипів (додаток Л.8). 

4.2. Творча вправа „Презентуйте себе як „справжнього чоловіка / справжню 

жінку‖ у шлюбному агентстві‖ передбачала практичне використання отриманих 

знань гендерної теорії та прояв творчої активності аудиторії. Проте, презентуючи 

себе, більшість учасників все ж засвідчили, більшою чи меншою мірою, 

підвладність гендерним стереотипам: презентовані образи містили конкретні 

розмежування за стандартами зовнішності, соціальним статусом, змістом праці 

тощо. 

Воркшоп став дидактичною структурою, у межах якої батьки-вихователі не 

отримували готові знання, а використовували умови для їх пошуку, закріплення та 

розвитку, що перетворило їх на активних суб’єктів навчальної діяльності, 

підвищило їх мотивацію до поглиблення гендерних знань з подальшим практичним 

використанням їх у власній професійній виховній діяльності. Авторський досвід 

використання воркшопу продемонстрував ефективність цієї форми роботи у процесі 

соціального супроводу, викликав зацікавлення серед батьків-вихователів ДБСТ. 

Технологію case-study ми використовували як альтернативну технологію 

навчання під час проведення гендерно-просвітницького тренінгу. Використання 

даного методу, з одного боку, дозволило задіяти вже вивчений теоретичний 
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матеріал, з іншого – отримати матеріал для діагностичного зрізу щодо наявності 

прогалин у знаннях батьків-вихователів із гендерної теорії та практики, виявити 

стереотипи й упередження, що потребувало подальшого рефлексивного осмислення. 

При складанні кейсів ми враховували умови життя та особливості функціонування 

соціальної групи, що навчалася, тобто батьків-вихователів ДБСТ. Наведемо 

приклади кейсів (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Приклади кейсів для використання у навчанні батьків-вихователів ДБСТ 

 

№ Кейси Питання для обговорення 

1. Батько-вихователь ДБСТ сам виховує п’ять 

вихованців. При проходженні навчання з метою 

підвищення кваліфікації на тренінговому занятті 

він почувався розгубленим: при обговоренні 

питань, на кшталт, домоведення, статевого 

виховання, гігієни, які ведуча вважала 

„жіночими‖, вона постійно у нього 

перепрошувала, чим викликала у нього почуття 

сумніву щодо спроможності виконувати свої 

обов’язки і викликала почуття образи, адже він 

сам виконує всі хатні справи і не має з цього 

приводу жодних непорозумінь з дітьми.  

Хто є учасниками ситуації?  

Чи є щось, що вас непокоїть, або 

дивує у цій ситуації? 

У чому полягає проблема ? 

Чому виникла така ситуація на 

занятті? 

Дайте оцінку діям учасників/-ць 

ситуації? 

Чи спостерігали ви внутрішні 

перепони у розв’язанні проблеми, що 

пов’язані з належністю певного виду 

роботи до жіночої або чоловічої статі? 

2 Мати-вихователька ДБСТ, у якому 

виховується шестеро дітей, влаштувалася на 

роботу, бо мала гарну перспективну кар’єру, а 

батько доглядав за дітьми. Класна керівниця 

одного з дітей висловила особисту думку, що, 

хоча батько і добре піклується про дітей, але їм 

все ж краще, коли вони дома з мамою, адже 

жінки краще піклуються про дітей, тому що це 

для них цілком природньо і продиктовано 

інстинктом. 

Хто є учасниками/-цями ситуації? 

Чи дивує вас щось у цій ситуації? 

У чому полягає проблема ?  

Щоб ви відповіли класній керівниці, 

якби почули таку думку?  

Чи є в діях класної керівниці ознаки 

сексизму? 

3 Мати-вихователька ДБСТ висловлює свою 

позицію щодо підтримання контакту свого 

вихованця з біологічними батьками: „Якщо 

батько, повернувшись з місць позбавлення волі, 

працевлаштувався, має бажання спілкуватись з 

дитиною, готовий допомагати їй матеріально, то я 

підтримую таке спілкування і вважаю, що воно 

необхідне для дитини. Проте, якщо мати була 

позбавлена батьківських прав через алкоголізм, та 

після реабілітації працює і хоче спілкуватись з 

дитиною, то краще такі контакти не допускати‖.  

Хто є учасниками(-цями) ситуації? 

Що ви думаєте з приводу цієї 

ситуації? 

У чому полягає проблема ?  

Щоб ви зробили чи відповіли 

насамперед?  

Дайте оцінку висловлюванням 

матері-виховательки. 
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Наведені кейси надали змогу розглянути систему ціннісних установок і 

статево-рольових стереотипів батьків-вихователів щодо таких проблем: 

1) зміна ролей членів подружжя у сім’ї; 

2) прояви сексизму одних жінок по відношенню до інших; 

3) відмінності у гендерній соціалізації осіб різних статей. 

При роботі над кейсом батьки-вихователі використовували теоретичні та 

практичні знання, а також здійснювали глибоку внутрішню роботу – з’ясовували, 

якими є їх власні цінності, судження щодо розподілу гендерних ролей. 

Таке самозаглиблення допомагало пошуку виходу із ситуації, створювало 

умови для успішного самостійного подолання батьками-вихователями ДБСТ 

проблемних ситуацій гендерного змісту. 

Ще однією із сучасних інтерактивних технологій, яка була використана в 

експериментальному дослідженні, стала гра. Зокрема, сюжетно-рольова гра 

„Гендерні стереотипи у нашому житті‖ з подальшою дискусією, застосовувалася 

нами у процесі проведення тренінгу, сприяла засвоєнню і закріпленню батьками-

вихователями отриманих гендерних знань, умінь, формуванню навичок взаємодії й 

партнерства. Структура і зміст гри подані у додатку Л.5. 

Також досить ефективною в аспекті мотивування та надання простору для 

практичного застосування отриманих теоретичних знань була використана нами 

настільна антидискримінаційна соціальна гра „Бути жінкою‖, що реалізується 

Благодійною організацією „Благодійний фонд‖ Стабілізейшн Суппорт Сервісез‖ за 

фінансової підтримки Міжнародного благодійного фонду „Український Жіночий 

Фонд‖. Гра є навчальним соціальним симулятором і не носить розважальний 

характер, її цільовою аудиторією є чоловіки та жінки, які не є експертами (-ками) у 

гендерних питаннях (додаток Л.4). 

Мета гри – опрацювання шляхом ігрової механіки стереотипів щодо ролі 

жінок в суспільстві та віднайдення способів протидії дискримінації. 

Батьки-вихователі, беручи участь у грі, мали пройти шлях становлення 

жіночих героїнь у сучасному українському суспільстві з його викликами і 

можливостями, розвіяти гендерні стереотипи і міфи, спробувати протистояти 
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дискримінації та виявам сексизму. За правилами гри, гравці (-чині) обирали собі 

роль – героїню з певними характеристиками та ресурсами. Вони рухалися ігровим 

полем і намагалися зібрати найбільшу кількість ресурсів для досягнення своїх 

особистих цілей. У процесі гри гравці (-чині) стикалися з різними життєвими 

ситуаціями, які потенційно могли як допомогти їхнім персонажкам у досягненні 

мети (позитивна ситуація), так і завадити цьому (стереотипи). Наведемо приклад 

позитивної ситуації: „Відклала грошей і тепер можеш зайнятися дайвінгом у Єгипті. 

Любов до себе додає сил!‖ Така ситуація запевнює, що мрії треба здійснювати і не 

боятися спробувати щось нове. Стереотип: „Пройшла конкурс та отримала роботу у 

престижній компанії. Зателефонувала батькам, щоб поділитися новиною. Мама 

засмутилася: краще б вже в декрет пішла!‖ розвінчується у матеріалах гри 

твердженням: „Ти сама маєш обирати, що є твоїм пріоритетом, і ніхто не має права 

засуджувати твій вибір!‖. 

Використання гри „Бути жінкою‖ сприяло, через набуття батьками-

вихователями настанов щодо високих можливостей соціалізації, вивільненої від 

гендерних стереотипів, формуванню у них гендерної компетентності, розвитку їх 

комунікативних здібностей, умінь критичного мислення, толерантного ставлення до 

вибору інших осіб. Учасники (-ці) гри набули практичного досвіду діяльності у 

різних ситуаціях. Про загальну позитивну дію та психологічну атмосферу 

проведеної ігри ми можемо судити, зокрема, шляхом аналізу відгуків батьків-

вихователів ДБСТ, абсолютна більшість яких була схвальною. Наведемо деякі з них: 

„Дуже сподобався формат гри, приклади стереотипів та позитивних ситуацій‖, 

„Вперше бачу саме жіночу гру. Це новий, цікавий формат‖, „Розкриття конкретних 

ситуацій змусило мене замислитися над тим, як це виправити, покращити якість 

життя‖, „Як чоловік я здивувався, дізнавшись про становище жінок в Україні. Гра 

дає поштовх до змін‖, „Чудово, що тему дискримінації можна обговорювати у формі 

гри. Це доступно і запам’ятовується‖, „Гарно, що є фрази-реакції на гендерні 

стереотипи. Їх можна використати в бесідах з дітьми та й і з дорослими‖. 

Отже, використання сучасних інтерактивних технологій у процесі соціального 

супроводу забезпечило підвищення інтересу батьків-вихователів до набуття ними 
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гендерних знань, глибшого усвідомлення гендерних проблем українського 

суспільства, розвиток комунікативних умінь і навичок, здійснення переходу від 

зовнішньої мотивації до внутрішньої потреби у використанні гендерного підходу до 

здійснення виховного процесу у ДБСТ та сприяло формуванню особистісного, 

діяльнісного та рефлексивного структурних компонентів гендерної компетентності 

батьків-вихователів. 

Підсумовуючи реалізацію соціально-педагогічних умов формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу, можемо 

зробити наступні висновки: 

1. Реалізація першої соціально-педагогічної умови передбачала актуалізацію 

мотивації батьків-вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі 

соціального супроводу. Зазначена умова була впроваджена шляхом доповнення 

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

підвищення їх виховного потенціалу‖ темами гендерно-орієнтованого змісту, 

розробкою та упровадженням соціально-просвітницького тренінгу гендерного 

спрямування „Гендер: стосується кожного!‖. 

2. Реалізуючи другу соціально-педагогічну умову, яка передбачала збагачення 

змісту соціального супроводу батьків-вихователів гендерним компонентом з 

орієнтацією на набуття ними позитивного досвіду розв’язання виховних задач 

гендерного контексту, нами було доповнено зміст соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ формами групової роботи, а саме: організовано діяльність групи 

взаємопідтримки „Клуб „НезвиЧАЙНІ зустрічі‖, залучено батьків-вихователів до 

участі у проекті „Літня школа‖, що забезпечило їх активну практичну діяльність у 

контексті виконання завдань гендерної соціалізації, сприяло формуванню 

практичних навичок щодо впровадження гендерного підходу до виховної діяльності 

ДБСТ. 

3. У ході впровадження третьої соціально-педагогічної умови нами було 

застосовано сучасні інтерактивні технології щодо формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів у процесі соціального супроводу: сторітелінг, 

case-study, воркшоп, тренінг, ігрові методи, що сприяло переведенню батьків-
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вихователів ДБСТ з позицій „об’єктів‖ соціального супроводу на позиції „суб’єктів‖ 

та забезпечувало інтеріоризацію ними гендерних знань і умінь. 

4. Упровадження обґрунтованих соціально-педагогічних умов в існуючий 

процес соціального супроводу сприяло підвищенню його ефективності та 

забезпечувало єдність формування визначених нами структурних компонентів 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ: мотиваційно-ціннісного, 

особистісного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного. 

Оцінку ефективності соціально-педагогічних умов формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів у процесі соціального супроводу, їх вплив на 

окремі показники представлено у наступному підрозділі. 

 

 

2.3. Аналіз результативності формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу 

 

Завершальним, контрольним етапом нашого дослідження стала оцінка 

ефективності соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ. Оцінка ефективності обґрунтованих та реалізованих 

соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ здійснювалась відповідно до поставлених завдань контрольного 

етапу дослідження: 

1. Перевірити ефективність упровадження соціально-педагогічних умов 

шляхом виявлення змін у рівнях сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у контрольній та експериментальній групах. 

2. Зіставити й порівняти результати, отримані у представників контрольної та 

експериментальної груп. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту з формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу проаналізовано за аналогічною схемою та з використанням 

дослідницького інструментарію, що був застосований нами на констатувальному 

етапі. Зауважимо, що при цьому враховано результати анкетування батьків-
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вихователів (ідентичного тому, що застосовувалося на констатувальному етапі), а 

також, як додаткові методи, ми використовували метод спостереження, 

інтерв’ювання й бесіди, що стали необхідними складовими процесу вивчення рівня 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі 

соціального супроводу та дозволили отримати при зіставленні з діагностичними 

даними відносно повне й об’єктивне уявлення про предмет нашого дослідження. 

Для оцінювання результатів експерименту були задіяні ті ж респонденти, які брали 

участь у констатувальному етапі, використано аналогічні статистичні критерії й 

методики числових розрахунків. При цьому ми порівнювали показники рівнів 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів в ЕГ та у КГ за 

мотиваційно-ціннісним, особистісним, когнітивним, діяльнісним та рефлексивним 

критеріями на констатувальному та контрольному етапах. 

Проаналізуємо порівняльні дані щодо сформованості показників гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ за мотиваційно-ціннісним критерієм в ЕГ 

та у КГ до та після експерименту.  

При вивченні отриманих експериментальних даних на контрольному етапі 

дослідження ми дійшли висновку про значні зрушення у показниках сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ 

(констатувальний та контрольний етапи) 
 

Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 3,09 3,64 5,25 3,64 +2,16 0 

Середній 19,14 18,75 45,06 21,36 +25,92 +2,61 

Низький 77,77 77,61 49,69 75,00 -28,08 -2,61 

 

Визначена нами тенденція прослідковується і при аналізі емпіричних даних, 

що були отримані шляхом методу експертних оцінок (табл. 2.4). Розрахунки 

основних числових характеристик вибірок ЕГ та КГ за окремими показниками 
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мотиваційно-ціннісного критерію на контрольному етапі представлено в 

додатку П.1. 

Таблиця 2.4 

Зіставлення експертної оцінки сформованості мотиваційно-ціннісного 

критерію гендерної компетентності в ЕГта КГ 
(констатувальний та контрольний етапи) 

 

 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,47 2,60 4,94 2,60 +2,47 0 

Середній 17,90 18,23 43,21 19,27 +25,31 +1,04 

Низький 79,63 79,17 51,85 78,13 -27,78 -1,04 

 

Аналіз наданих у таблицях даних свідчить, що після проведення експерименту 

в ЕГ та у КГ групах існують відмінності, тобто вони неоднорідні, як були на початку 

експерименту. Можемо стверджувати, що рівень сформованості показників 

гендерної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм у батьків-вихователів 

ДБСТ в ЕГ є значно вищим, ніж у КГ. 

Аналіз сформованості окремих показників мотиваційно-ціннісного критерію 

засвідчив, що показник комплексного усвідомлення і підтримки ідеї гендерної 

рівності, неприйняття настанов на гендерну сегрегацію, сексизм в ЕГ на високому 

рівні зріс з 3 (2,78 %) до 6 осіб (5,56 %), на середньому - з 21,30 % (23 особи) до 

46,30 % (50 осіб), водночас, лише 52 особи (48,15 %) продемонстрували наявність 

настанови на статево-рольову поведінку на засадах андроцентризму, на гендерну 

сегрегацію, стратифікацію статей, що відповідає низькому рівню, тоді як до початку 

експерименту такі погляди мали 82 особи (75,93 %). У КГ аналогічні показники 

майже не зазнали суттєвих змін: кількість осіб з низьким рівнем зменшилася 

несуттєво: з 78,13 % (50 осіб) до 73,44 % (47 осіб). 

Серед представників ЕГ помітно зріс показник прагнення батьків-вихователів 

ДБСТ до опанування комплексом гендерних знань і основами методики 

впровадження гендерного підходу до виховного процесу ДБСТ: так, в ЕГ 7 батьків-

вихователів (6,48 %) демонструють високий рівень порівняно з 3,70 % (4 особи). 

Значно підвищилась кількість осіб на середньому рівні: з 16,67 % (18 осіб) до 
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45,37 % (49 осіб), відповідно зменшилась кількість батьків-вихователів, які взагалі 

не мали такого прагнення: з 79,63 % (86 осіб) до 48,15 % (52 особи). Серед 

представників КГ суттєвих змін за даним показником не відбулося. Відзначимо 

зміни, що виявлені у системі ціннісних орієнтацій: майже на 50 % в ЕГ (з 84 осіб 

до 57) знизилася кількість осіб, які конфронтаційно сприймали егалітарні гендерні 

цінності, натомість у 43,52 % (47 осіб) фрагментарно відмічаються  цінності 

гендерної рівності у загальній системі їх особистісних цінностей, до початку 

експерименту цей показник становив 19,44 % (21 особа). У КГ цей показник не 

змінився. 

Аналіз виявленої динаміки в структурі ціннісних орієнтацій батьків-

вихователів ДБСТ за методикою М. Рокича підтвердив, що після проведення 

експерименту відбулися вагомі зміни в ієрархії термінальних цінностей та ступеня 

їхньої значущості у представників ЕГ: здоров’я, як фізичне так і психічне, 

залишилося пріоритетною цінністю, на 2-ге рангове місце з 4-го перемістилося 

„щасливе сімейне життя‖, з 5-го на 3-тє піднялася „впевненість у собі‖, з 2-го на 4-те 

перейшла „любов‖, з 3-го на 9-те місце перейшло „матеріальне забезпечення життя‖. 

Для батьків-вихователів ДБСТ КГ суттєвих змін не відбулося: пріоритетною 

цінністю, як і було, залишилося „здоров’я‖, „матеріальне забезпечення‖ перейшло з 

2-го на 3-тє рангове місце, а „Любов‖ - з 3-го на 2-ге.  

У групі інструментальних цінностей у КГ набір значущих цінностей не 

змінився. Для представників ЕГ незмінними пріоритетами залишилися чесність і 

чуйність, а от у цінностях, що характеризують особистісне зростання, відбулися 

деякі зміни: „терпимість‖ перейшла з 7-го на 4-те рангове місце, „освіченість‖ – з 

12-го на 6-те, „самоконтроль‖ – з 15-го на 10-те. Це, на наш погляд, дозволяє 

характеризувати представників ЕГ як особистостей, готових до набуття гендерних 

знань та розвитку гендерної компетентності. 

Отже, порівняльний аналіз результатів діагностики мотиваційно-ціннісного 

критерію дає підстави стверджувати, що після формувального етапу експерименту в 

ЕГ на 25,62 % збільшилась кількість батьків-вихователів ДБСТ з середнім рівнем 

його сформованості, та на 2,31 % – з високим рівнем. Водночас, пропорційно, на 
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27,93 % зменшилася кількість батьків-вихователів із низьким рівнем сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію гендерної компетентності (табл. 2.5) та на 

рисунку 2.2. 

Таблиця 2.5 

Усереднені показники сформованості мотиваційно-ціннісного критерію 

гендерної компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи) 
 

Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,78 3,12 5,09 3,12 +2,31 0 

Середній 18,52 18,49 44,14 20,31 +25,62 +1,82 

Низький 78,70 78,39 50,77 76,57 -27,93 -1,82 

 

 

Рис. 2.2. Усереднені показники сформованості мотиваційно-ціннісного 

критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною 

оцінкою (констатувальний та контрольний етапи), % 
 

Отже, аналіз емпіричних даних, отриманих нами при вивченні мотиваційно-

ціннісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ засвідчив 

суттєву позитивну динаміку кожного з показників після проведення формувального 

етапу експерименту в ЕГ і, майже, повну статичність відповідних показників у КГ. 

Це пояснюємо впровадженням розроблених соціально-педагогічних умов 
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формування гендерної компетентності батьків-вихователів, а не випадковими 

факторами. 

Проаналізуємо емпірічні дані, що отримані нами при вивченні сформованості 

особистісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Розрахунки основних числових характеристик вибірок в ЕГ та у КГ за окремими 

показниками особистісного критерію на контрольному етапі представлено в 

додатку П.2. 

Після проведення формувального етапу експерименту з респондентами було 

повторно проведено тестування згідно з раніше визначеними методиками. 

Результати діагностики психологічної статі особистості засвідчили, що частка 

опитуваних з андрогінним типом гендерної ідентичності збільшилась в ЕГ: серед 

чоловіків з 64,0 %(32 особи) до 72 % (36 осіб), серед жінок – з 63,79 % (37 осіб) до 

70,69 % (41 особа). Натомість, у КГ відбулися незначні аналогічні зміни: серед 

чоловіків відповідний показник зріс з 63,33 % (19 осіб) до 66,67 % (20 осіб), серед 

жінок – з 61,76 % (21 особа), до 64,71 % (22 особи). Порівняльний аналіз результатів 

опитування за шкалою С. Бем „Показники маскулінності-фемінності‖ на 

констатувальному і контрольному етапах надано в додатку Е.5.1. 

Отримані результати повторного тесту „Хто Я?‖ (М. Кун, Т. Макпартленд) 

майже збігаються з показниками маскулінності / фемінності, які отримані за шкалою 

С. Бем та підтверджують значущий приріст в ЕГ відсоткового показника, що 

відповідає за андрогінний тип гендерної ідентичності у батьків-вихователів ДБСТ. У 

змісті соціальної ідентичності у представників ЕГ також відбулися позитивні зміни. 

Зменшилась кількість гендерно маркованих самовизначень: у жінок домінування 

сімейних ролей знизилось з 58 % до 54 %, проте збільшився (з 33 % до 36 %) 

показник значущості для них професійних ролей. У чоловіків була виявлена 

дихотомічна тенденція: 45 % стали віддавати перевагу сімейним ролям 

(проти 42 %), а професійним – 51 % (проти 48 %). У КГ змін майже не відбулося: 

55 % жінок (проти 56 % на констатувальному етапі) надали перевагу сімейним 

ролям, а кількість чоловіків, для яких більш важливими є професійні ролі, 

зменшилась на 1 % (29 % проти 30 %). 
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Отже, аналіз особистісного критерію за окремими показниками засвідчив, що 

у 47,22 % респондентів в ЕГ після проведення формувального етапу експерименту 

структура симптомокомплексу „маскулінність / фемінність‖ характеризується як 

нормативна, тоді як до початку експерименту цей показник складав 19,44 %; 

водночас з 2,78 % (3 особи) до 5,56 % (6 осіб) збільшився показник „маскулінність / 

фемінність‖, що характеризується як нормативний та тяжіє до психологічної 

андрогінності. У КГ цей показник залишився без змін (15,6 % – 1 особа). Значно 

зменшилась в ЕГ кількість батьків-вихователів, у яких за даним показником 

виявлялися „прив’язки‖ гендерних характеристик до біологічної статі: з 84 (77,78 %) 

до 51 особи (47,22 %), у той час як у представників КГ динаміка є значно меншою: з 

49 (76,64 %) до 48 осіб (75 %). 

Показник високої гендерної чутливості, здатності ідентифікувати прояви 

сексизму і дискримінації за ознакою статі в ЕГ збільшився з 2,78 % (3 особи) до 

4,63 % (5 осіб), тоді як у КГ змін не відбулося. Також у цій групі значно 

зменшилась, з 89 (82,41 %) до 55 осіб (50,93 %), кількість респондентів, які 

характеризуються низьким рівнем гендерної чутливості та не здатні ідентифікувати 

навіть найбільш виразні прояви гендерної дискримінації , тоді як у КГ цей показник 

зменшився лише на 2 особи, що склало 3,21 %).  

Проведення повторного тестування за опитувальниками „Розподіл ролей в 

сім’ї‖, „Прислів’я‖, „Поширеність гендерних стереотипів‖, що були використані 

нами під час констатувального етапу експерименту, підтвердив: в ЕГ значно 

зменшилась, з 94 (87,04 %) до 57 осіб (52,78 %), кількість батьків-вихователів, у 

яких власна гендерна роль суворо обмежена рамками патріархатної свідомості, у 

тому числі у контексті визначення функцій виховного процесу ДБСТ. Відповідно 

збільшилась чисельність осіб, які демонструють часткове звільнення особистісних 

статусно-рольових характеристик від гендерних стереотипів, у тому числі у площині 

змісту виховного процесу в ДБСТ: від 12 (11,11 %) до 47 осіб (43,52 %). Такі зміни 

підвищили якісний рівень показників сформованості особистісного критерію 

гендерної компетентності у представників ЕГ та є значущими для нашого 

дослідження. Водночас, ситуація у КГ залишилася практично незмінною. Дані 
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самооцінки, що отримані за показниками особистісного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ на контрольному етапі порівняно з 

даними констатувального етапу наведені в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ сформованості 

особистісного критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ 

(констатувальний та контрольний етапи ) 
 

Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,47 2,08 4,63 2,08 +2,16 0 

Середній 15,12 16,60 45,06 18,75 +29,94 +2,15 

Низький 82,41 81,32 50,31 79,17 -32,10 -2,15 

 

Виявлену тенденцію підтверджують емпіричні дані, що були отримані шляхом 

методу експертних оцінок (табл. 2.7).  

 

Таблиця 2.7 

Зіставлення експертної оцінки сформованості особистісного 

критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ 

(констатувальний та контрольний етапи) 

 
 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 1,85 1,56 3,70 1,56 +1,85 0 

Середній 14,81 18,75 43,52 19,27 +28,71 +0,52 

Низький 83,34 79,69 52,78 79,17 -30,56 -0,52 

 

Таким чином, проаналізувавши результати діагностики особистісного 

критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, доходимо висновку, 

що після проведення формувального етапу експерименту позитивні зрушення 

суттєво переважають у показниках представників ЕГ: показники високого рівня 

зросли на 2 %, середнього – на 29,33 %, а низького, відповідно, знизились на 

31,33 %, що представлено у таблиці 2.8 та на рисунку 2.3. 
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Таблиця 2.8 

Усереднені показники сформованості особистісного критерію гендерної 

компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи) 

 
Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 2,16 1,82 4,16 1,82 +2,0  0 

Середній 14.96 17,68 44,29 19,01 +29,33 +1,33 

Низький 82,88 80,50 51,55 79,17 -31,33 -1,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Усереднені показники сформованості особистісного критерію 

гендерної компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи),%. 

Наступним критерієм сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, який став об’єктом нашого аналізу, є когнітивний. 

Після проведення формувального етапу експерименту виявлено, що частка 

батьків-вихователів ДБСТ у ЕГ, які оволоділи знаннями основних ідей гендерної 

теорії, змістом її провідних понять „гендер‖, „гендерні відносини‖, „гендерні 

стереотипи‖, „гендерна соціалізація‖, „гендерні ролі‖, „гендерна ідентичність‖, 

„гендерний підхід у вихованні‖ та епізодично змогли обґрунтувати взаємозв’язки 

між ними, зросла: з 13 (12,04 %) до 44 осіб (40,74 %), що відповідає середньому 

рівню сформованості гендерної компетентності. Водночас, частка батьків-

вихователів, у яких взагалі відсутні знання основних ідей гендерної теорії, змісту її 
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провідних понять та їх взаємозв’язків, знання про особливості гендерних відносин у 

сім’ї значно знизилась: з 93 (86,11 %) до 58 осіб (53,70 %), що відповідає середньому 

рівню Також відзначено зростання показників високого рівня: 6 (5,56 %) проти 

2 осіб (1,85 %) продемонстрували наявність комплексних знань термінологічно-

категоріального апарату гендерної теорії, розуміння діалектичного взаємозв’язку 

між її складовими, знання законодавчого забезпечення гендерної рівності. Водночас 

аналогічні показники у КГ не зазнали суттєвих змін. 

Показник знань змісту і особливостей проявів гендерної та статевої 

ідентичності суб’єктів виховного процесу ДБСТ в ЕГ також зазнав значних змін. На 

високому рівні цей показник відзначається у 5 осіб (4,63 %), у той час як до 

проведення формувального етапу експерименту таку якість знань виявила лише 

1 особа (0,93 %). Установлено зростання кількості осіб, з 11 (10,18 %) до 38 осіб 

(35,18 %), яким притаманний середній рівень знань особливостей гендерної та 

статевої ідентичності суб’єктів виховного процесу ДБСТ. Одночасно зменшилася 

частка батьків-вихователів, з 96 (88,89 %) до 65 осіб (60,19 %), які вважають, що 

біологічна стать однозначно визначає і психологічну стать. 

Усвідомлюють сутність гендерного підходу та демонструють обізнаність 

щодо механізмів його впровадження до виховної діяльності ДБСТ 7 представників 

ЕГ (6,48 %) проти 1 (0,93 %) до початку експерименту. Також помітним є зрушення 

показників низького рівня: з 98 осіб (90,74 %), які взагалі не розуміли сутність 

гендерного підходу та механізмів його впровадження до виховного процесу в ДБСТ, 

лише 62 особи (57,41 %) залишилися на цьому низькому рівні. Відповідно зросла 

кількість респондентів з 9 (8,33 %) до 39 осіб (36,11 %), які виявили часткову 

обізнаність щодо проблеми дискримінації за ознакою статі, що відповідає 

середньому рівню. Серед батьків-вихователів ДБСТ у КГ підвищення показників 

когнітивного критерію було незначним: лише на 1,82 %. На нашу думку, це 

доводить ефективність розроблених нами та впроваджених соціально-педагогічних 

умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, що також 

підтверджено даними, отриманими шляхом застосування методу експертних оцінок. 

Розрахунки основних числових характеристик вибірок  в ЕГ та у КГ за окремими 



190 

показниками когнітивного критерію сформованості гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ на контрольному етапі представлено в додатку П.3. 

Отже, аналіз результатів прояву окремих показників когнітивного критерію, 

як за самооцінкою батьків-вихователів, так і за даними експертів, засвідчив 

підвищення рівня знань респондентів, що представлено у таблицях 2.9. та 2.10. 

 

Таблиця 2.9 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ сформованості 

когнітивного критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ  

(констатувальний та контрольний етапи ) 

 

 

Таблиця 2.10 

Зіставлення експертної оцінки сформованості когнітивного критерію гендерної 

компетентності  в ЕГ та КГ(констатувальний та контрольний етапи) 

 
 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 0,93 0 4,01 0 +3,08 0 

Середній 9,26 10,94 35,49 13,02 26,23 +2,08 

Низький 89,81 89,06 60,49 86,98 -29,31 -2,08 

 

За підсумками аналізу діагностики сформованості когнітивного критерію 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ робимо висновок, що після 

проведення формувального етапу експерименту суттєво зросла динаміка кожного з 

показників у ЕГ, натомість відносно стабільними залишились відповідні показники 

у батьків-вихователів ДБСТ КГ. Обчислені усереднені показники сформованості 

когнітивного компоненту в ЕГ та КГ представлено у таблиці 2.11 та на рисунку 2.4. 

 

 

 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 1,24 1,56 5,56 1,56 +4,31 0 

Середній 10,18 13,02 37,35 14,58 +27,17 +1,56 

Низький 88,58 85,42 57,10 83,86 -31,48 -1,56 
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Таблиця 2.11  

Усереднені показники сформованості когнітивного критерію гендерної 

компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи) 

 
Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 1,08 0,78 4,79 0,78 +3,71 0 

Середній 9,72 11,98 36,42 13,80 +26,70 +1,82 

Низький 89,20 87,24 58,79 85,42 -30,41 -1,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Усереднені показники сформованості когнітивного критерію гендерної 

компетентності ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етап), % 

 

Проаналізуємо емпірічні дані, що отримані нами при вивченні сформованості 

діяльнісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Зауважимо, що для вивчення сформованості даного критерію нами використано той 

же комплекс діагностичних методик, що і на констатувальному етапі експерименту. 

Аналізуючи дані самооцінки та експертної оцінки діяльнісного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів на констатувальному етапі, ми дійшли висновку 

про однорідність складу ЕГ та КГ батьків-вихователів та про майже відсутність 

розбіжностей між самооцінкою та оцінкою експертів у тому, що показник 

сформованості діяльнісного критерію виявився найнижчим. 
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Порівнюючи кількісні показники сформованості діяльнісного критерію 

гендерної компетентості на констатувальному та контрольному етапах за 

самооцінкою та експертною оцінкою, ми відслідкували позитивні зміни, що 

відображено таблицях 2.12 та 2.13. 

Таблиця 2.12 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ сформованості 

діяльнісного критерію гендерної компетентності в ЕГ та КГ  

(констатувальний та контрольний етапи) 
 

 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 0,93 1,56 2,16 1,56 +1,23 0 

Середній 7,10 6,25 32,10 7,81 +25,00 +1,56 

Низький 91,97 92,19 65,74 90,63 -26,23 -1,56 

 

Розрахунки основних числових характеристик вибірок ЕГ та КГ, за окремими 

показниками діяльнісного критерію, на контрольному етапі представлено в 

додатку П.4. 

Як засвідчують дані, у результаті формувального етапу експерименту в ЕГ 

значно зменшилась кількість батьків-вихователів ДБСТ, які демонстрували 

відсутність навичок дотримання недискримінаційної лексики та використання 

гендерно паритетної мови, нетолерантне сприйняття поведінкових проявів 

фемінності у чоловіків та маскулінності у жінок: з 98 (90,74 %) до 67 осіб (62,04 %). 

Поряд з цим, збільшилась кількість батьків-вихователів з 8 осіб (7,41 %) на початку 

експерименту до 37 осіб (34,26 %) після його закінчення, які демонстрували навички 

доброзичливого ставлення та поваги до інтересів іншої особистості, уміння 

налагоджувати партнерські взаємини з представниками будь-якої статі, а толерантне 

ставлення до поведінкових проявів фемінності у чоловіків та маскулінності у жінок 

переважно мали інтуїтивний характер, що відповідає середньому рівню 

сформованості діяльнісного критерію гендерної компетентності. 

Суттєвих змін в ЕГ зазнав показник уміння інтегрувати гендерні знання та 

гендерний підхід до виховної діяльності. Так, кількість батьків-вихователів, 

міжособистісне спілкування яких характеризувалося як гендерно стерео типізоване 
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та які демонстрували байдуже ставлення до гендерного підходу до виховання, 

зменшилась з 99 (91,67 %) до 71 осіб (65,74 %). Водночас з 9 (8,33 %) до 35 осіб 

(32,40 %) зросла частка батьків-вихователів, які продемонстрували уміння 

аналізувати вплив гендерних стереотипів на особливості гендерної взаємодії, які 

прагнуть уникнення гендерно-дискримінаційних практик та будують міжособистісні 

стосунки переважно на принципі егалітарності статей, проте гендерний підхід у 

виховному процесі ДБСТ застосовують ситуативно. 

Аналізуючи уміння батьків-вихователів ДБСТ самостійно ідентифікувати та 

розв’язувати конфліктні ситуації, зумовлені проявами / загрозами гендерної 

нерівності, можемо констатувати, що серед представників ЕГ суттєво зменшилась 

кількість респондентів, які не володіли практичними навичками щодо 

діагностування та розв’язання таких ситуацій: з 101 (93,52 %) до 75 осіб (69,44 %). 

Натомість, збільшилась кількість батьків-вихователів ДБСТ, які набули умінь та 

навичок ідентифікувати та корегувати негативні почуття учасників виховної 

взаємодії у ДБСТ, розв’язувати певні гендерно зумовлені конфлікти у 

життєдіяльності ДБСТ з 6 (5,56 %) до 32 осіб (29,63 %). Проте, відповідні показники 

в КГ фактично зазнали незначних змін. 

Емпіричні дані експертної оцінки сформованості діяльнісного критерію 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ підтверджують результати 

самооцінки батьків-вихователів, хоча є дещо нижчими порівняно з останньою 

(табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Зіставлення експертної оцінки сформованості діяльнісного критерію гендерної 

компетентності в ЕГ та КГ(констатувальний та контрольний етапи) 
 

 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний 

етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 0,93 0,52 0,93 0,52 0 0 

Середній 6,17 5,73 31,78 6,77 +25,61 +1,04 

Низький 92,90 93,75 67,29 92,71 -25,61 -1,04 

 



194 

Отже, можемо констатувати, що на контрольному етапі експерименту 

прослідковується позитивна динаміка значень показників сформованості 

діяльнісного критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ ЕГ, що 

пояснюємо впровадженням розроблених і обґрунтованих соціально-педагогічних 

умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Підраховані та узагальнені середні показники сформованості діяльнісного 

критерію гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ в ЕГ та КГ 

представлені у таблиці 2.14 та на рисунку 2.5. 

Таблиця 2.14 

Усереднені показники сформованості діяльнісного критерію гендерної 

компетентності за самооцінкою та експертною оцінкою в ЕГ та КГ 

(констатувальний та контрольний етапи) 
 

Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 0,93 1,04 1,55 1,04 +0,62 0 

Середній 6,63 5,99 31,94 7,29 +25,31 +1,3 

Низький 92,44 92,97 66,51 91,67 -25,93 -1,3 

 

 

Рис. 2.5. Усереднені показники сформованості діяльнісного критерію 

гендерної компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи), % 
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Наступним, і останнім, об’єктом аналізу в межах нашого експерименту став 

рефлексивний компонент гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ. 

Розрахунки основних числових характеристик вибірок ЕГ та КГ за окремими 

показниками рефлексивного критерію на контрольному етапі представлено в 

додатку П.5. 

На констатувальному етапі експерименту було встановлено, що рефлексивний 

критерій гендерної компетентності у батьків-вихователів ДБСТ як за самооцінкою, 

так і за експертною оцінкою перебував на низькому рівні сформованості. Результати 

емпіричних даних, що отримані шляхом самооцінки та експертних оцінок на 

констатувальному та контрольному етапах, представлені у таблиці 2.15. 

 

Таблиця 2.15 

Зіставлення самооцінки батьками-вихователями ДБСТ сформованості 

рефлексивного критерію гендерної компетентності 

в ЕГ та КГ (констатувальний та контрольний етапи) 

 
 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 4,01 4,69 5,56 4,69 +1,55 0 

Середній 9,57 9,38 55,24 11,98 +45, 67 +2,6 

Низький 86,42 85,93 39,20 83,33 -47,22 -2,6 

 

Проаналізуємо емпірічні дані, що отримані шляхом самооцінки на 

контрольному етапі. Маємо позитивні зміни у представників ЕГ щодо кількісних 

характеристик показника прагнення до особистісного розвитку і самоосвіти: 

усвідомлено прагнуть до самоосвіти з широкого кола питань основ гендерної теорії 

та практики, до особистісного розвитку 7 осіб (6,48 %) проти 4 осіб (3,70 %), 

натомість у КГ цей показник залишився без змін. 

Не менш важливими для нас виявилися кількісні зміни частки батьків-

вихователів ДБСТ, які зрозуміли, що особистісний розвиток та самоосвіта з питань 

основ гендерної теорії та практики є необхідною вимогою до професійної діяльності 

батьків-вихователів ДБСТ: їх чисельність в ЕГ зросла з 11 (10,19 %) до 43 осіб 

(39,82 %); водночас зменшилась кількість тих батьків-вихователів ДБСТ, які 
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заперечували особистісний розвиток та не розуміли необхідність самоосвіти з 

питань гендерної теорії та практики: з 93 (86,11 %) до 58 осіб (53,70 %). У КГ це 

показник також зменшився, проте не так суттєво: з 55 (85,93 %) до 52 осіб (81,25 %). 

Відбулись позитивні зміни в ЕГ за показником прагнення до саморефлексії та 

самопізнання власної гендерної індивідуальності: з 90 осіб (83,33 %), які до початку 

експерименту байдуже ставились до самопізнання власного індивідуального 

гендерного досвіду, залишилося на низькому рівні 64 (59,26 %). Відповідно, зросла 

кількість тих батьків-вихователів ДБСТ, які демонстрували прагнення до 

саморефлексії, усвідомленого планування діяльності, програмування своїх дій та 

самопізнання власного індивідуального досвіду як батьків-вихователів ДБСТ: з 

12 (11,11 %) до 38 осіб (35,19 %). Водночас, у КГ даний показник залишився без 

змін. 

Аналіз засвідчив, що в ЕГ удвічі зменшилась кількість респондентів, які 

характеризувались невмінням аналізувати власну поведінку у контексті завдань 

гендерної соціалізації та байдужим ставленням до її значущості для оточуючих: з 

97 осіб (89,81 %) до 55 осіб (50,93 %). Водночас, ми відслідкували кількісні зміни у 

тій частини батьків-вихователів ДБСТ, які ситуативно контролюють власну 

професійну поведінку як представника/-ці певного гендеру та частково 

усвідомлюють її значущість для вихованців і власних дітей: з 8 осіб (7,41 %) до 

48 осіб (44,44 %). Зазначимо, що у КГ даний показник також збільшився: з 4 осіб 

(6,25 %) до 6 осіб (9,38 %). 

Така ж тенденція підтверджується й оцінками експертів, хоча деякі з них є 

дещо нижчими за самооцінку. На наш погляд, це пояснюється суб’єктивними 

особливостями надання батьками-вихователями ДБСТ самооцінок власним 

показникам. Проте, у цілому можна констатувати, що сформованість рефлексивного 

критерію гендерної компетентності у батьків-вихователів як за самооцінкою, так і за 

експертною оцінкою, має позитивну динаміку, що представлено у таблиці 2.16. 
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Таблиця 2.16 

Зіставлення експертної оцінки сформованості рефлексивного критерію 

гендерної компетентності в ЕГ та КГ(констатувальний та контрольний етапи) 

 
 

Рівні 

Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 3,09 3,65 3,09 3,65 0 0 

Середній 8,64 8,34 53,70 10,41 +45,06 +2,07 

Низький 88,27 88,01 43,21 85,94 -45,06 -2,07 

 

Отже, дані, отримані на контрольному етапі експерименту щодо 

сформованості рефлексивного критерію гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ, засвідчили значну позитивну динаміку, яку презентовано у 

таблиці 2.17 та на рисунку 2.6. 

Таблиця 2.17 

Усереднені показники сформованості рефлексивного критерію гендерної 

компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи) 
 

Рівні Констатувальний етап, 

% 

Контрольний етап, 

% 

Динаміка, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 3,55 4,17 4,33 4,17 +0,78 0 

Середній 9,11 8,86 38,42 11,19 +29,31 +2,33 

Низький 87,34 86,97 57,25 84,64 -30,09 -2,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Усереднені показники сформованості рефлексивного критерію 

гендерної компетентності в ЕГ та КГ за самооцінкою та експертною оцінкою 

(констатувальний та контрольний етапи),% 
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Узагальнені показники контрольного етапу (у відсотковому обчисленні) щодо 

стану сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

відображено у табл. 2.18. 

Таблиця  2.18 

Узагальнені показники сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ (контрольний етап, %) 

 
Критерії 

 

Групи 

Рівні 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистіс-

ний 

Когнітивний Діяльнісний Рефлексивний 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 5,09 3,12 4,16 1,82 4,79 0,78 1,55 1,04 4,33 4,17 

Середній 44,14 20,31 44,29 19,01 36,42 13,80 31,94 7,29 38,42 11,19 

Низький 50,77 76,57 51.55 79,17 58,79 85,42 66,51 91,67 57,25 84,64 

 

За результатами вияву рівнів сформованості гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ під час виконання завдань, як і на початку дослідження, 

визначався середній бал по кожному критерію. 

Встановлення рівня сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ відбувалося за таким розрахунком: 

 

де: х – середній бал, що визначає рівень сформованості гендерної 

компетентності; 

 – середній бал за всіма завданнями на виявлення рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію; 

 – середній бал за всіма завданнями на виявлення рівня сформованості 

особистісного критерію; 

 – середній бал за всіма завданнями на виявлення рівня сформованості 

когнітивного критерію; 

 – середній бал за всіма завданнями на виявлення рівня сформованості 

діяльнісного критерію; 
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 – середній бал за всіма завданнями на виявлення рівня сформованості 

рефлексивного критерію. 

Узагальнені дані по кожному критерію з визначенням середнього балу 

представлено у таблиці 2.19. 

Таблиця 2.19 

Узагальнені результати визначення рівнів сформованості 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ  

(контрольний етап) 
 
        

Критерії 

 

Групи 

Рівні 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особис- 

тісний 

Когнітив- 

ний 

Діяльніс- 

ний 

Рефлексив- 

ний 

Середній бал 

Усереднені 

показники 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 5,09 3,12 4,16 1,82 4,79 0,78 1,55 1,04 4,33 4,17 3,99 2,19 

Середній  44,14 20,31 44,29 19,01 36,42 13,80 31,94 7,29 38,42 11,19 39,04 14,32 

Низький  50,77 76,57 51,55 79,17 49,07 85,42 66,51 91,67 57,25 84,64 56,97 83,49 

 

У цілому зіставлення результатів діагностики сформованості структурних 

компонентів гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту дозволило констатувати 

зростання показників за кожним із критеріїв у результаті проведення формувального 

етапу експерименту (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Динаміка рівнів сформованості гендерної компетентності  

батьків-вихователів ДБСТ в ЕГ та КГ  на констатувальному та контрольному 

етапах експерименту 
 

Ш
и

ф
р

и
 

г
р

у
п

 
К

о
н

т
и

н
г
ен

т
 (

о
сі

б
) 

Рівні сформованості 

Високий  %) Середній (%) Низький (%) 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- конст. 

етап 

контр. 

етап 

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 
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Продовження таблиці 2.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

 

 

Аналіз результатів констатувального та контрольного етапів в ЕГ та у КГ 

дають можливість наочно переконатися в результативності проведеної 

експериментальної роботи щодо зростання рівнів сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ в ЕГ (таблиця 2.21 та рисунок 2.7). 

Зокрема, кількість батьків-вихователів, віднесених до високого та середнього рівнів 

сформованості гендерної компетентності, на контрольному етапі експерименту в ЕГ 

збільшилась порівняно з КГ (3,99 % та 2,19 %; 39,04 % та 14,32 % відповідно); 

кількість батьків-вихователів, віднесених до низького рівня сформованості 

гендерної компетентності, в ЕГ істотно зменшилася порівняно з КГ (56,97 % та 

83,49 %). 

Таблиця 2.21 

Узагальнені результати рівнів сформованості гендерної компетентності 

батьків - вихователів в ЕГ та КГ 
 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Зрізи осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Констатувальний 

етап 
2 2,10 1 2,19 13 11,79 8 12,60 93 86,11 55 85,21 

Контрольний 

етап 
4 3,99 1 2,19 42 39,04 9 14,32 62 56,97 54 83,49 
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Рис. 2.7. Порівняльна діаграма загальних результатів експерименту 

 

Динаміка сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

в ЕГ та у КГ відображена на малюнках 2.8 та 2.9. 

 

Рис.2.8. Динаміка сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ в ЕГ (%) 
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Рис. 2.9. Динаміка сформованості гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у КГ (%) 

 

Наочні результати діаграм (рис. 2.8 та рис. 2.9) свідчать про те, що в 

експериментальній групі відбулися суттєві структурні зміни рівнів сформованості 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ, що, як ми припускаємо, стало 

можливим внаслідок впровадження розроблених та обґрунтованих соціально-

педагогічних умов її формування. 

На основі результатів порівняльного аналізу рівнів сформованості 

досліджуваних показників можна сформулювати наступні гіпотези: 

1) рівні сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

до впровадження розроблених та обґрунтованих соціально-педагогічних умов її 

формування в контрольній та експериментальній групах суттєво не відрізнялись 

(нульова гіпотеза); 

2) рівні сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ в 

експериментальній групі після проведення формувального експерименту змінились 

суттєво – кількість батьків-вихователів ДБСТ з низьким рівнем зменшилась, а з 

високим та середнім зросла (альтернативна гіпотеза). 
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З метою перевірки гіпотез про розбіжності між емпіричними розподілами 

батьків-вихователів експериментальної і контрольної груп за рівнями сформованості 

гендерної компетентності ми використали статистичний критерій Пірсона χ
2
: 

1. Дані експериментальної і контрольної груп було позначено як n1 та n2 та 

занесено до таблиці 2.22. 

2. Нами було підраховано різницю між експериментальною і контрольною 

групами по кожному рівню, отримані різниці зведено в квадрат 

(n1 – n2 )
2
. 

3. Квадрати різниць було розділено на дані по контрольній групі 

(n1 –n2)
2 
/ n2, отримані значення підсумовано та позначено χ

2
емп.  

 

Таблиця 2.22 

Порівняння розподілів ЕГ та КГ за рівнями сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ на констатувальному та 

контрольному етапах за критерієм Пірсона χ
2 

 
Рівні сформованості 

гендерної 

компетентності  

Високий Середній Низький Сума 

ЕГ (n1) 

(констатувальний етап) 

2,10 11,79 86,11 100 

КГ (n2) 

(констатувальний етап) 

2,19 12,60 85,21 100 

(n1 – n2)
2 

 
0,008 0,656 0,81  

(n1 – n2)
2 

/ n2 

 

0,004 0,052 0,009 0,065 

ЕГ (n1) 

(контрольний етап) 

3,99 39,04 56,97 100 

КГ (n2) 

(контрольний етап) 

2,19 14,32 83,49 100 

(n1 – n2)
2 

 

3,24 611,08 703,31  

(n1 – n2)
2 

/ n2 

 

1,48 42,67 8,42 52,57 

 

Критичне значення для рівня значущості α = 0,01 і числа ступенів свободи r = 

m – 1 (де m – кількість розрядів ознаки, тобто рівнів сформованості гендерної 
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компетентності) дорівнює 9,21. Якщо χ
2

емп.  ≥ χ
2

кр., то розбіжності між розподілами 

істотні на даному рівні значущості. Аналіз розрахунків дозволяє констатувати: 

1. До впровадження поетапної методики χ
2

емп. = 0,065 , χ
2

кр. = 9,21 для 

α = 0,01 і r = 2. Оскільки χ
2

емп. = 0,065 ≤ 9,21 = χ
2

кр., то нульова гіпотеза 

підтверджується. 

2. Ймовірність того, що рівні гендерної компетентності після контрольного 

етапу  зазнали суттєвих змін, є статистично значущими: χ
2

емп. = 52,57 χ
2

кр. = 9,21 для 

α = 0,01 і r = 2, отже χ
2

емп. = 52,57 ≥ 9,21, що підтверджує сформульовану 

альтернативну гіпотезу. Такі результати дозволяють констатувати істотну 

розбіжність між розподілами груп за рівнями сформованості гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ та визнати, що різниця контрольного і 

експериментального ряду є статистично достовірною. 

Отже, рівні сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ після експерименту в експериментальних групах зазнали суттєвих змін, на 

противагу контрольним групам, у яких зміни майже не відбулися. Це пояснюємо 

відсутністю гендерного компоненту у змісті соціального супроводу батьків-

вихователів ДБСТ, а незначні позитивні зміни в показниках КГ вважаємо 

зумовленими процесом загальної самоосвіти. 

Таким чином, ефективність розроблених і впроваджених нами соціально-

педагогічних умов сприяла формуванню гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. Результати експерименту 

засвідчили, що наявні переваги в ЕГ над КГ за всіма показниками є достовірними. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Узагальнення результатів експериментальної роботи щодо формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу дозволяє зробити такі висновки: 
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Обґрунтовано та схарактеризовано соціально-педагогічні умови формування 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у процесі соціального 

супроводу, здійснено експериментальну перевірку їх ефективності. 

Соціально-педагогічні умови визначено як комплекс взаємопов’язаних і 

взаємозумовлених соціальних і педагогічних заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у 

процесі соціального супроводу. 

Обґрунтовано такі 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. 

Реалізація першої соціально-педагогічної умови – актуалізація мотивації 

батьків-вихователів ДБСТ до набуття базових гендерних знань у процесі 

соціального супроводу – охопила такі напрями: 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: робота в парах, робота в 

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

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 такими напрямами: створення 

міждисциплінарних команд; використання індивідуальних та групових форм 

роботи; організація групи взаємопідтримки – клубу „НезвиЧАЙНІ зустрічі‖, 
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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 ступневості 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. 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови передбачала застосування 

сучасних інтерактивних технологій щодо формування гендерної компетентності 

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

(при складанні кейсів враховувалися умови життя та особливості функціонування 

соціальної групи, що навчалася, тобто батьків-вихователів ДБСТ), технології 

воркшопу (інтерактивні заходи під загальною назвою „Рівні права та рівні 

можливості чоловіків та жінок‖ проведено в рамках Всеукраїнської акції „16 днів 

проти гендерно зумовленого насильства‖); технології сторітелінгу; тренінгів, 

ділових та рольових ігор (зокрема, сюжетно-рольової гри „Гендерні стереотипи у 

нашому житті‖, настільної антидискримінаційної гри „Бути жінкою‖). 

На контрольному етапі експериментального дослідження проведено 

моніторинг сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ за 

визначеними критеріями. Отримані результати засвідчили ефективність соціально-

педагогічних умов, форм та процесу їх реалізації.  

Застосування діагностичних методик, ідентичних тим, які були використані на 

констатувальному етапі, підтверджують факт позитивної динаміки рівнів 

сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ в ЕГ за кожним 

із критеріїв. 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, 
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рівні сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ у КГ 

майже не зазнали змін. 

Отримані результати експериментальної роботи підтвердили досягнення 

визначеної мети, вирішення поставлених завдань та ефективність упровадження 

соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ у процесі соціального супроводу. 

Основні матеріали розділу представлені в публікаціях: 316, 319, 320, 323, 324, 

326, 327, 328. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й  запропоновано   практичне 

розв’язання актуальної проблеми формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу, 

шляхом обґрунтування та виявлення соціально-педагогічних умов її реалізації. 

Одержані в процесі дослідження результати підтвердили ефективність 

запропонованих соціально-педагогічних умов формування гендерної компетентності 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального 

супроводу та засвідчили досягнення поставленої мети, що є підставою для 

формулювання загальних висновків дисертації: 

1. У дисертації проаналізовано теоретичні основи формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу 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 дитячих будинків сімейного типу у процесі соціального супроводу як на 

теоретичному, так і на методичному рівнях. 

Запропоновано авторське визначення поняття „гендерна компетентність 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу‖, під якою ми 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, прагненні до розвитку і самоосвіти з питань 

гендерної теорії і практики. 

2. Теоретичний аналіз наукової літератури та сучасного законодавства в галузі 
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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 та оцінка 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, на підставі чого встановлено, що більшість 

із них виявили низький рівень: в ЕГ – у межах значень від 78,70 % до 92,44 % 

залежно від певного критерію, у КГ – від 78,39 % до 92,97 %. Високий рівень 

сформованості гендерної компетентності виявилено: 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 

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 
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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, розробки 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 такими 

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 ступневості 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. 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови передбачала застосування 

сучасних інтерактивних технологій щодо формування гендерної компетентності 

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

технологію воркшопу, технологію сторітелінгу, тренінгову технологію, технологію 

ділових та рольових ігор. 

5. Експериментально доведено ефективність визначених соціально-

педагогічних умов формування гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

у процесі соціального супроводу. 



211 

На контрольному етапі в ЕГ зафіксовано збільшення показників високого 

(з 2,10 % до 3,99 %) і 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 %). Натомість, у представників КГ статистично 

достовірного підвищення в результатах переважної більшості 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 

професійної підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів соціального супроводу 

дитячих будинків сімейного типу. Також перспективним напрямом є завдання 

формування 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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Авторські моделі сутності поняття „компетентність” 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

дослідника / 

рік публікації 

Визначення поняття „компетентність‖ Сутнісна ознака 

1 О. Пометун 

(2004) 

„спеціально структуровані (організовані) 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 

набувають у процесі навчання або 

результативно-діяльнісну характеристику 

освіти‖ [200]. 

сукупність знань, 

умінь, навичок для 

виконання певного 

виду діяльності 

В. Олійник 

(2008) 

„певний рівень інтегрування знань, умінь, 

навичок, досвіду та особистих якостей фахівця, 

який забезпечує ефективність і якість 

виконуваної ним професійної діяльності‖ [179] 

О. Кучай 

(2011) 

„сукупність набутих знань, умінь і навичок для 

успішного виконання певного виду діяльності‖ 

[135] 

О. Антонова 

Л. Маслак 

(2011) 

„гармонійне, інтегроване, системне поєднання 

знань, умінь і навичок, норм, емоційно-

ціннісного ставлення та рефлексії, що 

складають мінімальну готовність особистості 

до вирішення практичних  завдань‖ [6]. 

2 Н. Бібік 

(2004) 

„освітні результати, які досягаються не лише 

засобами змісту освіти, але й соціальної 

взаємодії; як у міжособистісному, так і в 

інституційному культурному контексті‖ [26]. 

освітні результати 

3 А. Хуторський 

Л. Хуторська 

(2008) 

„оволодіння людиною відповідною 

компетенцією, що передбачає її особистісне 

ставлення до неї і предмету діяльності‖ [299] 

оволодіння  

відповідною 

компетенцією 

Л. Тархан 

(2008) 

„оволодіння людиною відповідною 

компетенцією, сукупність особистісних 

якостей, що зумовлені досвідом її діяльності в 

певній сфері‖ [266] 

К. Климова 

(2010) 

„результат набуття компетенцій, особистісної 

характеристики фахівця‖  [120]. 

4 Н. Ничкало 

(2002) 

„не тільки професійні знання, навички і досвід 

у спеціальності, але і ставлення до справи, 

визначені (позитивні) схильності, інтереси і 

прагнення, здатність ефективно 

використовувати знання й уміння, а також 

особистісні якості для забезпечення 

необхідного результату на конкретному 

робочому місці у конкретній робочій ситуації‖ 

[228] 

особистісна 

категорія, яка 

включає знання, 

уявлення, навички у 

сполученні з 

мотивами, 

цінностями і 

здатність до 

діяльності 
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№ 

з/п 

ПІБ 

дослідника / 

рік публікації 

Визначення поняття „компетентність‖ Сутнісна ознака 

І. Чемерис 

(2008) 

„особистісна категорія, яка включає знання, 

уявлення, навички, мотиви, цінності, 

реалізовані у життєвих та професійних 

контекстах, передбачає наявність досвіду 

діяльності; практична готовність та здатність 

людини діяти в певній галузі‖ [302] 

5 С. Шишов  

В. Кальней 

(2000) 

„здатність (уміння) діяти на основі здобутих 

знань‖ [329]. 

здатність (уміння) 

діяти у контексті 

професійної 

підготовки Дж. Равен 

(2001) 

„специфічна здатність, необхідна для 

ефективного виконання конкретної дії в 

конкретній предметній галузі, що містить 

вузькоспеціальні знання, особливі предметні 

навички, способи мислення, а також розуміння 

відповідальності за свої дії‖ [229]. 

С. Бондар 

(2003) 

„здатність особистості діяти‖ [29]. 

І. Зязюн 

(2005) 

„здатність вирішувати професійні задачі 

певного визначеного класу, що вимагає 

наявності реальних знань, умінь, навиків, 

досвіду‖ [98]. 

С. Вітвицька 

(2011) 

„специфічна здатність особистості до 

продуктивної діяльності у конкретній 

предметній галузі, яка включає 

вузькоспеціалізовані знання, уміння і навички, 

досвід їх використання у реальному житті, 

відповідальне ставлення до виконання 

виробничих функцій‖ [45]. 

6 Ю. Татур 

(2004) 

„інтегральна властивість особистості, що 

характеризує її прагнення і здатність 

(готовність) реалізувати свій потенціал 

(знання, уміння, досвід, особистісні якості та 

ін.) для успішної діяльності в певній галузі‖ 

[267]. 

інтегральна 

(інтегративна) якість 

особистості, яка 

базується на 

знаннях, уміннях, 

навичках та 

обумовлює здатність  

до діяльності 
Г. Селевко 

(2004) 

„інтегральна якість особистості, що 

виявляється в загальній здатності та готовності 

до діяльності, яка базується на знаннях і 

досвіді, здобутих у процесі навчання і 

соціалізації й орієнтованих на самостійну й 

успішну участь у діяльності‖ [240]. 

Н. Мойсеюк 

(2007) 

„якість особистості, яка необхідна для якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері‖ [160]. 
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№ 

з/п 

ПІБ 

дослідника / 

рік публікації 

Визначення поняття „компетентність‖ Сутнісна ознака 

М. Головань 

(2008) 

„інтегративне утворення особистості, що 

інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід 

і особистісні властивості, які обумовлюють 

прагнення, здатність і готовність розв’язувати 

проблеми і завдання, що виникають в реальних 

життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому 

значущість предмету і результату діяльності‖ 

[62]. 

І. Зимня 

(2009) 

„інтегративна, така, що базується на знаннях, 

інтелектуально й соціокультурно особистісна 

якість, яка проявляється в діяльності, поведінці 

людини, у її взаємодії з іншими людьми під час 

вирішення різноманітних завдань‖ [94] 

О. Дубасенюк 

(2010) 

„інтегральна характеристика особистості, яка 

визначає її здатність вирішувати проблеми і 

типові завдання, які виникають у реальних 

життєвих ситуаціях, у різних сферах діяльності 

на основі використання знань, навчального й 

життєвого досвіду відповідно до засвоєної 

системи цінностей‖ [84]. 

Ф. Шаріпов 

(2010) 

„сукупність властивостей (характеристик) 

особистості, що дозволяють їй якісно 

виконувати певну діяльність, спрямовану на 

вирішення проблем (завдань) у будь-якій 

галузі‖ [310]. 

Ж. Петрочко 

(2011) 

„інтегрована особистісна характеристика, що 

об’єднує знання, уміння, навички, цінності, 

досвід людини, готовність і здатність 

реалізувати коло повноважень, що визначають 

її відповідальність у виконанні певних 

завдань‖ [186] 

О. Марущак  

(2016) 

інтегрована якість особистості, здатність 

продуктивно виконувати діяльність у певних 

соціально-значущих сферах, на основі 

здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, 

ставлень та цінностей. [148] 
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Додаток Б 

Авторські моделі структури гендерної компетентності 

 
№ 

з/п 

Автор Складові ( компоненти) структури гендерної 

компетентності 

1 І. Мунтян 

2004 

1. Предметно-змістова 

2. Операційно-діяльнісна 

3. Особистісно-професійна  

2 О. Нежинська 

2011 

1. Когнітивна 

2. Операційна 

3. Особистісна  

3 О. Бондарчук 

2014 

1. Когнітивна 

2. Операційна 

3.Особистісна  

4 Л. Столярчук 

2005 

1. Змістова 

2. Рефлексивна 

3. Організаційна 

4. Процесуальна  

5 С. Рожкова 

2008 

1. Змістова 

2. Рефлексивна 

3. Організаційна  

6 О. Каменська 

2006 

1. Мотиваційно-вольова 

2. Функціональна 

3 Рефлексивна  

7 І. Загайнов 

2007 

1. Мотиваційно-ціннісна 

2. Когнітивна  

3. Поведінкова  

8 Л. Міщик, 

Т. Голованова, 

В. Васильєва 

2007 

1. Мотиваційно-ціннісний 

2. Когнітивний 

3. Поведінковий  

9 О. Остапчук 

2008 

1. Когнітивна 

2. Мотиваційно-ціннісна 

3. Поведінкова  

10 Т. Голованова 

2011 

1. Мотиваційно-ціннісна 

2. Когнітивна 

3. Операційно-технологічна  

11 Н. Байдюк 

2016 

1. Мотиваційно-ціннісна 

2. Інформаційно-теоретичний 

3. Організаційно-діяльнісна  

12 Т. Дрожжина 

2016 

1. Ціннісно-особистісна 

2. Когнітивна 

3. Процесуальна 

4. Рефлексивна  

 

  



Додаток В 

Характеристика рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

 

Критерії 
Показники рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

Низький Середній Високий 

Мотиваційно-

ціннісний  

- наявність настанови на статево 

рольову поведінку на засадах 

андроцентризму, на гендерну 

сегрегацію, сексизм, 

стратифікацію статей; 

- відсутність прагнення до 

отримання гендерно-орієнтованих 

знань та впровадження гендерного 

підходу до  виховної діяльності 

ДБСТ; 

 

- конфронтаційне сприйняття 

егалітарних гендерних цінностей, 

натомість – наявність традиційних 

стереотипів, у тому разі у 

контексті сприйняття гендерних 

особливостей життєдіяльності 

вихованців ДБСТ; 

- прихильність ідеї гендерної рівності; 

 

 

 

 

- зацікавленість в отриманні гендерних 

знань і впровадженні гендерного підходу 

до виховної діяльності ДБСТ носить 

ситуативний характер та зумовлюється 

зовнішніми вимогами; 

 

- фрагментарність цінностей гендерної 

рівності у загальній системі особистісних 

цінностей; 

- чітке маніфестування підтримки ідеї 

гендерної рівності, несприйняття настанов 

на гендерну сегрегацію, сексизм, 

стратифікацію статей; 

 

- прагнення до опанування комплексом 

знань про основи і методики запровадження 

гендерного підходу до виховної діяльності 

ДБСТ; 

 

- прихильність егалітарним гендерним 

переконанням у контексті перспектив 

особистісного розвитку, у тому числі – 

вихованців ДБСТ; 

Особистісний - у особистісній структурі 

симптомокомплексу 

―маскулінності / фемінності‖ 

виявляються патологічні 

характеристики; 

- низький рівень гендерної 

чутливості, нездатність 

ідентифікувати навіть найбільш 

виразні прояви сексизму, 

гендерної дискримінації; 

- сувора обмеженість власної 

гендерної ролі рамками --

- особистісна структура 

симптомокомплексу 

―маскулінності/фемінності‖характеризуєт

ься як нормативна; 

 

- гендерна чутливість виявляється 

епізодично та стосується, переважно, 

визначення практик прямої дискримінації 

за ознакою статі; 

 

- часткова свобода особистісних статусно-

рольових характеристик від гендерних 

- особистісна структура симптомокомплексу 

―маскулінності/фемінності‖характеризується 

як нормативна та тяжіє до психологічної 

андрогінності; 

 

- високий рівень гендерної чутливості:  

здатність ідентифікувати прояви сексизму, 

дискримінації за ознакою статі (у тому разі 

непрямої) чи статевої сегрегації; 

 

- відсутність гендерних стереотипних 

обмежень у визначенні й реалізації 
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Критерії 
Показники рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

Низький Середній Високий 

патріархатної свідомості, у тому 

разі у контексті визначення 

функцій виховного процесу ДБСТ. 

стереотипів, у тому разі у площині змісту 

виховного процесу ДБСТ. 

особистісних статусно-рольових позицій, у 

тому разі у якості батьків-вихователів ДБСТ. 

Когнітивний - відсутність знань основних ідей 

гендерної теорії, змісту її 

провідних понять та їх 

взаємозв’язків; 

- знання особливостей гендерної 

та статевої ідентичностей 

суб’єктів виховного процесу 

ДБСТ залишаються на рівні 

визначення біологічної статі; 

- нерозуміння сутності гендерного 

підходу до виховної діяльності 

ДБСТ та необізнаність щодо 

механізмів його впровадження. 

 

 

- знання основних ідей гендерної теорії, 

змісту її провідних  понять з епізодичною 

спроможністю обґрунтувати 

взаємозв’язок між ними; 

- поверхові знання особливостей 

гендерної та статевої ідентичності  

суб’єктів виховного процесу ДБСТ; 

- часткова обізнаність сутності і 

механізмів гендерного підходу до 

виховної діяльності ДБСТ та 

невпевненість до його впровадження. 

- комплексне знання термінологічно-

категоріального апарату гендерної теорії, 

діалектичного взаємозв’язку між її 

складовими; 

- знання змісту і особливостей проявів 

гендерної та статевої ідентичності суб’єктів 

виховного процесу ДБСТ; 

- усвідомлення сутності і обізнаність щодо 

механізмів гендерного підходу до виховної 

діяльності ДБСТ та готовність до його 

впровадження. 

Діяльнісний - відсутність толерантного 

сприйняття поведінкових проявів 

фемінності у чоловіків та 

маскулінності у жінок; 

- переважання байдужого 

ставлення до процесу гендерного 

підходу до виховного процесу 

ДБСТ; 

- міжособистісне спілкування та 

стосунки між статями 

характеризуються як гендерно 

стереотипізовані: будуються на 

принципі ідеалізації соціальної 

ролі власної / протилежної статі з 

ігноруванням / порушенням ідей 

гендерної рівності; 

- переважно, інтуїтивний характер  

толерантного ставлення до поведінкових 

проявів фемінності у чоловіків та 

маскулінності  у жінок; 

- ситуативне застосування практики 

гендерного підходу до виховного процесу 

ДБСТ; 

 

- міжособистісне спілкування та стосунки 

між статями, переважно, будуються на 

принципі егалітарності статей, прагненні 

уникнення гендерно-дискримінаційних 

практик; 

 

 

 

- стійкі прояви толерантного ставлення  до 

гендерних відмінностей та різноманітних 

проявів гендеру; 

- активне й комплексне впровадження   

гендерного підходу до виховного процесу 

ДБСТ; 

 

 

- міжособистісне спілкування та стосунки 

між статями будуються на обстоюванні 

принципу егалітарності статей, прагненні  

деконструкції гендерно-дискримінаційних 

практик; 
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Критерії 
Показники рівнів сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

Низький Середній Високий 

- невміння помічати ситуації 

гендерної нерівності та 

розв’язувати гендерно зумовлені 

проблеми і конфлікти у 

життєдіяльності ДБСТ. 

 

 

- уміння і навички розв’язання проявів 

певних гендерно зумовлених конфліктів у 

життєдіяльності ДБСТ носять, переважно, 

репродуктивний характер (діяльність за 

зразком). 

- володіння уміннями самостійно 

ідентифікувати та розв’язувати конфліктні 

ситуації життєдіяльності ДБСТ, зумовлені 

проявами / загрозами гендерної нерівності. 

Рефлексивний - відсутність розуміння 

необхідності особистісного 

розвитку та самоосвіти з питань 

основ гендерної теорії та 

практики; 

- байдуже ставлення до 

саморефлексії та самопізнання 

власного індивідуального 

гендерного досвіду; 

- невміння аналізувати власну 

поведінку у контексті завдань 

гендерної соціалізації та байдуже 

ставлення до її значущості для 

оточуючих. 

- розуміння необхідності особистісного 

розвитку та самоосвіти з питань основ 

гендерної теорії та практики як вимоги до 

професійної діяльності батьків-

вихователів ДБСТ; 

- розрізнені прояви саморефлексії та 

прагнення до самопізнання   власного 

індивідуального гендерного досвіду як 

батьків-вихователів ДБСТ; 

- ситуативність контролю за власною 

професійною поведінкою як представника 

/ -ці певного гендеру  та часткове 

усвідомлення її значущості для 

вихованців і власних дітей. 

- усвідомлене прагнення до особистісного 

розвитку і самоосвіти з широкого кола 

питань основ гендерної теорії та практики; 

- комплексні прояви саморефлексії та 

самопізнання власного індивідуального 

гендерного досвіду як у межах, так і поза 

межами виконання соціальної ролі батьків-

вихователів ДБСТ; 

- комплексний самоналіз та самоконтроль 

своїх соціальних інтеракцій як представника 

/ -ці певного гендеру у контексті їх впливу 

на процес гендерної соціалізації. 

 

 



Додаток Г 

Трактування змісту поняття „Соціальний супровід/соціальне супроводження‖ в 

нормативно-правових актах України 

 
№ Законодавчо-нормативна 

база 

Тлумачення змісту поняття 

„Соціальний супровід‖ 

Об’єкт 

соціального 

супроводу 

1 Закон України „Про 

забезпечення 

організаційно-правових 

умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування‖ 

[13.01.2005 № 2342-IV] 

Соціальний супровід - робота, 

спрямована на здійснення соціальних 

опіки, допомоги та патронажу 

соціально незахищених категорій 

дітей та молоді з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження, 

підвищення їх соціального статусу. 

Соціально 

незахищені 

категорії дітей та 

молоді 

2 Наказ Міністерства 

України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 

23.09.2009  №3357„Про 

затвердження Порядку 

здійснення соціального 

супроводження прийомних 

сімей та дитячих будинків 

сімейного типу‖ 

Соціальне супроводження прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного 

типу – робота, що передбачає 

здійснення фахівцем (або групою 

фахівців) центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді заходів, 

спрямованих на забезпечення 

належних умов функціонування 

прийомної сім’ї, дитячого будинку 

сімейного типу, зокрема надання 

соціальних послуг. 

Прийомні сім’ї 

та ДБСТ 

3 Наказ Міністерства 

соціальної політики 

України від 11.08.2017 

№ 1307 „Про затвердження 

Державного стандарту 

соціального супроводу 

сімей, у яких виховуються 

діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського 

піклування‖ 

Соціальна послуга соціального 

супроводу сімей, у яких виховуються 

діти-сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування – комплекс 

заходів, що передбачає допомогу у 

створенні та підтримці позитивного 

соціально-психологічного клімату в 

сім’ї, адаптацію дитини в нових 

умовах, створення належних умов для 

забезпечення індивідуальних потреб 

кожної дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 

у розвитку та вихованні, захист 

майнових, житлових та інших прав 

дитини, сприяння навчанню та 

розвитку дитини, допомогу у 

зміцненні/відновленні родинних та 

суспільно корисних зв’язків, у 

створенні та забезпеченні умов для 

пріоритетного права дитини на 

усиновлення, підготовку дитини до 

виходу із сім’ї, в тому числі до 

самостійного життя 

Діти-вихованці 

ДБСТ, батьки-

вихователі, 

біологічні діти 

батьків-

вихователів, 

інші члени сім’ї, 

які проживають 

спільно з ними. 
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№ Законодавчо-нормативна 

база 

Тлумачення змісту поняття 

„Соціальний супровід‖ 

Об’єкт 

соціального 

супроводу 

4 Наказ Міністерства 

соціальної політики 

України від 03.09.2012 

№ 537 „Про затвердження 

Переліку соціальних 

послуг, що надаються 

особам, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах і не можуть 

самостійно їх подолати‖ 

Соціальний супровід сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування, 

- допомога у створенні та підтримці 

позитивного соціально-

психологічного клімату в сім’ї; 

адаптація дитини в нових умовах; 

створення належних умов для 

забезпечення індивідуальних потреб 

кожної дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 

у розвитку та вихованні; захист 

майнових, житлових та інших прав 

дитини; сприяння навчанню та 

розвитку дитини; допомога у 

зміцненні/відновленні родинних та 

суспільно корисних зв’язків; 

допомога у створенні та забезпеченні 

умов для пріоритетного права дитини 

на усиновлення; підготовка дитини до 

виходу із сім’ї, в тому числі і до 

самостійного життя 

Соціально 

незахищені 

категорії дітей та 

молоді 
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Додаток Д 

Трактування сутності поняття „соціальний супровід‖ у сучасному науковому 

тезаурусі 

 
№ 

з/п 
Автор 

Трактування поняття „соціальний 

супровід‖ 
Об’єкт 

1.  І. Звєрєва, 

О. Безпалько 

вид соціальної роботи, що сприяє 

забезпеченню необхідних умов 

життєдіяльності сімей, дітей і молоді, шляхом 

надання соціальних послуг, допомоги та 

здійснення відповідних заходів [91]. 

Сім’я, діти, 

молодь 

2.  Г. Бевз, 

А. Капська, 

Н. Комарова, 

В. Пєша 

діяльність соціального працівника (або 

групи соціальних працівників) спрямована на 

створення оптимальних соціально-

психологічних умов розвитку прийомних 

дітей та дітей-вихованців у прийомних сім’ях 

та дитячих будинках сімейного типу 

[274, с. 59]. 

Прийомні діти у 

прийомних 

сім’ях, діти-

вихованці у ДБСТ 

3.  І. Звєрєва, 

Г. Лактіонова 

робота соціального педагога (працівника), 

спрямована на підтримку сім’ї в різних видах 

її життєдіяльності, формування здатності сім’ї 

самотужки долати свої труднощі, надання 

допомоги сім’ї з метою розв’язання різних 

проблем 

[259, с. 123] 

Сім’я в різних 

видах її 

життєдіяльності 

(прийомні сім’ї, у 

яких виховуються 

діти з 

обмеженими 

функціональними 

можливостями та 

неблагополучні 

сім’ї) 

4.  Р. Вайнола технологія соціально-педагогічної роботи - це 

способи та дії соціальних педагогів, що 

спрямовані на збереження чи поліпшення 

соціального функціонування об’єкта, 

сприяння його саморозвитку, творчого 

потенціалу, здібностей, задатків 

[37] 

 

5.  А. Капська вид (технологія) соціально-педагогічної 

роботи, що спрямована на соціальну 

підтримку клієнтів, які потребують 

професійної соціальної допомоги 

[115, с.129] 

клієнти, які 

потребують 

професійної 

соціальної 

допомоги 

6.  О. Водяна специфічна діяльність соціального 

працівника, спрямовану на створення 

необхідних умов для розвитку дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

[46] 

діти-сироти, 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування 



256 

№ 

з/п 
Автор 

Трактування поняття „соціальний 

супровід‖ 
Об’єкт 

7.  Л. Пономаренко форма соціальної підтримки, що передбачає 

надання соціальним працівником (або групою 

фахівців у разі потреби) членам ДБСТ 

комплексу правових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-

економічних, інформаційних послуг протягом 

певного періоду часу [201]. 

прийомні діти та 

діти-вихованців у 

прийомних сім’ях 

та ДБСТ 

8.  Соціальна 

педагогіка: мала 

енциклопедія 

вид соціальної діяльності, форма соціальної 

підтримки, надання конкретній особі або сім’ї 

комплексу правових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-

економічних, соціально-медичних, 

інформаційних послуг соціальним 

працівником (або за потребою спільно з 

іншими фахівцями різних установ та 

організацій 

[258. с. 255]. 

Конкретна особа 

або сім’я 
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Додаток Е 

Банк діагностичних методик 
 

Критерій Методики Додаток 

Мотиваційно-

ціннісний 

1. Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ (авторська) 

2. Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (авторська) 

3. Ставлення батьків-вихователів ДБСТ до формування 

гендерної компетентності (авторський опитувальник) 

4. Тест М. Рокича „Ціннісні орієнтації‖ 

Е.1 

 

Е.2 

 

Е.3 

 

Е.4 

Особистісний 1. Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ(авторська) 

2. Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (авторська) 

3. „Опитувальник Сандри Бем з вивчення маскулінності-

фемінності‖ (модифікований варіант) 

4. Опитувальник „Розподіл ролей в сім’ї‖ (Ю. Альошина, 

Л. Гозман, Є. Дубовська) 

5. Опитувальник „Прислів’я‖ (авторська інтерпретація).  

6. Методика дослідження установки особистості на себе 

„Хто я? ‖ М. Куна і Т. Мак-Партленда 

7. Опитувальник „Поширеність гендерних стереотипів‖ 

(Т. Говорун-О. Кікінежді)  

Е.1 

 

Е.2 

 

Е.5 

 

Е.7 

 

Е.8 

Е.6 

 

Е.9 

Когнітивний 1. Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ(авторська) 

2. Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (авторська) 

3. Опитувальник „Дослідження обізнаності батьків-

вихователів ДБСТ з гендерної проблематики‖ 

(модифікований опитувальник О. Бондарчук „Методика 

діагностування гендерної компетентності‖) 

4. Авторський опитувальник „Наскільки Ви обізнані у сфері 

гендеру‖ 

Е.1 

 

Е.2 

 

Е.10 

 

 

 

Е.11 

Діяльнісний 1. Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ(авторська) 

2. Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (авторська) 

3. „Розв’язання виховних ситуацій гендерного змісту‖  

4. Графічний тест „Гендерна сенситивність‖ 

5. Діагностика та оцінка комунікативних і організаторських 

здібностей (КОС-2) як додаткова методика 

Е.1 

 

 

Е.2 

Е.12 

Е.13 

Е.14 

Рефлексивний 1. Методика самоаналізу гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ(авторська) 

2. Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ (авторська) 

3. Опитувальник „Стиль саморегуляції поведінки‖ 

(В. Моросанової, Є. Коноз.) 

Е.1 

 

Е.2 

 

Е.15 
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Додаток Е.1 

Методика самоаналізу гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ 

 

Шановний (а)_____________________________________________ 

Нам важлива саме Ваша думка, як людини, яка займається вихованням дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Уся повідомлена Вами 

інформація є конфіденційною і буде використана тільки в узагальненому вигляді та 

допоможе змістовно й організаційно вдосконалити процес соціального супроводу 

ДБСТ. У процесі анкетування проставте, будь-ласка, цифру обраного Вами 

варіанту відповіді по кожному питанню Заздалегідь вдячні Вам за згоду взяти 

участь у цьому опитуванні. 

Якщо у Вас виникнуть запитання щодо даного опитування, Ви можете 

одержати інформацію за телефоном у м. Суми( 0542) 25 42 33. 

 

Увага! Інтерв’юере! Засвідчить своїм підписом, що Ви зачитали дану 

інформацію та отримали усну згоду респондента на проведення інтерв’ю. 

ПІБ інтерв’юера: ___________________________________________________ 

Підпис _________________________ 

 

 

І. Блок. Інформація про ДБСТ 

 
1. Область  

2. Населений пункт  

3. Район  

4. Стать респондента (-ки) Чоловіча 

Жіноча 

5. Вік респондента (-ки)  

6. Досвід зайнятості у ДБСТ 1.До 5 років включно 

2. Від 5 до 10 років  

3. Від 10 років включно 

7. Освіта  

8. Чи є педагогічний стаж?  

9. Якщо так, то якого фаху? 

Тривалість стажу 

 

10. Контактні дані ПІБ респондента (-ки) 

 

 

 

 

 

 Контактний телефон  

 Е-mail:  
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ІІ. Основний блок питань 

 

1. Визначте, якою мірою Вам  властиві наступні мотиви та цінності: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Підтримання ідеї гендерної рівності та усвідомлення необхідності її 

втілення 

     

2 Несприйняття настанов на гендерну сегрегацію, сексизм, 

стратифікацію статей 
     

3 Прагнення до опанування комплексом гендерно-орієнтованих знань 

та умінь 

     

4 Прагнення до запровадження гендерної складової у виховну 

діяльність ДБСТ 

     

5 Прихильність егалітарним гендерним переконанням      

6 Прагнення змінювати застарілі гендерні стереотипи      

7 Усвідомлення ідеї партнерства невід’ємною рисою гендерних 

відносин 
     

8 Прагнення усвідомити та розвинути власні гендерні переконання      

9 Повага до гендерних переконань та альтернативних проявів 

гендерної поведінки інших осіб 

     

 

2. Визначте, якою мірою Ви володієте переліченими якостями: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Ставлення до себе як представника певної статі      

2 Ставлення до сім’ї на засадах егалітарної моделі гендерних 

відносин 
     

3 Усвідомлення власної гендерної ролі у сім’ї      

4 Наявність власного досвіду егалітарної поведінки в сімейно-

побутових ситуаціях 

     

5 Наявність гендерної чутливості      

6 Здатність ідентифікувати прояви сексизму      

7 Наявність гендерних стереотипів       

8 Спрямованість на вивчення гендерних особливостей власної 

особистості 
     

 

3. Оцініть, якою мірою Ви володієте перерахованими компонентами 

гендерних знань: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Знання змісту категорій: „гендер‖, „гендерні відносини‖, „гендерні 

стереотипи‖, „гендерна соціалізація‖, „гендерні ролі‖, „гендерна 

ідентичність‖, „гендерний підхід у вихованні‖ 

     

2 Знання особливостей гендерної соціалізації та впливу гендерних 

стереотипів 
     

3 Знання змісту і особливостей проявів гендерної та статевої 

ідентичності суб’єктів виховного процесу ДБСТ 
     

4 Знання про особливості гендерних відносин у сім’ї      
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5 Обізнаність щодо механізмів гендерного підходу у виховній 

діяльності ДБСТ та готовність до його впровадження 

     

6 Обізнаність  щодо проблеми дискримінації за ознакою статі      

7 Обізнаність щодо гендерних конфліктів та шляхів їх подолання      

8 Знання законодавчого забезпечення гендерної рівності      

9 Знання про роль сімейних традицій і звичаїв у функціонуванні 

ДБСТ 
     

 

4. Оцініть, якою мірою у Вас сформовані перелічені уміння: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід у виховну 

діяльність ДБСТ 
     

2 Уміння самостійно ідентифікувати та конструктивно розв’язувати 

міжособистісні гендерні конфлікти в життєдіяльності ДБСТ 
     

3 Уміння налагоджувати партнерські взаємини з представниками 

будь-якої статі 
     

4 Уміння аналізувати вплив гендерних стереотипів на особливості 

гендерної взаємодії 
     

5 Уміння здійснювати гендерний аналіз образів у ЗМІ, оголошеннях, 

рекламі тощо  
 

    

6 Уміння діагностувати та корегувати негативні почуття учасників 

виховної взаємодії у ДБСТ 
     

7 Навички враховувати і поважати інтереси іншої особистості та 

виявляти доброзичливе ставлення  
     

8 Навички дотримання недискримінаційної лексики та використання  

гендерно паритетної мови  
     

9 Уміння застосовувати законодавство у ситуаціях гендерної 

дискримінації та гендерного насильства 
     

 

5. Оцініть, якою мірою Ви володієте переліченими рефлексивними уміннями: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Здатність адекватно оцінювати наявність власної гендерної 

мотивації та системи відповідних ціннісних орієнтацій 
     

2 Прагнення до розвитку і самоосвіти з широкого кола питань основ 

гендерної теорії та  практики 
     

3 Спроможність адекватно оцінювати гендерні особливості власної 

особистості 
     

4 Здатність до самоаналізу та самоконтролю своїх соціальних 

інтеракцій як представника/-ці певного гендеру у контексті їх 

впливу на процес гендерної соціалізації 

     

5 Здатність до самовдосконалення якостей своєї особистості за 

допомогою розширення діапазону гендерних ролей 
 

    

6 Спроможність адекватно оцінювати наявність власних гендерних 

стереотипів, що впливають на можливість самореалізації 
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6. Які умови допоможуть Вам у формуванні гендерної компетентності та в 

упровадженні гендерного підходу у виховний процес ДБСТ 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Включення до „Програми навчання для прийомних батьків та 

батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу‖ 

гендерного компоненту під час навчання в ЦСССДМ 

     

2 Під час навчання у ЦСССДМ      

3 Участь у тренінгах гендерного спрямування      

4 Участь у заходах, що проводяться урядовими та громадськими 

організаціями 
     

5 Шляхом самоосвіти:а) читання спеціалізованої літератури; б) 

застосування інформаційних технологій (Інтернет); в) перегляд 

відеоматеріалів; 

     

6 Під час участі у групах взаємопідтримки      

7 Під час занять „Літньої школи‖      

8 Інше      

 

7. Оцініть найбільш ефективні форми роботи, що позитивно впливають на 

формування гендерної компетентності: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Лекції      

2 Бесіди, індивідуальні консультації      

3 Круглі столи      

4 Інтерактивні технології навчання ( тренінги, рольові ігри, мозковий 

штурм, воркшоп, сторітелінг, кейс-стаді) 
     

5 Групи взаємопідтримки      

6 Літня школа      

7 Перегляд та обговорення відеоматеріалів      

8 Власний варіант      
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Додаток Е.2 

Анкета експертного оцінювання гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ 

 

Шановні соціальні працівники/фахівці із соціальної роботи, регіональні 

тренери /ки курсів підвищення виховного потенціалу для батьків-вихователів ДБСТ 

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники громадських 

організацій! 

Просимо Вас взяти участь у опитуванні, яке проводиться з метою 

визначення рівня сформованості гендерної компетентності батьків-вихователів 

ДБСТ. 

Результати анкетування допоможуть змістовно й організаційно 

вдосконалити процес соціального супроводу у напрямі формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ. У процесі анкетування проставте 

будь-ласка, цифру обраного Вами варіанту) відповіді по кожному питанню. 

Заздалегідь вдячні Вам за згоду взяти участь у цьому опитуванні. 

Якщо у Вас виникнуть запитання щодо даного опитування, Ви можете 

одержати інформацію за телефоном у м. Суми ( 0542)25 42 33. 

 

І. Блок. Загальна інформація 

 
1. Область  

2. Населений пункт  

3. Район  

4. Стать  Чоловіча 

Жіноча 

5. Вік  

6. Досвід роботи з ДБСТ 1.До 5 років включно 

2. Від 5 до 10 років  

3. Від 10 років включно 

7. Освіта  

8. Чи є педагогічний стаж?  

9. Якщо так, то якого фаху? 

Тривалість стажу 

 

10. Ваша посада  

11. Контактнідані ПІБ 

 

 

 

 

 Контактний телефон  

 Е-mail:  
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ІІ. Основний блок питань 
 

1. Оцініть мотиваційно-ціннісну складову гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Підтримка ідеї гендерної рівності та усвідомлення необхідності її 

втілення 

     

2 Несприйняття настанов на гендерну сегрегацію, сексизм, 

стратифікацію статей 
     

3 Прагнення до опанування комплексом гендерно-орієнтованих 

знань та умінь 

     

4 Прагнення до запровадження гендерної складової у виховну 

діяльність ДБСТ 

     

5 Прихильність егалітарним гендерним переконанням      

6 Прагнення змінювати застарілі гендерні стереотипи      

7 Усвідомлення ідеї партнерства невід’ємною рисою гендерних 

відносин 
     

8 Прагнення усвідомити та розвинути власні гендерні переконання      

9 Повага до гендерних переконань та альтернативних проявів 

гендерної поведінки інших осіб 

     

 

2. Оцініть особистісну складову гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Ставлення до себе як представника певної статі      

2 Ставлення до сім’ї на засадах егалітарної моделі гендерних 

відносин 
     

3 Усвідомлення власної гендерної ролі у сім’ї      

4 Наявність власного досвіду егалітарної поведінки в сімейно-

побутових ситуаціях 

     

5 Наявність гендерної чутливості      

6 Здатність ідентифікувати прояви сексизму      

7 Наявність гендерних стереотипів       

8 Спрямованість на вивчення гендерних особливостей власної 

особистості 
     

 

3. Оцініть когнітивну складову гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Комплексне знання термінологічно-категорійного апарату 

гендерної теорії 
     

2 Знання особливостей гендерної соціалізації та впливу гендерних 

стереотипів 
     

3 Знання змісту і особливостей проявів гендерної та статевої 

ідентичності суб’єктів виховного процесу ДБСТ 
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4 Знання про особливості гендерних відносин у сім’ї      

5 Обізнаність щодо механізмів гендерного підходу у виховній 

діяльності ДБСТ та готовність до його впровадження  
     

6 Обізнаність  щодо проблеми дискримінації за ознакою статі      

7 Обізнаність щодо гендерних конфліктів та шляхів їх подолання      

8 Знання законодавчого забезпечення гендерної рівності       

9 Знання про роль сімейних традицій і звичаїв у житті ДБСТ.      
 

4. Оцініть діяльнісну складову гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ: 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід у 

виховну діяльність ДБСТ 
     

2 Уміння самостійно ідентифікувати та конструктивно розв’язувати 

міжособистісні гендерні конфлікти в життєдіяльності ДБСТ 
     

3 Уміння налагоджувати партнерські взаємини з представниками 

будь-якої статі 
     

4 Уміння аналізувати вплив гендерних стереотипів на особливості 

гендерної взаємодії 
     

5 Уміння здійснювати гендерний аналіз образів у ЗМІ, 

оголошеннях, рекламі тощо  
 

    

6 Уміння діагностувати та корегувати негативні почуття учасників 

виховної взаємодії у ДБСТ; 
     

7 Навички враховувати і поважати інтереси іншої особистості та 

виявляти доброзичливе ставлення  
     

8 Навички дотримання недискримінаційної лексики та 

використання  гендерно паритетної мови  
     

9 Уміння застосовувати законодавство у ситуаціях гендерної 

дискримінації та гендерного насильства 
     

 

5. Оцініть рефлексивну складову гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ 
(5 – максимальна оцінка; 1 – нульова оцінка) 

№ Питання 5 4 3 2 1 

1 Здатність адекватно оцінювати наявність власної гендерної 

мотивації та системи відповідних ціннісних орієнтацій 
     

2 Прагнення до розвитку і самоосвіти з широкого кола питань основ 

гендерної теорії та практики 
     

3 Спроможність адекватно оцінювати гендерні особливості власної 

особистості 
     

4 Здатність до самоаналізу та самоконтролю своїх соціальних 

інтеракцій як представника/-ці певного гендеру у контексті їх 

впливу на процес гендерної соціалізації 

     

5 Здатність до самовдосконалення якостей своєї особистості за 

допомогою розширення діапазону гендерних ролей 
 

    

6 Спроможність адекватно оцінювати наявність власних гендерних 

стереотипів, що впливають на можливість самореалізації 
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Додаток Е.3 

Ставлення батьків-вихователів ДБСТ до формування гендерної 

компетентності 

(авторський опитувальник) 
 

Мета: Виявлення ставлення батьків-вихователів ДБСТ до формування 

ґендерної компетентності  

Інструкція. Відповідаючи на запитання, поставте, будь ласка, позначку „+‖ у 

відповідній графі „Відповіді‖ 
 

№ Питання 

Відповіді 

Так Ні 
Важко 

сказати 

1 Чи згодні Ви з твердженням, що гендерна рівність є ознакою 

демократичного (гуманного) суспільства? 
   

2 Чи потрібна, на Вашу думку, ґендерна рівність між 

чоловіками та жінками? 
   

3 Чи потрібна, на Вашу думку, взагалі ґендерна просвіта?    

4 Чи існують, на Вашу думку, прояви ґендерних стереотипів у 

вихованні дітей у Вашому ДБСТ? 
   

5 Чи потрібно впроваджувати ґендерний підхід у виховній 

діяльності ДБСТ? 
   

6 Чи помічали Ви в суспільстві, у Вашому оточенні ознаки 

дискримінації за статтю? 
   

7 Чи готові Ви протистояти проявам дискримінації за статтю у 

Вашому оточенні, висловлюваннях інших людей? 
   

8 Чи потрібно, на Вашу думку, формувати ґендерну 

компетентність у батьків-вихователів ДБСТ? 
   

9 Чи потрібно, на Ваш погляд, включити гендерну складову до 

програми навчання батьків-вихователів? 
   

10 Чи згодні Ви з тим, що в сім’ї необхідно будувати стосунки на 

досягненні рівності прав та інтересів обох партнерів? 
   

11 Чи поділяєте Ви думку, що батько й мати повинні мати рівні 

повноваження та відповідальність за виховання дітей? 
   

12 Чи готові Ви до самоосвіти з питань гендеру?    

13 Чи вважаєте Ви, що хлопчиків і дівчат треба виховувати 

однаково? 
   

14 Чи поділяєте Ви висловлювання: „Думка про неспроможність 

чоловіків до виховання та догляду за дітьми є помилковою? ‖  
   

15 Чи потрібно, на Вашу думку, вводити гендерну складову до 

шкільних підручників? 
   

 

Опрацювання результатів. Чим більше відповідей „так‖, тим більш позитивне 

ставлення до формування ґендерної компетентності у батьків-вихователів ДБСТ: 

Високий рівень – 8-10 позитивних відповідей; середній рівень – 5-7; низький 

рівень – 4-1. 
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Додаток Е.4 

Методика „Ціннісні орієнтації‖ (М. Рокич) 
 

Інструкція. Вам пропонується два набори карток (по 18 відповідно до списку А і 

списку Б), на яких вказані цінності. Пропонуємо Вам розкласти їх в порядку значимості 

для Вас як принципів, якими Ви керуєтеся у житті. Кожна цінність написана на окремій 

картці. Ваше завдання – визначити, яке місце у Вашому житті посідає кожна з цінностей. 

Потім виберіть другу по значимості цінність і помістіть її слідом за першою, і так 

проробіть із усіма картками, що залишилися. Останнє 18 місце займе найменш важлива 

цінність. Працюйте вдумливо, не поспішаючи. Якщо в процесі роботи Ви зміните свою 

думку, то можете виправити свої відповіді, помінявши картки місцями. Кінцевий результат 

повинний відбивати Вашу щиру позицію. Після закінчення роботи, у бланках відповідей 

(А, Б.) проставте рангове місце, присвоєне кожній цінності. У окремій колонці на бланках 

відповідей, проставте у відсотках відповідь на запитання: „У якому порядку і якою мірою 

реалізовані названі цінності у Вашому житті?‖  

 

Список А (термінальні цінності) 

Цінність 
Місце у 

шкалі 

Ступінь 

реалізованості 

у житті (%) 

Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість 

життя) 
  

Життєва мудрість (зрілість думок і здоровий глузд)   

Здоров’я (фізичне й психічне)   

Цікава робота   

Краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в 

природі й мистецтві) 
  

Любов (духовна й фізична близькість з коханою людиною)   

Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

проблем) 
  

Наявність добрих і вірних друзів   

Суспільне визнання (пошана оточуючих, колективу, 

товаришів по роботі) 
  

Пізнання (можливість підвищення рівня своєї освіти, 

розширення кругозору, загальної культури, 

інтелектуальний розвиток) 

  

Продуктивне життя (максимально повне використання 

своїх можливостей, сил і здібностей) 
  

Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне 

вдосконалення) 
  

Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, 

відсутність обов’язків) 
  

Свобода (самостійність, незалежність у думках та вчинках)   

Щасливе сімейне життя   

Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших 

людей, усього народу, людства загалом) 
  

Творчість (можливість творчої діяльності)   

Упевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів) 
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Список Б (інструментальні цінності) 

Цінність 
Місце у 

шкалі 

Ступінь 

реалізованості 

у житті (%) 

Акуратність (охайність), уміння утримувати речі та справи 

в порядку 
  

Вихованість (гарні манери)   

Високі запити (високі вимоги до життя, високі домагання)   

Життєрадісність (почуття гумору)   

Старанність (дисциплінованість)   

Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче)   

Непримиренність до недоліків у собі та інших   

Освіченість (широта знань, висока культура)   

Відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати 

слово) 
  

Раціоналізм (уміння здорово й логічно мислити, 

ухвалювати обдумані й раціональні рішення) 
  

Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)   

Сміливість у відстоюванні власної думки, поглядів   

Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати 

перед труднощами) 
  

Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати 

іншим їхні помилки) 
  

Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, 

поважати інші смаки, звичаї, звички) 
  

Чесність (правдивість, щирість)   

Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у 

роботі) 
  

Чуйність (дбайливість)   
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Додаток Е.5 

Опитувальник Сандри Бем по вивченню маскулінності-фемінності 

 

Інструкція. Оцініть за семибальною шкалою ступінь вираженості у вас 

поданих нижче якостей: 

1 – ця якість для вас зовсім нехарактерна; 

2 – ця якість для вас швидше не характерна; 

3 – ця якість виражена у вас незначною мірою; 

4 – ця якість виражена у вас середньою мірою; 

5– ця якість виражена у вас достатньою мірою; 

6 – ця якість виражена у вас сильно; 

7 – ця якість виражена у вас дуже сильно. 

 

Наскільки ви вважаєте себе людиною: 

 

№ Якість Ступінь 

1.  Впевненою в собі  

2.  Поступливою  

3.  Корисливою  

4.  Здатною захищати власні 

переконання 
 

5.  Привітною  

6.  Людиною настрою  

7.  Незалежною  

8.  Сором’язливою   

9.  Свідомою   

10.  Атлетичною    

11.  Емоційною    

12.  Артистичною    

13.  Наполегливою    

14.  Ласкавою    

15.  Щасливою    

16.  Сильною особистістю  

17.  Законослухняною    

18.  Непередбачуваною    

19.  Сильною    

20.  Жіночною   

21.  Надійною    

22.  Аналітичною за складом 

розуму 
 

23.  Співчутливою    

24.  Ревнивою   

25.  Здатною до лідерства  

26.  Сенситивною   

27.  Правдивою   

28.  Здатною ризикувати   

29.  Здатною зрозуміти   

№ Якість Ступінь 

інших 

30.  Замкнутою   

31.  Здатною приймати 

рішення 
 

32.  Жалісливою  

33.  Щирою  

34.  Самодостатньою   

35.  Яка прагне заспокоїти 

ображені почуття 
 

36.  Гоноровою   

37.  Домінуючою  

38.  З лагідним ставленням  

39.  Привабливою  

40.  Маскулінною   

41.  Теплою  

42.  Серйозною  

43.  Яка хоче обстоювати 

певну позицію 
 

44.  Ніжною, м’якою  

45.  Дружньою  

46.  Агресивною  

47.  Легковірною  

48.  Неефективною  

49.  Яка поводить себе як 

лідер 
 

50.  Довірливою, щирою  

51.  Пристосованою, 

адаптивною 
 

52.  Індивідуалістичною  

53.  Такою, що не вживає 

грубі вислови 
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№ Якість Ступінь 

54.  Непослідовною  

55.  Конкурентоспроможною   

56.  Яка любить дітей  

57.  Тактовною  

№ Якість Ступінь 

58.  Амбітною  

59.  Чемною  

60.  Ввічливою  

 

Ключ до опитувальника 

1. Шкала маскулінності: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 

49, 52, 55, 58. Додайте по одному балу за кожний збіг з ключем. Суму поділіть на 20. 

Отриманий результат буде показником маскулінності (М):_____ 

 

2. Шкала фемінності: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 

53, 56,59 

Додайте по одному балу за кожний збіг з ключем. Суму поділіть на 20. 

Отриманий результат буде показником фемінності (F)):_____ 

 

3. Підрахуйте індекс за формулою: ІS= (F-M) помножити на величину 2,322 

Якщо величина індексу IS полягає в межах від -1 до +1, то робиться висновок 

про андрогінність; 

Якщо величина індексу IS полягає в межах від -1 (IS < -1), то робиться 

висновок про маскулінність 

 

Якщо величина індексу IS полягає в межах від +1 (IS > 1), то робиться 

висновок про фемінність; 

 

Якщо, IS < -2,025 , то мова йде про яскраво выражену маскулінність, якщо 

IS > +2,025 — про фемінність. 
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Додаток Е.5.1. 

Результати опитування за шкалою С. Бем 

„Показники маскулінності-фемінності‖ (констатувальний етап) 

 

Тип гендерної ідентичності Чоловіки Жінки 

 Кількість % Кількість % 

ЕГ 50  58  

Андрогінний 32 64,0 37 63,79 

Маскулінний 14 28,0 5 8,62 

Фемінінний 4 8,0 16 27,59 

Недиференціойваний 0 0 0 0 

КГ 30  34  

Андрогінний 19 63,33 21 61,76 

Маскулінний 8 26,67 4 11,77 

Фемінінний 3 10,0 9 26,47 

Недиференціойваний 0 0 0 0 

 

Результати опитування за шкалою С.Бем 

„Показники маскулінності-фемінності‖ (контрольний етап) 

 

Тип гендерної ідентичності Чоловіки Жінки 

 Кількість % Кількість % 

ЕГ 50  58  

Андрогінний 36 72,0 41 70,69 

Маскулінний 12 24,0 3 5,17 

Фемінінний 2 4,0 14 21,14 

Недиференціойваний 0 0 0 0 

КГ 30  34  

Андрогінний 20 66,67 22 64,71 

Маскулінний 7 23,33 3 8,82 

Фемінінний 3 10,0 9 26,47 

Недиференціойваний 0 0 0 0 
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Додаток Е.6. 

Методика дослідження установки особистості на себе „Хто Я?‖ 

(М. Кун, Т. Мак-Партланд) [] 

 

Інструкція. Дайте, будь ласка, 20 відповідей (по можливості) на питання „Хто 

я?‖. При цьому можна використовувати будь-які слова або речення. Записуйте 

відповіді так, як вони спадають Вам на думку, так, якби Ви відповідали собі, а не 

комусь іншому. 

 

1. Я, ___________________________________________________; 

2. Я, ___________________________________________________; 

3. Я, ___________________________________________________; 

4. Я, ___________________________________________________; 

5. Я, ___________________________________________________; 

6. Я, ___________________________________________________; 

7. Я, ___________________________________________________; 

8. Я, ___________________________________________________; 

9. Я, ___________________________________________________; 

10. Я, ___________________________________________________; 

11. Я, ___________________________________________________; 

12. Я, ___________________________________________________; 

13. Я, ___________________________________________________; 

14. Я, ___________________________________________________; 

15. Я, ___________________________________________________; 

16. Я, ___________________________________________________; 

17. Я, ___________________________________________________; 

18. Я, ___________________________________________________; 

19. Я, ___________________________________________________; 

20. Я, ___________________________________________________; 

 

Оцініть за 5-бальною шкалою значущість для Вас особисто кожної 

характеристики 

Опрацювання результатів. 

Рівень самопрезентації визначається за загальною кількістю відповідей: 

Менше 8 відповідей – низький рівень, 

9–17 – середній рівень, 

18–20 – високий рівень 
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Додаток Е.7 

Бланк опитувальника „Розподіл ролей в сім’ї‖ 

 

Інструкція: Просимо Вас відповісти на питання, які пов’язані з деякими 

моментами організації сімейного життя, вказати як загалом, на Вашу думку, має 

відбуватись такий розподіл, а не конкретно в Ваших сім’ях 

 

№ Запитання Варіанти відповіді  

1 Від кого повинні залежати 

інтереси та захоплення 

сім’ї? 

А) Більшою мірою і від чоловіка  

Б) Більшою мірою  повинні залежати від чоловіка, 

але і від дружини теж 
 

С) Більшою мірою повинні залежати від дружини, 

але і від чоловіка теж 
 

Д) Більшою мірою  від дружини те  

2 Від кого більшою мірою 

повинен залежати настрій 

в сім’ї? 

А) Більшою мірою від дружини  

Б) Більшою мірою повинні залежати від дружини, 

але і від чоловіка теж 
 

С) Більшою мірою повинні залежати від чоловіка, 

але і від дружини теж 
 

Д) Більшою мірою від чоловіка  

3 Якщо виникає 

необхідність, хто, 

насамперед, повинен 

знати, де можна позичити 

велику суму грошей? 

А) Це, насамперед, дружина  

Б)  Насамперед - чоловік, але і дружина також  

С) Насамперед  -  дружина, але і чоловік також  

Д) Насамперед, чоловік 
 

4 Хто в сім’ї частіше 

повинен запрошувати в 

будинок гостей? 

А)Частіше чоловік   

Б)Звичайно чоловік, але і дружина також    

С)Звичайно дружина, але і чоловік також  

Д)Частіше дружина  

5 Хто в сім’ї більшою мірою 

і повинен піклуватися про 

затишок та комфорт в 

квартирі? 

А) В більшості чоловік  

Б) Більшою мірою чоловік, але і дружина також  

С) Більшою мірою дружина, але і чоловік також  

Д) В більшості дружина  

6 Хто із подружжя повинен 

першим цілувати чи 

обнімати іншого?   

А) Це повинен робити чоловік  

Б) Це повинен робити чоловік, але і дружина також  

С) Це повинна робити дружина, але і чоловік також  

Д) Це повинна робити дружина  

7 Хто в сім’ї повинен 

вирішувати, які 

газети/журнали 

виписувати і купляти? 

А) Це звичайно повинна вирішувати дружина  

Б) В більшій мірі це повинно залежить від дружини, 

але і від чоловіка також. 
 

С) В більшій мірі це повинно залежить від чоловіка, 

але і від дружини також.   
 

Д) Звичайно це повинен вирішувати чоловік  

8 Хто має бути ініціатором 

для того, щоб ходити в 

кіно, в театр? 

А) Ініціатором має бути  чоловік  

Б) Більшою мірою, ініціатором має бути  чоловік, 

але може бути, що і дружина також 
 

С) Більшою мірою ініціаторкою має бути дружина, 

але може бути, що і чоловік також 
 

Д) Ініціаторкою має бути дружина  
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№ Запитання Варіанти відповіді  

9 Хто в сім’ї повинен грати 

з маленькими дітьми? 

А) Звичайно дружина  

Б) Частіше дружина, але і чоловік також  

С) Частіше чоловік, але і дружина також  

Д) Звичайно чоловік.  

10 Від кого в сім’ї повинна 

залежати взаємна 

задоволеність інтимними 

стосунками? 

А) Більшою мірою від чоловіка.  

Б) Більшою мірою  вона повинна залежить від 

чоловіка, але і від дружини також 
 

С) Більшою мірою   вона повинна залежить від 

дружини, але і від чоловіка також 
 

Д) . Більшою мірою  від дружини  

11 Майже усі подружні пари 

час від часу переживають 

труднощі в інтимних 

стосунках. Як Ви гадаєте, 

від кого це може залежати 

в більшій мірі? 

А) Частіше від чоловіка  

Б) Від чоловіка, але і від дружини також  

С) Від дружини, але від чоловіка.  

Д) Частіше від дружини 
 

12 Чиї життєві принципи та 

правила (відносно  

щирості стосунків, 

відповідальності 

(обов’язковість виконання 

обіцянок, пунктуальності) 

повинні бути 

визначальними в сім’ї? 

 

А) Життєві принципи дружини.  

Б) Зазвичай, дружини, але в деяких випадках 

чоловіка. 
 

С) Зазвичай, чоловіка, але в деяких випадках 

дружини. 
 

Д) Життєві принципи чоловіка. 

 

13 Хто в сім’ї повинен 

слідкувати за поведінкою 

маленьких дітей? 

А) Це повинна робити дружина  

Б) Це повинна робити дружина, але і чоловік також  

С) Це повинен робити чоловік, але і дружина також  

Д) Це повинен робити чоловік  

14 Хто в сім’ї повинен 

ходити з дитиною в кіно, 

театр, цирк тощо? 

А) Це повинен робити чоловік  

Б) Це повинен робити чоловік, але і дружина також  

С) Це повинна робити дружина, але і чоловік також  

Д) Це повинна робити дружина.  

15 Хто в сім’ї більшою мірою 

повинен звертати увагу на 

самопочуття іншого? 

А) Чоловік.  

Б) Більшою мірою чоловік, але і дружина також  

С) Більшою мірою дружина, але і чоловік також  

Д) Дружина.  

16 Уявіть собі таку ситуацію: 

у подружжя з’явилась 

можливість змінити 

роботу на більш 

оплачувану, але менш 

цікаву. Хто це зробить в 

першу чергу? 

 

А) Це зробить дружина  

Б) Скоріше дружина, ніж чоловік.  

С) Скоріше чоловік, ніж дружина.  

Д) Це зробить чоловік 

 

17 Хто в сім’ї повинен 

займатися щоденними  

закупами? 

А) В основному чоловік.  

Б) Більшою мірою чоловік, але і дружина також  

С) Більшою мірою дружина, але і чоловік також  

Д) В основному дружина  
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№ Запитання Варіанти відповіді  

18 Хто в сім’ї має більше  

підстав ображатися на 

байдужість, черствість, 

нетактовність іншого? 

А) Чоловік.  

Б)  Більшою мірою чоловік, але і дружина також  

С) Більшою мірою дружина, але і чоловік також  

Д) Дружина.  

19 Якщо в сім’ї виникнуть 

грошові труднощі, то хто 

із подружжя повинен 

зайнятися пошуком 

додаткового заробітку? 

А) Це повинен зробити чоловік.  

Б) Насамперед, чоловік, але і дружина візьме у 

цьому участь 
 

С) Насамперед, дружина, але і чоловік візьме у 

цьому участь 
 

Д) Це повинна зробити дружина  

20 Хто в сім’ї повинен 

планувати, як і де 

провести відпустку? 

А) В основному дружина  

Б) Частіше дружина, але і чоловік також  

С) Частіше чоловік, але і дружина також  

Д) В основному чоловік  

21 Хто в сім’ї повинен 

викликати представників 

різних ремонтних служб і 

вести з ними переговори? 

А) Це повинна робити дружина  

Б) Це повинна робити дружина, але і чоловік також.  

С) Це повинен робити чоловік, але і дружина 

також. 
 

Д) Це повинен робити чоловік.  

 

Дякуємо за участь! 
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Додаток Е.8 

Опитувальник „Прислів’я‖ 

 

Наскільки Ви згодні з наведеними нижче прислів’ями? Поставте „+‖ у графі, 

яка співпадає з вашою думкою. 

 

№ Прислів’я 

П
о
в

н
іс

т
ю

 

зг
о
д

ен
/н

а
 

С
к

о
р

іш
е 

зг
о
д

ен
/н

а
 

В
а
ж

к
о
 

в
ід

п
о
в

іс
т
и

 

С
к

о
р

іш
е 

 н
е 

зг
о
д

ен
/н

а
 

З
о
в

сі
м

 н
е 

зг
о
д

ен
/н

а
 

1 Добра жінка – кам’яна стінка      

2 Від господаря повинно пахнути вітром, 

а от господині - димом 
     

3 Чоловік у домі – голова, а жінка - душа      

4 Як сорочка біла, то й жінка мила.      

5 Люби жінку, як душу, а тряси, як грушу      

6 За добрим чоловіком і служниця жінка, 

а за дурним і попівна рябенька 
     

7 Чоловік за поріг, а жінка за пиріг.      

8 Дім  тримається не на землі, а на жінці      

9 Без жінки, як без рук      

10 Бабі дорога - від печі до порога      

11 Лаптя ликом не в’яжи, жінці правди не 

кажи 
     

12 Ліпше чорта затримати, ніж ледачу 

жінку мати 
     

13 У жінки волос довгий, та ум короткий      

14 Не біда, що чорна, аби проворна      

15 Як жінка верховодить, то чоловік по 

сусідам бродить 
     

 

 

Обробка результатів опитування. 

 

Опитувальник складається з українських народних приказок та спрямований 

на визначення ступеня схильності опитуваних до традиційних уявлень щодо 

розподілу ролей у родині. Результати дослідження засвідчують гендерні установки 

опитуваних. 

Опитувальник складається з 15 тверджень, що стосуються подружніх 

стосунків у родині, десять з яких (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14) відображують 

традиційні уявлення про розподіл ролей у родині. Питання (6, 9,11, 13, 15) – фонові, 

і результати відповідей на ці твердження при обробці даних не враховуються. 

Для кожного варіанту відповіді визначається бал: 

Повністю згоден (на) – 5 балів; 

Скоріше згоден (на) – 4; 

Важко відповісти – 3; 
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Скоріше не згоден (на) – 2; 

Зовсім не згоден (на) – 1. 

Чим вища сума балів, тим більше опитуваному/опитуваній притаманні 

традиційні настанови щодо розподілу ролей у родині. Отримання 

респондентом/респонденткою показника: 

- вищого за 37 балів свідчить про виявлені традиційні гендерні установки; 

- меншого за 23 бали – про виявлені егалітарні установки; 

- у проміжку від 24 до 36 – невизначеність гендерних установок. 
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Додаток Е.9 

Опитувальник „Поширеність гендерних стереотипів‖ 

Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді (модифікований варіант) 

 

Призначення опитувальника: дослідження гендерних стереотипів особистості 

Інструкція. Пропонується відповісти на 10 запитань. Якщо відповідь „так‖, 

слід її помітити. 

 
№ 

з/п 
Зміст гендерного стереотипу Так 

1 Чи поділяєте Ви точку зору, що вихователям краще бути маскулінними, ніж 

андрогінними особистостями 

 

2 Чи згодні Ви з твердженням, що за винятком професій, шкідливих для 

репродуктивного здоров’я жінок, решта професій є „чоловічими‖ або 

„жіночими‖? 

 

3 Чи схильні Ви більше вибачати прояви грубості та агресивності з боку  

хлопців, ніж у дівчат? 

 

4 Чи поділяєте Ви точку зору, що дівчата здібніші до вивчення гуманітарних 

наук, хлопці – до природничих? 

 

5 Чи є Ви прихильником точки зору, що дівчат передусім треба готувати до 

ролі матері та господині, а хлопців до тих професій, які б давали змогу 

матеріально забезпечити сім’ю? 

 

6 Чи згодні Ви з думкою, що для більш успішного навчання в школі хлопцям 

часто бракує посидючості, терпіння, а дівчатам здібностей 

 

7 Чи поділяєте Ви точку зору, що чоловіки є кращими лідерами, капітанами 

команд, керівниками підприємств тощо, ніж жінки? 

 

8 Чи підтримуєте Ви розвиток у хлопців маскулінності, а у дівчат фемінності 

більшою мірою, ніж андрогінних властивостей незалежно від статі 

вихованців? 

 

9 Чи поділяєте Ви точку зору, що потенціал і досягнення дитини у навчанні, 

виборі улюблених занять, у громадській роботі, профорієнтаційній сфері, 

культурному розвитку багато в чому визначаються її статевою належністю? 

 

10 Чи визначає стать дитини те, як до неї потрібно звертатися, про що 

говорити, що радити тощо? 

 

 

Опрацювання результатів. 

 

Чим більше відповідей „так‖, тим більше у досліджуваних гендерних 

стереотипів по відповідних сферах життя. 
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Додаток Е.10 

Опитувальник „Дослідження обізнаності батьків-вихователів ДБСТ 

з гендерної проблематики‖ 

(модифікований варіант „Методики дослідження гендерної компетентності 

керівників освітніх організацій‖ О. Бондарчук) [6]. 

 

Призначення опитувальника: визначити особистісну обізнаність з гендерної 

проблематики; проаналізувати можливі прояви гендерних стереотипів у батьків-

вихователів ДБСТ. 

Інструкція. Відповідаючи на запитання, підкресліть (або позначте), будь 

ласка, правильні відповіді. 

 

1. Які з перелічених нижче понять є гендерними характеристиками 

особистості? 

Резистентність 

Маскулінність 

Ригідність 

Конформність 

Сензитивність 

 

2. З характеристик, що перелічені нижче, виберіть ті, за допомогою яких 

визначають поняття „гендер‖? 

Соматичні 

Поведінкові 

Соціокультурні 

Економічні 

Репродуктивні 

Жодна з перелічених характеристик 

 

3. За дослідженням С. Бем найадаптованішими і найгнучкішими вважаються 

особи з вираженими: 

Фемінінними рисами 

Маскулінними рисами 

Андрогінними рисами 

Недиференційованими рисами 

Невизначеними рисами 

 

4. Чи існують, на Вашу думку, типові „жіночі‖ і „чоловічі‖ психологічні риси, 

які мають виявлятися тільки в жінок або чоловіків? 

Так 

Скоріше так 

Важко сказати 

Скоріше ні 

Ні 
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5. Висловлювання „стандартизовані уявлення про моделі поведінки і риси 

характеру, що відповідають поняттям „чоловіче‖ і „жіноче‖ складає зміст поняття: 

Гендерна роль 

Гендерний стереотип 

Гендерне настановлення 

Гендерна ідентичність 

Жодного з перелічених понять 

 

6. Чи правильною, на Ваш погляд, є думка про те, що біологічна стать 

однозначно визначає і психологічну стать? 

Так 

Скоріше так 

Важко сказати 

Скоріше ні 

Ні 

 

7. Висловлювання „суб’єктивна неусвідомлювана готовність до певної 

поведінки, яку очікують від індивідів певної статі‖ складає зміст поняття: 

Гендерна роль 

Гендерний стереотип 

Гендерне настановлення 

Гендерна ідентичність 

Жодного з перелічених понять 

 

8. Індивідуальні упереджені настановлення і дискримінацію щодо 

представників іншої статі позначають терміном: 

Негативізм 

Маскулінність 

Сексизм 

Фемінінність 

Жодним з перелічених термінів 

 

9. Висловлювання „аспект самосвідомості, що пов’язаний з усвідомленням 

себе як представника певної статі‖ складає зміст поняття: 

Гендерна роль 

Гендерний стереотип 

Гендерне настановлення 

Гендерна ідентичність 

Жодного з перелічених понять 

 

10. Чи правильним є твердження про те, що не існує дискримінації чоловіків 

за ознакою статі, існує тільки дискримінація жінок? 

Так 

Важко сказати 

Ні 
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11. Яким, на Вашу думку, має бути виховання дітей у школі залежно від статі: 

Забезпечення виховання хлопчиків і дівчаток відповідно до їхньої статі 

Виховання відповідно до запитів суспільства, тих норм, вимог, стандартів, 

які суспільство висуває по відношенню до людей залежно від їхньої статі 

У вихованні має відбуватися корекція впливів гендерних настановлень і 

стереотипів на користь виявлення і розвитку особистісних схильностей індивіда 

Мають бути єдині вимоги до всіх учнів незалежно від їхньої статі 

 

12. Які думки у Вас з’явилася б найперше, коли б Вам розповіли про сім’ю, в 

якій жінка заробляє гроші і робить професійну кар’єру, а чоловік сидить вдома і 

виховує дітей? 

Це обурливо 

Так не повинно бути 

Мені байдуже 

Нехай, як їм так краще 

І мені б так хотілося 

 

13. Чи репродукуються гендерні стереотипи й упередження навчально-

виховними засобами, програмами, підручниками? 

Так 

Скоріше так 

Важко сказати 

Скоріше ні 

Ні 

 

Ключ до опитувальника: 

 
1. 2 

2. 3 

3. 3 

4. 4 або 5 

5. 1 

6. 4 або 5 

7. 3 

8. 3 

9. 4 

10. 3 

11. 3 

12. 4 

13. 1 або 2 

 

 

Опрацювання: за кожну правильну відповідь нараховується 10 балів 

результатів. Оскільки в деяких питаннях  правильними можуть бути 2 варіанта 

відповідей, кожний з яких отримує 5 балів. 

Інтерпретація: чим вищий бал, тим в більшій мірі учасники опитування 

обізнані з питання ґендерної проблематики. 

За допомогою обраних питань 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 можна 

визначити рівень знань по важливих аспектах ґендерної проблематики взагалі. 

Про наявність традиційних ґендерних стереотипів можна висунути 

припущення на основі аналізу відповідей на запитання 4; 6; 11; 12;13. 

Високий рівень:  115 -57 

Середній:  56 -28 

Низький:  від 27 та менше  
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Додаток Е.11 

Опитувальник „Наскільки Ви обізнані у сфері гендеру?‖ 

(авторська розробка) 

 

Інструкція. Вам пропонується надати відповідь на поставлені запитання. 

Уважно прочитавши кожне з тверджень, оберіть одну із запропонованих 

відповідей, позначивши її. Необхідно відповісти на кожне запитання. 

 

1. Чи є, на Ваш погляд, тотожними поняття „стать‖ і „гендер‖? 

а) так, цілком тотожні; 

б) ні, зовсім не тотожні; 

в) важко відповісти; 

 

2. Чи зрозуміле для Вас поняття „гендер‖? 

а) так, цілком зрозуміле; 

б) зовсім незрозуміле; 

в) важко відповісти. 

Спробуйте закінчити визначення: гендер – це ________________________; 

 

3. Як Ви розумієте, у цілому, відносини змісту понять „фемінність‖ / 

„маскулінність‖? 

а) як „жіночність‖ / „чоловічність‖; 

б) як „сучасність‖ / „архаїчність‖; 

в) зовсім незрозумілі; 

г) важко відповісти. 

 

4. Чи зрозумілим є для Вас поняття „гендерна ідентичність‖? 

а) так, цілком зрозуміле, це _______________________________________; 

б) зовсім незрозуміле; 

в) важко відповісти. 

 

5. Чи зрозумілим є для Вас поняття „гендерні стереотипи‖? 

а) так, цілком зрозуміле; 

б) зовсім незрозуміле; 

в) важко відповісти. 

Якщо „так‖, спробуйте дати їх визначення та навести приклад _________; 

 

6. Чи існують, на Вашу думку, гендерні стереотипи у сучасному українському 

суспільстві? 

а) так, існують; 

б) ні, не існують; 

в) важко відповісти;   

Якщо „так‖, спробуйте навести приклад: ___________________________; 
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7. Який вид гендерних стереотипів, на Вашу думку, пов’язаний з уявленнями 

про те, що жінка повинна бути покірною, залежною, емоційною? 

а) стереотипи маскулінності-фемінності; 

б) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок; 

в) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей; 

г) стереотипи, пов’язані з привабливістю. 

 

8. Що, на Вашу думку, найбільш сприяє поширенню гендерних стереотипів в 

українському суспільстві? 

а) неефективність державної політики; 

б) байдужість суспільства; 

в) недостатність гендерних знань; 

г) вплив старшого покоління; 

д) інше _______________________________________________________; 

 

9. Що, на Вашу думку, слід розуміти під поняттям „гендерна соціалізація‖? 

______________________________________________________________; 

 

10. Відомо, що гендерні ролі – це соціальні норми, що визначають функції та 

обов’язки чоловіків і жінок у сім’ї та суспільстві. Наведіть приклади таких ролей 

для чоловіка, для жінки: 
Жіночі гендерні ролі Чоловічі гендерні ролі 

  

  

  

 

11. На Ваш погляд, коли дівчаток навчають бути лише гарними господинями, 

а хлопчиків – захисниками вітчизни, то це складова / практика 

а) фемінізму; 

б) психоаналізу; 

в) гендерної теорії; 

г) статево-рольового підходу. 

 

12. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що виховання хлопців і дівчат має бути різним, 

тому що в дорослому сімейному житті вони мають виконувати різні соціальні ролі? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

13. Визначте елемент освітнього середовища, на яке, на Ваш погляд, НЕ 

впливає фактор статі: 

а) душ; 

б) туалет; 

в) читальний зал бібліотеки; 

г) приміщення для занять з фізичної культури. 
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14. Чи зрозуміле для Вас поняття „гендерна дискримінація?‖ 

а) так, цілком зрозуміле; 

б) зовсім незрозуміле; 

в) важко відповісти 

Якщо „так‖, то поясніть що Ви розумієте під цим поняттям: __________; 

 

15. Чи порушуються, на Вашу думку, принцип гендерної рівності жінок і 

чоловіків? 

а) порушуються; 

б) ні, не порушуються; 

в) важко оцінити. 

 

16. Як Ви вважаєте, чи трапляються прояви гендерної дискримінації у 

сімейних стосунках? 

а) так, трапляються; 

б) ні, не трапляються; 

в) важко визначити. 

якщо так, то наведіть приклад ___________________________________; 

 

17. На Ваш погляд, якщо жінка виступає головною годувальницею сім’ї, то це 

суттєво впливає на: 

а) рівень освіти чоловіка і жінки;  

б) рішення щодо народження дітей у сім’ї;  

в) можливості подальшого кар’єрного просування чоловіка; 

г) гендерну ідентичність жінки. 

 

18. Визначте, які з поданих тверджень відображають гендерні стереотипи, а 

які є сексистськими: 

№ Твердження 
Гендерні 

стереотипи 
Сексистські 

1 Головне призначення жінки – не кар’єра, а родина й 

діти.   
  

2 Цінність чоловіка визначається його заробітком та 

успішністю на роботі. 
  

3 Чоловік повинен бути сильним.    

4 Хлопці не плачуть.    

5 Дівчинка повинна бути охайною.    

6 Жінка вважається успішною тільки тоді, коли вдало 

виходить заміж.  
  

7 Жінкам на роботі платять менше, тому що вони 

менш  компетентні працівники.  
  

8 Жінки не такі хороші керівники, як чоловіки.   

9 Чоловік повинен виказувати мало почуттів і 

розв’язувати свої емоційні проблеми без сторонньої 

допомоги.   

  

10 Чоловік повинен бути компетентним   
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№ Твердження 
Гендерні 

стереотипи 
Сексистські 

11 Чоловік повинен уникати специфічно жіночих видів 

діяльності. 
  

12 Чоловік повинен утримувати сім’ю.   

13 Без дітей сім’я неповноцінна.    

14 Жінка – берегиня сім’ї.   

15 Жінки краще, ніж чоловіки, доглядають за дітьми.   

16 Приготування їжі – це природна схильність саме 

жінок. 
  

 

19. Оберіть твердження, яке, на Вашу думку, пояснює егалітарний характер 

ґендерного поділу домашньої праці: 

а) чоловіки займаються „важкими‖ видами діяльності у домашньому 

господарстві  (сантехніка, ремонт меблів тощо), жінки –  прибиранням, 

приготуванням їжі тощо; 

б) справедлива участь чоловіка і дружини у виконанні домашніх справ за 

умови, що обидва подружжя залучені в оплачувану зайнятість; 

в) чоловіки зайняті професійною діяльністю, жінки, окрім професійної 

діяльності, займаються веденням домашнього господарства; 

г) чоловік залучений в оплачувану зайнятість, є годувальником сім’ї, жінка 

залучена у виконання домашніх справ. 

 

20. Чи цікавитесь Ви інформацією про сутність сучасної державної політики у 

сфері гендеру? 

а) так, цікавлюсь і слідкую за гендерними перетвореннями; 

б) ні, зовсім не цікавлюсь; 

в) іноді цікавлюсь. 

 

21. Чи діє в Україні Закон „Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок 

і чоловіків‖? 

а) так; 

б) ні.  

в) мене це не цікавить. 

 

22. На Вашу думку, що необхідно робити для покращення гендерної рівності 

жінок і чоловіків у нашому суспільстві? 

а) регулярно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії; 

б) приймати законодавство, як у європейських країнах; 

в) дотримуватися чинного законодавства; 

г) важко відповісти; 

д) нічого, адже гендерна рівність – це вигадана проблема. 
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23. Сукупність знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу людині 

ефективно впроваджувати принцип рівних можливостей обох статей в усі сфери 

життєдіяльності суспільства – це, на Вашу думку: 

а) ґендерна освіта; 

б) ґендерний підхід; 

в) ґендерна рівність; 

г) ґендерна компетентність. 

 

24. Чи згодні Ви з твердженням, що чоловіки та жінки нерівні від 

народження? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

25. Чи траплялися у Вашому ДБСТ конфліктні ситуації, зумовлені проявами 

гендерної нерівності? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

26. Чи зрозуміле для Вас поняття „гендерний підхід у вихованні‖? 

а) так, цілком зрозуміле; 

б) зовсім незрозуміле; 

в) важко відповісти. 

 

27. Якою, на Вашу думку, є мета гендерного підходу у вихованні? 

а) ліквідація культури взаємодії статей; 

б) заміна відносин партнерства на відносини ієрархії; 

в) забезпечення комплексного впровадження ґендерної рівності. 

 

28. Чи згодні Ви з твердженням, що гендерна рівність є ознакою 

демократичного суспільства? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

29. Чи відчуваєте Ви особисту потребу у навчанні, участі у тренінгах та інших 

заходах, спрямованих на формування гендерної компетентності? 

а) ні, мені це не потрібно; 

б) так; 

в) важко сказати; 

г) мені особисто не цікава тема гендеру, але я розумію, що обізнаність у ній – 

професійна вимога до батьків-вихователів ДБСТ. 

 

Дякуємо за участь у дослідженні! 
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Ключ до тесту 

Показники когнітивного критерію гендерної компетентності: 

 

1 б) 

3 а) 

6 а) 

7 а) 

11 г) 

12 б) 

13 в) 

15 а) 

16 а) 

17 г) 

19 б) 

21 а) 

23 г) 

24 б) 

27 в) 

28 а) 

 

 

Додайте по 5 балів за кожну правильну відповідь, по 2 бали  за кожну 

неправильну відповідь, 0 балів за відповідь „важко сказати‖. 

Від 40 балів і вище – високий рівень, від 17 до 39балів – середній рівень, 16 і 

нижче – низький рівень. 

 

Питання 18 (стереотипи: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 16; сексизм: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 

15). За кожну правильну відповідь  додайте по одному балу.  від 10 до 16 – високий 

рівень знань, від 5 до 9 – середній, нижче 5 – низький рівень) 

 

Відповіді на запитання 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 29 характеризують 

показники як когнітивного, так і особистісного критерію гендерної компетентності 

батьків-вихователів ДБСТ. 
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Додаток Е.12 

Розв’язання виховних ситуацій гендерного змісту 

(авторська розробка) 

 

Мета: діагностика розвинутості умінь батьків-вихователів ДБСТ 

використовувати гендерні знання при аналізі запропонованих ситуацій гендерного 

змісту, поглиблення їх знань щодо впливу суспільства на гендерну соціалізацію, 

формування егалітарних гендерних переконань. 

Оснащення: картки із запропонованими ситуаціями, зміст яких є гендерно 

спрямований 

 

Практичні завдання: 

1. У статуті однієї із шкіл прописані вимоги до обов’язкового носіння певного 

виду одягу представникам/представницям певної статі: 

„Шкільна форма для дівчаток: спідниця або сарафан темного кольору; піджак, 

жилетка, светр - темного кольору; блуза блакитного кольору як повсякденна, білого 

кольору – як святкова. Шкільна форма для хлопчиків: брюки темного кольору, 

краватка темного кольору; сорочка блакитного кольору як повсякденна, білого 

кольору – як святкова‖. 

Як на вашу думку, чи не є це ознакою ґендерної дискримінації? Поясніть 

свою відповідь. 

 

2. Проаналізуйте описану нижче життєву ситуацію. Чи вбачаєте Ви в ній 

ознаки дискримінації за статтю? Поясність свою відповідь. 

Випадок, якій відбувся під час епідемії грипу, котра була в Україні, кілька 

років тому. У сім’ї з трьох осіб (дружина, чоловік та 1-річна дитина) спочатку 

захворіла та була госпіталізована дружина, а згодом захворіла і дитина. У дитячій 

лікарні чоловіку було відмовлено у спільному з дитиною перебуванні, оскільки у 

лікарні відсутні спеціальні палати для батька та дитини, а існують лише палати 

„матері та дитини‖. У цьому випадку хвора 1-річна дитина була госпіталізована зі 

своєю тіткою. 

 

3. Прокоментуйте ситуацію з точки зору гендерного підходу: 

Викладачка музики звертається до групи: 

- Так, а на розбійників мені потрібно п’ятеро дітей. 

Оленка: 

- Ой, я, я хочу бути розбійницею! 

Викладачка музики: 

- Ну ось тобі й на! Розбійниками можуть бути тільки хлопчики. Дівчатка 

завжди слухняні й чепурні. Будеш сніжинкою. 

 

4. Уявіть, що Ваша донька звернулася до Вас з проханням віддати її до секції 

боксу, а син – до гуртка бісероплетіння. 

Яке рішення Ви приймете?  
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5. Уявіть родину, у якій мати є домогосподаркою, яка займається виключно 

господарсько-побутовими проблемами. Заробляє гроші батько. Коли ж мати 

висловлює бажання піти на роботу, він активно заперечує, обґрунтовуючи це тим, 

що грошей і так вистачає, а дружина повинна доглядати за домом та дітьми.  

Як, на Ваш погляд, може позначитися описана ситуація, що склалася в 

сім’ї, на становленні гендерної ідентичності дітей? 

 

6. Прокоментуйте наведену нижче ситуацію: 

Хлопець повідомляє батькам, що він поділяє погляди пацифістів, і не бажає 

відвідувати уроки допризовної підготовки юнаків.  

Батьки відповідають: „Так, у тебе є право на свій вибір, але пам’ятай: ти – 

хлопець, майбутній чоловік, ти повинен бути сильним, загартованим, володіти 

зброєю‖. 

 

7. Прокоментуйте ситуацію: 

Дівчинка має друзів хлопців, грає з ними у футбол, прийшла додому у 

брудному одязі. Мати їй робить зауваження: „Ти ж дівчинка, повинна бути охайною, 

і краще, ніж у футбол ганяти, зайнялась би дівочими справами‖. 

 

8. Прокоментуйте  ситуацію: 

Батьки подарували донці  лялькову коляску, а сину-дошкільнику - машинку з 

дистанційним регулюванням. Хлопчик обурився подарунком і став просити батьків 

подарувати йому  таку ж коляску, як у сестри. 

 

9. Прокоментуйте ситуацію: 

Під час розподілу учнів у групи навчально-виробничого комбінату 

старшокласник проситься до швацької групи, а вчителі його відмовляють від такого 

вибору, пропонуючи групу автослюсарів. 

 

10. Прокоментуйте ситуацію: 

Менеджер комерційного підприємства (чоловік) відмовляє у призначенні на 

посаду керівника відділу жінці, яка справедливо претендувала на цю посаду. Він 

чесно аргументує свою відмову тим, що співробітниками відділу є лише чоловіки, і 

їм буде важко працювати під керівництвом жінки. 

 

Опрацювання результатів: Вміння і навички оцінювались за 

3-бальною шкалою, при цьому градація балів наступна: 

1 бал – відсутні або неправильні вміння та навички; 

2 бали – частково правильні або неповні вміння та навички; 

3 бали – повні й правильні вміння та навички. 
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Додаток Е.13 

Графічний тест „Гендерна сенситивність‖ 

 

1. Пропонуємо Вам проаналізувати зображення дитячих ігор та 

охарактеризувати зміст ігрової діяльності дівчаток та хлопчиків. До чого, на Вашу 

думку, це призводить у дорослому житті? Які обмеження накладають визначені 

характеристики? Чи є гендерна дискримінація у наведених зображеннях? Поясніть 

відповідь. Відповідь оцінюється від 5 до 2 балів. 
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2. Проаналізуйте зображення казкових героїв та пригадайте зміст дитячих 

мультфільмів. Як вони впливають на формування гендерної ідентичності у 

дитячому віці, у дорослому житті? Поясніть відповідь. Відповідь оцінюється від 5 до 

2 балів. 
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3. Розгляньте зображення чоловіків та жінок у глянцевих журналах. Поясніть 

специфіку зображення. Відповіді оцінюються від 5до 2 балів. 
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Додаток Е.14 

Діагностика та оцінка комунікативних і організаторських здібностей (КОС-2) 

 

Інструкція. Пропонуємо Вам надати відповідь на всі питання даної анкети. 

На кожне питання необхідно дати одну відповідь: „так” (+), або „ні” (–). Час на 

виконання 10-15хв. 

 

Питання 
Так 

„+‖ 

Ні 

„-‖ 

1. Є чи у вас прагнення до вивчення людей і встановлення знайомств із 

різними людьми? 
  

2. Чи подобається вам займатися суспільною роботою?   

3. Чи довго вас турбує почуття образи, заподіяної вам ким-небудь із ваших 

товаришів? 
  

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що створилася?    

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?   

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними вашої думки? 
  

7. Чи вірно, що вам приємніше й простіше проводити час за книгами або за 

яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 
  

8. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, чи легко вам 

відмовитися від своїх намірів? 
  

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які старше вас за віком?   

10. Чи любите ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами різні 

ігри й розваги? 
  

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?   

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було виконати 

сьогодні? 
  

14. Чи прагнете ви домогтися того, щоб ваші товариші діяли відповідно до 

вашої думки? 
  

15. Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі?   

16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків? 
  

17. Чи прагнете ви при зручному випадку познайомитися й поговорити з 

новою людиною? 
  

18. Чи часто при рішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на себе?    

19. Чи дратують вас оточуючі люди й чи хочеться вам побути на самоті?   

20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас обстановці?  

21. Чи подобається вам постійно перебувати серед людей? 
  

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити почата 

справа? 
  

23. Чи випробовуєте ви утруднення, якщо доводиться виявити ініціативу, щоб 

познайомитися з новою людиною? 
  

24. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?   

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх?   

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при рішенні питань, що зачіпають 

інтереси ваших товаришів? 
  

27. Чи правда, що ви почуваєте себе непевно серед незнайомих людей?    

28. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту?   
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Питання 
Так 

„+‖ 

Ні 

„-‖ 

29. Чи думаєте ви, що вам не представляє особливої праці внести пожвавлення 

в малознайому групу? 
  

30. Чи приймаєте ви участь у суспільній роботі в школі (на виробництві)?    

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?   

32. Чи вірно, що ви не прагнете обстоювати свою думку або рішення, якщо 

воно не відразу було прийнято товаришами? 
  

33. Чи почуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий колектив?   

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх товаришів?   

35. Чи правда, що ви не почуваєте себе досить упевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 
  

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?   

37. Чи вірно, що у вас багато друзів?   

38. Чи часто ви виявляєтеся в центрі уваги своїх товаришів?   

39. Чи часто ви бентежитеся, почуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 
  

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх товаришів? 
  

 

Ключ до тесту 

 
Комунікативні 

здібності 

Так  (+) 1, 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37 

Ні  (-) 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Організаторські 

здібності 

Так  (+) 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; 

Ні  (-) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

Обробка результатів 

Коефіцієнт комунікативних або організаторських здібностей (К) – це 

відношення кількості відповідей, що збігаються з ключем, до числа 20:  

К = х/20. 

Показники, отримані за даною методикою, можуть коливатися від 0 до 1. 

Показники, близькі до 1, свідчать про високий рівень комунікативних чи 

організаторських 

здібностей, близькі до 0 – про низький рівень. Оціночний коефіцієнт К – це 

первинна кількісна характеристика матеріалів дослідження. Для якісного 

оцінювання результатів дослідження використовуються шкали оцінок, в яких тому 

чи іншому діапазону К відповідає визначена оцінка. 

Наприклад: кількість відповідей, що збіглися, виявилася рівною 19 за шкалою 

комунікативних здібностей, 16 – за шкалою організаторських здібностей. 

Користуючись формулою, вираховуємо: 

К ком. = 19/20 = 0,95 й К орг. = 16/20 = 0,8 

Записуємо отримані результати в бланк відповідей і порівнюємо їх зі шкалами 

оцінок комунікативних та організаторських здібностей. 
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Додаток Е.15 

Опитувальник „Стиль саморегуляції поведінки‖ 

(В. Моросанової, Є. Коноз [16, Моросанова В.И. Стилевая саморегуляция 

поведения человека / В.И. Моросанова , Е.М. Коноз // Вопросы психологии. – 2000. 

– № 2. – С. 118–127.]) 

 

Інструкція. Вам пропонується висловлювання про особливості поведінки. 

Уважно прочитавши кожне з тверджень, оберіть одну з чотирьох можливих 

відповідей: „Правильно‖, „Скоріше, правильно‖, „Скоріше, 

неправильно‖,„Неправильно‖ і поставте позначку у відповідній графі. Необхідно 

відповісти на кожне висловлювання. Пам’ятайте, що не може бути хороших або 

поганих відповідей, оскільки це не випробування Ваших здібностей, а виявлення 

індивідуальних особливостей Вашої поведінки. 
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1 Свої плани на майбутнє люблю розробляти в деталях     

2 Люблю усякі пригоди, можу йти на ризик     

3 Намагаюся завжди приходити вчасно, але тим не менш 

часто запізнююсь 
    

4 Дотримуюся девізу: „Вислухай пораду, але зроби по-

своєму‖ 
    

5 Часто покладаюся на свої здібності орієнтуватися по 

ходу справи і не прагну попередньо уявити послідовність 

своїх дій 

    

6 Оточуючі відзначають, що я недостатньо критичний до 

себе і своїх дій, але я не завжди сам це помічаю 
    

7 Перед важливими заходами у мене зазвичай з’являється 

почуття, що не вистачило 1–2 днів для підготовки 
    

8 Щоб почуватися впевнено, необхідно знати, що чекає на 

тебе завтра 
    

9 Мені важко себе примусити щось переробляти, навіть 

якщо якість зробленого мене не влаштовує 
    

10 Не завжди помічаю свої помилки, частіше це роблять 

оточуючі 
    

11 Перехід на нову систему роботи не спричинює мені 

особливих незручностей 
    

12 Мені важко відмовитися від прийнятого рішення навіть  

під впливом близьких для мене осіб 
    

13 Я не відношу себе до людей, життєвим принципом яких 

є: „Сім разів відмір, один раз відріж‖ 
    

14 Не виношу, коли мене опікують і коли за мене щось 

вирішують 
    

15 Не люблю багато міркувати про своє майбутнє      
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16 У новому одязі відчуваю себе незручно     

17 Завжди попередньо планую свої витрати, не люблю 

робити незапланованих покупок 
    

18 Уникаю ризику, погано справляюся з неочікуваними 

ситуаціями 
    

19 Моє ставлення до майбутнього часто змінюється: то 

будую райдужні плани, то майбутнє здається мені 

похмурим 

    

20 Завжди намагаюся продумати засоби осягнення цілей 

перед тим, як почну діяти 
    

21 Прагну зберігати незалежність навіть від близьких для 

мене людей 
    

22 Мої плани на майбутнє зазвичай реалістичні, і я не 

люблю їх змінювати 
    

23 У перші дні відпустки через зміну образу життя завжди 

з’являється почуття дискомфорту 
    

24 За великого обсягу роботи неминуче страждає якість 

результатів 
    

25 Люблю зміни у своєму житті, зміну оточення і образу 

життя 
    

26 Не завжди вчасно помічаю змін обставин і через це 

потерпаю від невдач 
    

27 

 

Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не 

впевнений у своїй правоті 
    

28 Люблю дотримуватися наміченого на день плану     

29 Перед тим як виясняти стосунки, намагаюсь уявляти собі 

різні способи подолання конфлікту 
    

30 У  випадку невдачі  завжди обмірковую, що ж було 

зроблено неправильно 
    

31 Не люблю втаємничувати когось у свої плани, рідко 

слухаюсь чужих порад 
    

32 Вважаю розумним принцип: спочатку потрібно 

ув’язатися до бою, а потім шукати засоби до перемоги 
    

33 Люблю мріяти про майбутнє, але це скоріше фантазії ніж 

реальність 
    

34 Намагаюся зажди враховувати думку товаришів про себе 

і свою роботу 
    

35 Якщо я зайнятий чимось важливим для себе, то можу 

працювати за будь-яких обставин 
    

36 В очікуванні важливих подій прагну заздалегідь уявити 

послідовність своїх дій за того чи іншого розвитку 

ситуації 

    

37 Перш ніж взятися до справи, мені необхідно зібрати 

детальну інформацію про умови її виконання і супутні 

обставини 
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38 Рідко відступаю від розпочатої справи     

39 У випадку  втоми і поганого самопочуття часто недбало 

ставлюсь до своїх обов’язків 
    

40 Якщо я вважаю, що правий, то мене мало хвилює думка 

оточуючих про мої дії 
    

41 Про мене говорять, що я „розпорошуюсь‖, не вмію 

відокремити головне від другорядного 
    

42 Не вмію і не люблю попередньо планувати свій бюджет     

43 Якщо в роботі не вдалося досягти бажаної якості, прагну 

переробити, навіть якщо оточуючим це не важливо 
    

44 Після розв’язання конфліктної ситуації часто подумки 

повертаюся до неї, перепровіряю вжиті дії і результати 
    

45 Невимушено почуваю себе у незнайомій компанії, нові 

люди мені зазвичай цікаві 
    

46 Зазвичай різко реагую на заперечення, намагаюся думати 

і робити по-своєму 
    

 

Ключ до методики 

 

Шкала ТАК НІ 

планування (Пл.) 1, 8, 17, 22, 28, 31, 36 15, 42; 

моделювання (М) 11, 37 3, 7, 19, 23, 26, 33, 41. 

програмування (Пр.) 12, 20, 25, 29, 38,43.  5, 9, 32. 

оцінки результатів (ОР) 30, 44. 6, 10, 13, 16, 24, 34. 39. 

гнучкості (Г).  2, 11, 25, 35, 36, 45 16, 18, 23. 

самостійності (С) 4,12,14, 21, 27, 31, 40, 46 34 

 

Інтерпретація результатів 

Шкала „Планування‖ показує індивідуальні особливості цілепокладання й 

утримання цілей, рівень сформованості у людини усвідомленого планування 

діяльності. 

Шкала „Моделювання‖ дає змогу бачити індивідуальну розвиненість уявлень 

про систему зовнішніх і внутрішніх значущих умов у визначенні мети і програми 

дій, не завжди помічають зміни ситуації, що веде до невдач. 

Шкала „Програмування‖ діагностує індивідуальну розвиненість 

усвідомленого програмуванню людиною власних дій. 

Шкала „Оцінювання результатів‖ характеризує індивідуальну розвиненість і 

адекватність оцінки досліджуваним себе і результатів своєї діяльності і поведінки. 

  



297 

Додаток Ж.1 

Результати самооцінки батьків-вихователів мотиваційно-ціннісного 

критерію гендерної компетентності  

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.     Усвідомлення і підтримка ідеї гендерної рівності 

ЕГ - 108 3 2,78 23  21,30  82  75,93 

КГ - 64 2  3,12 12  18,75  50  78,13  

Показник 2     Прагнення до опанування комплексом гендерних знань і методики 

запровадження гендерного підходу у виховну діяльність ДБСТ 

ЕГ - 108 4 3,70 18 16,67  86 79,63 

КГ - 64 3 4,69 11 17,19 50 78,13 

Показник 3.     Наявність в системі ціннісних орієнтацій егалітарних гендерних 

переконань 

ЕГ - 108 3 2,78 21 19,44 84 77,78 

КГ - 64 2 3,12 13 20,31  49  76,56  

 

Результати експертної оцінки мотиваційно-ціннісного критерію 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.     Усвідомлення і підтримка ідеї гендерної рівності 

ЕГ - 108 3 2,78 19 17,59 86 79,63 

КГ - 64 2 3,12 11 17,19 51 79,69 

Показник 2     Прагнення до опанування комплексом гендерних знань і методики 

запровадження гендерного підходу у виховну діяльність ДБСТ 

ЕГ - 108 3 2,78 17 15,74 88 81,48 

КГ - 64 2 3,12 13 20,31 49 76,56 

Показник 3.     Наявність в системі ціннісних орієнтацій егалітарних гендерних 

переконань 

ЕГ - 108 2 1,85 22 20,37 84 77,78 

КГ - 64 1 1,56 11 17,19 52 81,25 
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Додаток Ж.2 

Результати самооцінки батьків-вихователів особистісного 

критерію гендерної компетентності  

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Характеристика симптомокомплексу „маскулінність/фемінність‖   

ЕГ - 108 3 2,78 21 19,44 84 77,78 

КГ - 64 1 1,56 14  21,80 49 76,64 

Показник 2.    Наявність гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму 

ЕГ - 108 3 2,78 16 14,81 89 82,41 

КГ - 64 1 1,56 11 17,10 52 81,34 

Показник 3.    Наявність/відсутність гендерних стереотипів у власному житті та у площині 

змісту виховного процесу ДБСТ 

ЕГ - 108 2 1,85 12 11,11 94 87,04 

КГ - 64 2 3,13 7  10,90 55   85,97  

 

Результати експертної оцінки особистісного критерію гендерної  

компетентності  батьків-вихователів ДБСТ 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.      Характеристика симптомокомплексу „маскулінність/фемінність‖ 

ЕГ - 108 2 1,85 19 29,69 87 80,56 

КГ - 64 1 1,56 16 25,00 47 73,44 

Показник 2.      Наявність гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму 

ЕГ - 108 2 1,85 17 15,75 89 82,41 

КГ - 64 1 1,56 12 18,75 51 79,69 

Показник 3.      Наявність/відсутність гендерних стереотипів у власному житті та у 

площині змісту виховного процесу ДБСТ 

ЕГ - 108 2 1,85 12 11,11 94 87,04 

КГ - 64 1 1,56 8 12,50 55 85,94 
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Додаток Ж.3 

 

Результати самооцінки батьків-вихователів когнітивного 

критерію гендерної компетентності 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.      Знання основ гендерної теорії, понять та категорій гендеру 

ЕГ - 108 2 1,85 13 12,04 93 86,11 

КГ - 64 1 1,56 10 15,63 53 82,81 

Показник 2.      Знання змісту і  особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності  

суб’єктів виховного процесу  ДБСТ 

ЕГ - 108 1 0,93 11 10,18 96 88,89 

КГ - 64 1 1,56 8 12,50 55 85,94 

Показник 3.      Усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів  гендерного підходу у 

виховній діяльності   ДБСТ, готовність до його впровадження 

ЕГ - 108 1 0,93 9 8,33 98 90,74 

КГ - 64 1 1,56 7 10,94 56 87,50 

 

Результати експертної оцінки когнітивного критерію гендерної  

компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.     Знання основ гендерної теорії, понять та категорій гендеру 

ЕГ - 108 1 0,93 12 11,11 95 87,96 

КГ - 64 0  0 9 14,06 55 85,94 

Показник 2.      Знання змісту і  собливостей проявів гендерної та статевої ідентичності  

суб’єктів виховного процесу  ДБСТ 

ЕГ - 108 1 0,93 8 7,41 99 91,66 

КГ - 64 0 0 7 10,94 57 89,06 

Показник 3.      Усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів гендерного підходу у 

виховній діяльності ДБСТ, готовність до його впровадження 

ЕГ - 108 1 0,93 10 9,26  97 89,81 

КГ - 64 0 0 5 7,81  59 92,19 
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Додаток Ж.4 

Результати самооцінки батьків-вихователів діяльнісного 

критерію гендерної компетентності  

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1     Толерантне ставлення до гендерних відмінностей та різноманітних проявів 

гендеру, використання гендерно паритетної мови, дотримання принципу 

егалітарності статей у  міжособистісних стосунках 

ЕГ - 108 2 1,85 8 7,41 98  90,74 

КГ - 64 2 3,12   6,25 58 90,63 

Показник 2.    Уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід у виховну 

діяльність 

ЕГ - 108 0 0 9 8,33 99 91,67 

КГ - 64 0 0 5 7,81 59 92,19 

Показник 3.     Уміння  самостійно ідентифікувати та розв’язувати  конфліктні  ситуації, 

зумовлені проявами /загрозами гендерної нерівності   

ЕГ - 108 1 0,93 6 5,56 101 93,52 

КГ - 64 1 1,56 3 4,69 60 93,75 

 

Результати експертної оцінки діяльнісного критерію гендерної  

компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1     Толерантне ставлення до гендерних відмінностей та різноманітних проявів 

гендеру, використання гендерно паритетної мови, дотримання принципу 

егалітарності статей у  міжособистісних стосунках 

ЕГ - 108 2 1,85  8 7,41 98 90,74 

КГ - 64 1 1,56  4 6,25 59 92,19  

Показник 2.    Уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід у виховну 

діяльність 

ЕГ - 108 0 0 7 6,48 101 93,52 

КГ - 64 0 0 4 6,25 60 93,75  

Показник 3.     Уміння  самостійно ідентифікувати та розв’язувати  конфліктні  ситуації, 

зумовлені проявами /загрозами гендерної нерівності   

ЕГ - 108 1 0,93 5 4,63  102 94,44  

КГ - 64 0 0 3 4,69  61 95,31 
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Додаток Ж.5 

Результати самооцінки батьків-вихователів рефлексивного  

критерію гендерної компетентності  

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.   Прагнення до розвитку і самоосвіти з питань основ гендерної теорії  

ЕГ - 108 4 3,70 11 10,19 93 86,11 

КГ - 64 3 4,69 6 9,38 55 85,93 

Показник 2.   Прагнення до саморефлексії та самопізнання власної гендерної 

індивідуальності 

ЕГ - 108  6 5,55 12 11,11  90 83,33  

КГ - 64 4 6,25 8 12,50 52  81,25  

Показник 3.   Здатність до самокритичності, самоконтролю  

ЕГ - 108 3 2,78 8 7,41 97 89,81 

КГ - 64 2 3,12 4 6,25 58 90,63 

 

Результати експертної оцінки рефлексвного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(констатувальний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.   Прагнення до розвитку і самоосвіти з питань основ гендерної теорії  

ЕГ - 108 3 2,78 11 10,19   94 87,04 

КГ - 64 2 3,12 7 10,94  55 85,94 

Показник 2.   Прагнення до саморефлексії та самопізнання власної гендерної 

індивідуальності 

ЕГ - 108 5 4,63 12 11,11 91.  84,26  

КГ - 64 3 4,69 6  9,38  55 85,94  

Показник 3.   Здатність до самокритичності, самоконтролю 

ЕГ - 108 2 1,85 5 4,63 101 93,52  

КГ - 64 2 3,12 3 4,69 59 92,19  

 



Додаток К.1 

Доповнення до „Програми  навчання для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх 

виховного потенціалу‖ гендерною тематикою 

 

Модуль програми Тема  програми 
Рекомендовано ввести питання 

до тем програми 

Модуль 1. 

Права дитини та механізми їх 

захисту за міжнародним і 

національним правом. Права і 

обов’язки батьків та осіб, що 

їх замінюють. 

Тема 1.1. Міжнародні стандарти прав дитини та позиція України.  

Тема 1.2. Юридичні засади захисту прав дитини в Україні.  

Тема 1.3. Державна політика щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Прийомні сім’ї та дитячі будинки 

сімейного типу в механізмі захисту прав дитини 

Тема 1.4. Правові основи попередження та протидії жорстокому 

поводженню з дітьми в сім’ї та поза нею. 

До теми 1.4. Правові аспекти 

гендеру 

Модуль 2. 

Розвиток особистості  

дитини. Вплив несприятливих 

умов соціалізації на розвиток 

особистості дитини 

Тема 2.1. Основні закономірності розвитку дитини на різних вікових 

етапах. 

Тема 2.2. Емоційно-вольова сфера розвитку дитини 

Тема 2.3. Мотиваційна сфера особистості. 

Тема 2.4. Вплив темпераменту на формування характеру та поведінки 

дитини 

Тема 2.5. Формування прихильності у дітей 

Тема 2.6. Процес формування ідентичності у дитини. 

Тема 2.7. Сексуальність у житті особистості. 

Тема 2.8. Поведінкові особливості дитини, які ускладнюють процес 

спілкування та взаємодії з нею 

Тема 2.9. Вплив несприятливих умов соціалізації на формування 

дезадаптавних форм мислення та поведінки дитини. 

Тема 2.10. Соціально-психологічна робота з дітьми, які мають поведінкові 

відхилення. 

Тема 2.11. Психічна травматизація дітей як наслідок впливу несприятливих 

умов соціалізації. 

Тема 2.12. Діти з особливими потребами у прийомній сім’ї та дитячому 

будинку сімейного типу. 

До теми 2.6. Гендерна 

соціалізація особистості. 

Гендерна ідентичність. 

До теми 2.7. Стать та гендер. 
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Модуль програми Тема  програми 
Рекомендовано ввести питання 

до тем програми 

Модуль 3. 

Сім’я як система взаємодії 

Тема 3.1. Сім’я як первинний інститут соціалізації дитини. 

Тема 3.2. Методи сімейного виховання 

Тема 3.3. Формування сімейних традицій, цінностей, сімейної реліквії. 

Тема 3.4. Конструктивна взаємодія між біологічними і прийомними дітьми, 

дітьми-вихованцями 

Тема 3.5. Специфіка виховання прийомних дітей, дітей-вихованців в 

неповних сім’ях. 

Тема 3.6. Дитячий колектив, динаміка розвитку колективу 

Тема 3.7. Міжособистісні стосунки між чоловіком та дружиною у 

прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу. 

Тема 3.8. Підготовка прийомної дитини, дитини-вихованця до виходу з 

прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу. 

Тема 3.9. Попередження емоційного вигорання у прийомних батьків, 

батьків-вихователів. 

До теми 3.1.Сім’я’ – першовиток 

гендерних відносин 

До теми 3.2. Гендерно-чутливий 

підхід у вихованні  

До теми 3.3. Гендерні ролі в сім’ї  

До теми 3.7. Гендерні відносини 

в родині  

Модуль 4. 

Формування життєвої 

компетентності прийомної 

дитини, дитини-вихованця та 

підготовка до самостійного 

життя 

Тема 4.1. Особливості виховання підлітка. 

Тема 4.2. Профілактика асоціальної поведінки підлітка. 

Тема 4.2. Профілактика асоціальної поведінки підлітка. 

Тема 4.3. Формування життєвої компетентності дитини: розвиток навичок 

та вмінь. 

Тема 4.4. Професійне самовизначення та допомога у виборі професійного 

шляху. 

 

Модуль 5. 
Підтримка зв’язків прийомної 

дитини, дитини-вихованця з 

рідними: важливість для 

дитини, проблеми та шляхи 

вирішення. 

Тема 5.1. Роль біологічної родини у житті дитини. 

Тема 5.2. Проблеми та шляхи вирішення встановлення чи відновлення 

зв’язків з біологічною родиною прийомної дитини, дитини-вихованця. 

 

Модуль 6. 

Прийомна сім’я, дитячий 

будинок сімейного типу у 

соціумі. 

Тема 6.1. Соціальна мережа сім’ї 

Тема 6.2. Підтримка життєдіяльності прийомної сім’ї, дитячого будинку 

сімейного типу − збереження та розвиток виховного потенціалу. 

До теми 6.2. Збагачення змісту 

соціального супроводу 

гендерним компонентом 

 



Додаток К.2 

Програма соціально-просвітницького тренінгу гендерного спрямування 

„Гендер: стосується кожного!‖ 

 

Мета: формування прагнення до набуття комплексу знань з основ гендерної 

теорії, формування егалітарних поглядів, гендерної толерантності та партнерства; 

усвідомлення сутності механізмів гендерного підходу у виховній діяльності ДБСТ 

та готовності до його впровадження; формування  і засвоєння поведінкових навичок, 

навичок аналізу життєвих ситуацій з позицій гендерного підходу, які необхідні для 

виконання виховної діяльності в умовах ДБСТ.  

 

Завдання:  

1. Актуалізація мотивації батьків-вихователів ДБСТ до набуття гендерних 

знань. 

2.  Формування вмінь застосовувати гендерний підхід у виховну діяльність 

ДБСТ, аналізувати вплив гендерних стереотипів на гендерні взаємини. 

3. Розвиток гендерної толерантності та гендерної чутливості, усвідомлення 

особистісних гендерних уявлень учасників тренінгу. 

 

У результаті опанування даного тренінгу учасники та учасниці зможуть: 

 

Знати: категорійно-понятійний апарат: „гендер‖ (відмінність від поняття 

„стать‖), „гендерна рівність‖, „гендерна ідентичність‖, „гендерна соціалізація‖, 

„гендерні ролі‖, „гендерні стереотипи‖, „дискримінація‖, „гендерне виховання‖, 

„гендерний підхід‖; міжнародно-правові акти та зобов’язання України щодо 

забезпечення гендерної рівності та запобігання дискримінації за ознакою статі / 

гендеру; специфіку гендерної соціалізації та вплив гендерних стереотипів на 

міжособистісне спілкування; особливості гендерних відносин у сім’ї; сутність 

гендерного підходу у виховній діяльності. 

 

Вміти: здійснювати гендерний аналіз соціальних процесів; впроваджувати 

гендерний підхід у виховну діяльність; враховувати індивідуальні гендерні 

особливості та уникати гендерно-дискримінаційних практик у процесі виховної 

діяльності ДБСТ; будувати міжособистісне спілкування та стосунки між статями на 

принципах егалітарності статей, формувати ціннісні орієнтації у вихованців 

(толерантність, партнерство, егалітаризм); ідентифікувати прояви сексизму, 

дискримінації за ознакою статі (у тому разі непрямої) чи статевої сегрегації. 

  



305 

 

 

  

 Змістовий модуль Теми Години 

 Вступ  1 

1  Гендер і гендерна 

рівність: 

 прагнення і реалії 

українського 

суспільства 

1.1. Історія становлення теорії гендеру. 

1.2. Ідея гендерної рівності як складова 

демократичного суспільства. 

1.3. Міжнародні правові аспекти гендеру 

1.4. Нормативно-правове забезпечення гендерної 

рівності жінок і чоловіків в Україні. 

3 

2 Гендер як наука та  як 

соціальна реальність. 

2.1. Зміст понять „стать‖ та „гендер‖. 

2.2. Маскулінність/фемінність як статево 

типізована поведінка. Андрогінність. 

2.3. Гендер як система відносин чоловіків та жінок 

в суспільстві. 

4 

3 Гендерна соціалізація 

та становлення 

гендерної ідентичності 

особистості 

3.1. Співвіднесення біологічного і соціального у 

природі людини. 

3.2. Гендерна ідентичність та гендерна соціалізація 

особистості. 

3.3. Гендерні ролі та стереотипи. 

3.4. Гендерно-рольові конфлікти особистості 

8 

4 Особливості гендерних 

відносин у сім’ї. 

4.1. Сім’я як найперше джерело гендерних 

відносин 

4.2. Патриархальні та егалітарні сім’ї. 

4.3. Гендерний розподіл ролей у родині 

4.4. Гендерне партнерство як основа сімейної 

гармонії.  

4.5. Гендерно-чутливий підхід у вихованні дітей. 

8 

5 Шляхи подолання 

гендерної нерівності: 

крок за кроком. 

5.1. Поняття та форми гендерної дискримінації. 

Сексизм. 

5.2. Гендерне насильство. 

5.3. Роль засобів масової інформації у формуванні 

ставлення до жінки у свідомості суспільства 

6 

 Підведення підсумків  2 
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Додаток К.3 

Вправа „Гендерні лінзи‖ 

 

Мета: Відпрацювати навички критичного гендерного аналізу на прикладі 

медіа-новин. 

Інформаційний блок: Вислів „Гендерні лінзи‖ належить американській 

дослідниці С. Бем, яка гендерними лінзами назвала приховані приписи щодо статі і 

гендеру, які впроваджені в культурні дискурси, громадські інститути і душі людей. 

Тобто, естафета чоловічої влади поволі і систематично передається від покоління до 

покоління. Гендерні лінзи не тільки задають ракурс сприйняття, осмислення і 

розгляду суспільної реальності, а й формують саму соціальну реальність.[] 

 

Інструкція: учасникам/-цям пропонується об’єднатися у три міні-групи та 

ознайомитися з матеріалами електронних видань, які висвітлюють новину, що 

торкається гендерних відмінностей у когнітивних здібностях, зокрема: 

 

1) 24-й  канал:  „Хто  розумніший  –  чоловіки  чи  жінки:  науковці  

здивували заявою‖: 

https://health.24tv.ua/hto_rozumnishiy__choloviki_chi_zhinki_naukovtsi_zdivuvali

_zayavoyu_n1017688 

 

2) Газета  „День‖:  Чоловіки  розумніші  за  жінок: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/choloviki-rozumnishi-za-zhinok; 

 

3) Ресурс новин: Obozrevatel:  Хто розумніший – чоловіки чи жінки?  

Вчені дали  відповідь: 

https://www.obozrevatel.com/ukr/lady/ratsionalni-psihi-vcheni-doveli-scho-

choloviki-rozumnishi-za-zhinok.htm 

 

Групи мають співвіднести версію новин та результати наукових звітів про 

дослідження. Потім кожна група презентує результати роботи. Спільне обговорення 

результатів підводить до розуміння маніпулятивності використання „наукових‖ 

фактів про гендер у засобах масової інформації. 

  

https://health.24tv.ua/hto_rozumnishiy__choloviki_chi_zhinki_naukovtsi_zdivuvali_zayavoyu_n1017688
https://health.24tv.ua/hto_rozumnishiy__choloviki_chi_zhinki_naukovtsi_zdivuvali_zayavoyu_n1017688
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/choloviki-rozumnishi-za-zhinok
https://www.obozrevatel.com/ukr/lady/ratsionalni-psihi-vcheni-doveli-scho-choloviki-rozumnishi-za-zhinok.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/lady/ratsionalni-psihi-vcheni-doveli-scho-choloviki-rozumnishi-za-zhinok.htm
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Додаток К.4 

Посттренігове інтерв’ю 

 

Позначте, будь ласка:    Ви чоловік_________ Ви жінка _________ 

 

1. Чи змінилося Ваше ставлення до проблеми формування гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ після тренінгу? У чому саме? ____ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Які вправи найбільше допомогли Вам зрозуміти тему тренінгу? Чому? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Якою мірою наповнення тренінгових вправ відповідало Вашим 

особистісним потребам? 

А) повністю відповідало; 

Б) більшою мірою відповідало; 

В) відповідало наполовину; 

Г) більшою мірою не відповідало; 

Д) зовсім не відповідало. 

 

4. На які важливі для Вас питання, що стосуються теми тренінгу, досі не 

знайдена відповіді? __________________________________________________ 

 

5. Які б питання з площини гендерних відносин, виховання дітей у дусі 

егалітарності статей Ви б хотіли обговорити? ____________________________ 

 

6. Чи вдалося фасилітатору(-ці) створити під час тренінгу комфортне 

середовище, у якому Ви мали можливість для вільного, безоціночного обміну 

думками, ідеями, відповідями на запитання? _____________________________ 

 

7. Наскільки інформація, представлена у тренінгу, може бути корисною у 

Вашій практичній виховній діяльності? 

А) повністю корисна; 

Б) більшою мірою корисна; 

В) корисною виявилася, приблизно, половина інформації; 

Г) більшою мірою некорисна; 

Д) зовсім некорисна. 

 

8. Як ви плануєте використовувати набуті у ході тренінгу знання та вміння, 

повернувшись до виховної роботи у ДБСТ? (можна обрати декілька варіантів) 

А) відмовлюсь від принципу розподілу домашніх обов’язків за статтю членів 

сім’ї; 

Б) більшою мірою стану прислухатися до особистісних прагнень дітей і 

дітей-вихованців; 
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В) буду обговорювати з членами сім’ї неприпустимість дискримінації за 

ознакою статі (сексизм, „прихований навчальний план‖, „скляна стеля‖ тощо). 

Наприклад, запропоную дітям спробувати знайти серед своїх речей ті, які мають 

ознаки гендерної дискримінації (як от „Енциклопедія для справжньої дівчинки‖ 

тощо); 

Г) буду намагатися уникати залежності своїх схвальних оцінок і зауважень 

щодо поведінки членів сім’ї від їх статі (типу: „Чому ж ти досі не заслала своє 

ліжко? Ти ж дівчинка і маєш бути охайною!‖ або „Не плач! Це не до лиця 

чоловікам!‖); 

Д) запропоную до перегляду у колі сім’ї мультфільми та фільми, які 

торкаються проблеми гендерних відносин (мультфільм „Канкун‖, фільми „Великі 

очі‖, „Посмішка Мони Лізи‖ та інші); 

Е) Ваш варіант ________________________________________________ 

Ж) нічого використовувати не буду. 

 

9. Ваші зауваження та пропозиції цінні для нас. Занотуйте їх, будь ласка, у разі 

потреби: ___________________________________________________________ 

 

Дякуємо! 
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Додаток Л 

Алгоритм роботи з батьками-вихователями ДБСТ з формування гендерної 

компетентності у процесі соціального супроводу 

 

Етапи 
Соціально-

педагогічні заходи 

Форми і методи 

соціального супроводу 
Результат 

П
ід

го
то

в
ч
и

й
 

Організаційна 

нарада в ЦСССДМ 

Нарада Формування 

міждисциплінарної команди. 

Погоджені цілі, завдання, 

план спільних дій 

 

Знайомство з 

батьками-

вихователями 

Бесіда 

Інтерв’ювання 

Встановлено емоційний 

контакт 

Виявлено основні потреби 

батьків-вихователів. 

 

Діагностична 

консультація 

батьків-вихователів 

Заповнення картки потреб 

ДБСТ. 

Анкетування. 

Тестування. 

Самооцінювання.  

Здійснено оцінку потреб. 

Визначено рівні 

сформованості гендерної 

компетентності батьків-

вихователів 

 

Планування заходів 

по формуванню 

гендерної 

компетентності БВ 

ДБСТ  

Круглий стіл. 

Обговорення результатів 

діагностики та 

упровадження умов 

формування гендерної 

компетентності батьків-

вихователів. 

Уточнення змісту плану 

соціального супроводу та 

його доповнення 

гендерною складовою. 

Заповнення щоденників 

роботи з ДБСТ по 

здійсненню соцсупроводу. 

 

З’ясовано та погоджено з 

батьками-вихователями 

комплексу заходів по 

формуванню гендерної 

компетентності та змісту 

соціального супроводу.  

Створено клуб 

взаємопідтримки батьків-

вихователів „НезвиЧАЙні 

зустрічі‖ з гендерно 

спрямованою тематикою 

Аналіз змісту 

Програми 

підвищення 

кваліфікації БВ 

Контент-аналіз програми, 

порівняльний аналіз 

державної програми та 

програми ПРАЙД . 

Методична розробка 

соціально-

просвітницького тренінгу 

гендерного спрямування 

„Гендер: стосується 

кожного! ‖. 

Виявлено відсутність 

гендерної складової у 

навчальних модулях 

програми.  

Доповнення гендерною 

тематикою окремих модулів 

програми.  

Розроблено та погоджено з 

фахівцями  

міждисциплінарної команди 

зміст тренінгу 

„Гендер:стосується 

кожного!‖. 
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Етапи 
Соціально-

педагогічні заходи 

Форми і методи 

соціального супроводу 
Результат 

П
р
ак

ти
ч
н

и
й

 
Впровадження 

Програми 

підвищення 

кваліфікації 

батьків-вихователів 

та  соціально-

просвітницького 

тренінгу 

гендерного 

спрямування. 

Опитування. 

Міні-лекція. 

Дискусія  

Робота в групах 

Мозковий штурм 

Рольові ігри 

Перегляд відеороликів 

гендерного 

спрямування 

Опановано комплекс знань 

про основи і методики 

запровадження гендерного 

підходу у виховну діяльність 

ДБСТ. 

Формуються вміння 

застосовувати гендерний 

підхід до виховної діяльності 

ДБСТ та навички аналізу 

впливу гендерних стереотипів 

на гендерні взаємини. 

Організація роботу 

клубу 

„НезвиЧАЙні 

зустрічі‖ з 

гендерно 

спрямованою 

тематикою  

Круглий стіл. 

Воркшоп. 

Міні-лекція. 

Групова дискусія 

Перегляд відеофільмів 

гендерного 

спрямування з подальшим 

обговоренням. 

Презентації та 

обговорення науково-

популярних видань з 

гендерних проблем. 

Поглиблення гендерних 

знань. 

Формування умінь самостійно 

ідентифікувати та 

розв’язувати конфліктні 

ситуації життєдіяльності 

ДБСТ, зумовлені проявами / 

загрозами гендерної 

нерівності. 

Організація роботи 

„Літньої школи‖ 

Тренінги. 

Кейс стаді. 

Сторітелінг 

Дискусія. 

Рольові ігри. 

Ігра „Бути жінкою‖. 

Усвідомлення прагнення до 

особистісного розвитку і 

самоосвіти з широкого кола 

питань основ гендерної теорії 

та практики. 

 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

Оцінка рівнів 

сформованості 

гендерної 

компетентності 

батьків-

вихователів.  

Анкетування  

Тестування  

Інтерв’ювання 

Здійснено оцінку рівня 

сформованості гендерної 

компетентності батьків-

вихователів. 

Підсумкова зустріч 

фахівців 

міждисциплінарної 

команди. 

Круглий стіл. 

Фокус-група 

Проаналізовано та 

узагальнено результати 

упровадження умов 

формування гендерної 

компетентності батьків-

вихователів 

Підсумкова зустріч 

фахівців із 

соціальної роботи, 

які здійснювали 

соціальний 

супровід, з 

батьками-

вихователями  

Групова/індивідуальна 

бесіда. 

Фокус-група. 

Проаналізовано з батьками-

вихователями результати 

формування гендерної 

компетентності у процесі 

соціального супроводу. 
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Додаток Л.1 

Річний план роботи клубу взаємопідтримки  

батьків-вихователів ДБСТ „НезвиЧАЙні зустрічі‖ 

 

Місяць Тема 

Січень Робоча зустріч фахівцями міждисциплінарної команди   та батьків-

вихователів з метою планування діяльності клубу, конкретизації 

форм і методів роботи 

Лютий Тренінг „Гендер: знайомий незнайомець‖ 

Березень  Круглий стіл. Ознайомлення з діяльністю Координаційних рад 

Сумської, Полтавської, Чернігівської ОДА з питань сім’ї, гендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми 

Квітень  Гендерний медіа-час (перегляд кінофільмів з подальшою дискусією) 

Травень Участь у Всеукраїнському форумі „Технології забезпечення права 

дитини на сім’ю в умовах сучасної України: досвід та перспективи‖ 

Червень Книжковий час „Діалог про…‖. 

Презентації та обговорення науково-популярних видань з гендерної  

проблематики. 

Липень Гендерний медіа- час (перегляд кінофільму з подальшою дискусією) 

Серпень Круглий стіл. Зустріч з відомими дослідницями гендеру Н.Ємець, 

Г. Кирилюк, О. Луценко. 

Вересень Зустрічі з координаторами/-ками регіональних громадських 

приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини. 

Жовтень Презентація настільної антидискримінаційної соціальної гри „Бути 

жінкою‖. 

Листопад Участь у Всеукраїнській акції „16 днів проти гендерно-обумовленого 

насильства‖. 

Соціальний воркшоп „Рівні права та рівні можливості чоловіків та 

жінок‖. 

Грудень Робоча зустріч батьків-вихователів ДБСТ з фахівцями із соціальної 

роботи, які здійснюють соціальний супровід, та спеціалістами 

ОЦСССДМ з метою підведення підсумків діяльності клубу. 
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Додаток Л.2 

Гендерний медіа час 

Роздаткові матеріали до фільмів 

 

 

„Чужа молитва‖ (2017, Україна) 

 

Персонажі: 

Головна героїня – Саїде Аріфова 

 

Цікаві факти про фільм: 

Фільм заснований на реальних подіях 

Фільм був номінований на премію „Золота 

дзиґа‖ 

 

Сюжет: 

Художній історико-драматичний фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва, 

присвячений історії кримськотатарської дівчини. Головна героїня, Саїде Аріфова, 

під час Другої світової війни, ризикуючи власним життям, врятувала 88 єврейських 

дітей-сиріт. Врятувала двічі – спочатку від нацистів, а потім від радянської 

депортації кримськотатарського народу. 

 

Корисні дані про Україну: 

До XIX століття право на голосування надавалось жінкам локально та, як 

правило, супроводжувалось додатковими обмеженнями (майновий ценз, становище 

у родині, суспільстві тощо). Потім розпочався період зростання активності руху за 

виборче право для жінок. Це призвело до його закріплення у міжнародному праві в 

середині XX століття. 

Верховною Радою України 8 вересня 2005 року було прийнято Закон України 

„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків‖. Вказаний закон 

був прийнятий на розвиток вказаних положень Конституції України. Законом 

визначаються основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, вперше, запроваджується визначення таких 

термінів як „дискримінація за ознакою статі‖, „сексуальні домагання‖, „ґендерна 

рівність‖ тощо. 
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„Стукачка‖ / „The Whistleblower‖ 

(2010, спільне виробництво Німеччини, Канади і США) 

 

Персонажі: 

Головна героїня – Кетрін Болковеч 

Ян ван дер Вельде 

 

Цікаві факти про фільм: 

 на кінофестивалі „Вістлер‖ отримав 

головну нагороду 

 

Сюжет: 

Присвячений питанню торгівлі людьми та участі міжнародних інституцій у 

цьому. Фільм заснований на реальній історії поліцейської Кетрін Болковак. Події 

розгортаються у післявоєнній Боснії та Герцеговині під час функціонування 

миротворчих місій. Розслідування приводить поліцейську не лише до місцевих 

структур, а й до посадових осіб ООН. 

 

Корисні дані про Боснію та Герцоговину: 

Боснія і Герцеговина – країна із середнім доходом, населення якої налічує за 

оцінками, становить 3,8 мільйона чоловік. Війна 1992-1995 років залишила країну в 

руїнах. Корінні повоєнні перетворення - реконструкція, економічне і соціальне 

відновлення, перехід до ринкової економіки - порушили гендерні відносини і 

обмежили доступ жінок до ринку праці та ресурсів. Проблеми жертв сексуального 

насильства належним чином не  вирішені  і до цього дня. 
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„Приховані фігури‖ / „Hidden Figures‖ (2016, США.) 

 

 

Персонажі: 

Головні героїні - Кетрін Джонсон 

Дороті Воган,  Мері Джексон 

 

Цікаві факти про фільм: 

 Фільм на основі реальних подій, 

 на кінопремії Голівуду отримав головну 

нагороду, номінація в „Золотому глобусі‖ 

 

Сюжет: 
Реальній історії трьох афроамериканських жінок, які працювали у НАСА з 60-

х рр. XX ст. Лозунг фільму – „Геній не має раси. Сила не має гендеру. Хоробрість не 

має меж‖ – цілком відповідає сюжету. Фільм також показує математичні, інженерні, 

програмістські, організаційні здібності та їх сприйняття іншими особами, 

помножене на стереотипи. 

 

Корисні дані про США: 
У США жінки отримали право голосу у 1920 р. із прийняттям т.зв. 

Дев’ятнадцятої поправки -про те, що жодному громадянину не може бути 

відмовлено у праві голосувати на підставі статі. У Конгресі США жінки становлять 

17%.Жінки в середньому заробляють 73 центи на кожний долар, зароблений 

чоловіками. 

 

Зараз у США точаться запеклі суперечки про право доступу жінок  на 

контрацепцію і, зокрема, на аборти. В багатьох штатах кількість клінік, де надають 

подібні послуги, скорочуються під тиском релігійних фундаменталістів. 
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Леді‖ / „The Lady‖ (2011, спільне виробництво Франції та Великобританії) 

 

 Персонажі: 

Головна героїня -Аун Сан Су Чжи 

Чоловік – Михаєль Ейрис 

 

Цікаві факти про фільм: 

Ребекка Фрайн особисто взяла інтерв’ю у 

багатьох наближених до Су Чжі осіб, щоб 

написати сценарій, заснований на 

розказаних фактах. У той час як деякі 

погоджувалися дати інтерв’ю тільки за 

умови нерозголошення джерел, дівер Су 

Чжі Ентоні Ейріс відкрито захоплювався її 

роботою 

 

Сюжет: 
Художній фільм режисера Люка Бессона, присвячений біографії Аун Сан Су 

Чжі, політичної діячки М’янми, захисниці демократії і прав людини та національної 

героїні Бірми. Більше 10 років військовики тримали її під домашнім арештом, 

оскільки вважали здатною підірвати мир і стабільність суспільства, а також щоб не 

допустити до влади, коли її партія виграла вибори. У 1991 році їй було присуджено 

Нобелівську премію миру, проте виїхати з країни й отримати нагороду їй не 

дозволили. У фільмі показана і її політична боротьба, і відносини з родиною, яка 

підтримувала та допомагала героїні, у тому числі в роки розлуки. 

 

Корисні дані про Британію: 
У Великій Британії жінки отримували право голосу у 1928 р.  7 відсотків 

населення Великої Британії належать до етнічних меншин. В середньому при повній 

зайнятості за годину роботи жінки заробляють на 17% менше, ніж чоловіки. У 

британському парламенті жінки становлять майже чверть у Палаті общин і п’яту 

частину у Палаті Лордів. 
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„Квітка пустелі‖ / „Desert Flower‖ (2009, Німеччина) 

 

 

Персонажі: 

Головна героїня – Варіс Дірі, 

фотограф - Теренс Донован  

 

Цікаві факти про фільм: 

автобіографічний кінофільм, знятий за 

однойменною книгою 

 

Сюжет: 
Художній фільм режисери Шеррі Хорманн, присвячений біографії відомої 

моделі та активістки проти скалічення жіночих статевих органів. Головна героїня, 

Варіс Діріе, полишає скотарське плем’я в Сомалі, щоб почати нове життя на Заході. 

Однак шлях до успіху не буде легким, і навіть на вершині вона зіткнеться з 

жахливим, з тим, що тягнеться за нею з дитинства. Це фільм про сміливість тієї, яка 

не була першою темношкірою топ-моделлю, але стала першою жінкою, яка 

публічно засудила практику жіночого обрізання. 

 

Корисні дані про Німеччину: 

У Німеччині жінки отримували право голосу у 1918 році. На початку 1980-их 

політичні партії запровадили систему квот для жінок і чоловіків. У зелених квота 

для жінок становить 50%, у соціал -демократів- третину. У нинішньому парламенті 

жінки становлять 25%, що нижче за попередні роки. 
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Додаток Л.3 

Книжковий час „Діалог про…‖ 

Матеріали науково-популярних видань з гендерної проблематики 

 

 

 

Це зробила вона 

 

Це перша ілюстрована книга про видатних українок. 

Їхні історії захоплюють, їхній внесок вражає, їх 

приклад надихає. Сьогодні ми привідкриємо завісу 

таємничості, щоб побачити справжню роль 

українських жінок в науці, політиці, культурі 

України. Пліч-о-пліч з чоловіками вони творили нову 

Україну. „Це зробила вона‖. Це зможете зробити і ви. 

104 сторінки про успіх, натхнення й наснагу йти до 

своєї мети. Це джерело для вас та чудовий подарунок 

для рідних та друзів. 

https://nashformat.ua/products/tse-zrobyla-vona-901336 

 
 

Ґрейс Бонні 

Жіноча компанія 

 

Понад 100 виняткових жінок, які зробили вагомий 

внесок кожна у своїй царині, розповідають, як вони 

повірили у власний творчий дух і здолали негаразди 

та виклики глобального підприємництва. 

Медіатитанеси та керамістки, готельєрки та 

художниці тату, комікеси й архітекторки - усі разом 

вони витворюють прекрасну картину того, що буває, 

коли йдеш за своєю пристрастю і мрією. 

https://genderindetail.org.ua/library/mova-i-

literatura/uryvok-z-knyhy-zhinocha-kompaniya.html 

 

 

Тамара Марценюк 

Гендер для всіх. Виклик стереотипам 

 

Чи знаєте ви, що в Україні зарплата жінок у 

середньому на 30 % менша, ніж зарплата чоловіків, і 

що тут досі є перелік кількасот професій, 

заборонених жінкам? У якій сфері, на вашу думку, 

дискриміновано чоловіків? Чи розбираєтеся ви, що 

таке сексизм, ейджизм, ромофобія? Саме ці важливі і 

нагальні питання порушуються в книзі. Це видання 

як для тих, хто лише побіжно чув про гендерні 

питання, так і для експертів. Авторка розповідає про 

суспільні нерівності та допомогає знайти їх 

вирішення. 

https://www.yakaboo.ua/gender-dlja-vsih-viklik-

stereotipam.html#tab-description 

https://nashformat.ua/products/tse-zrobyla-vona-901336
https://genderindetail.org.ua/library/mova-i-literatura/uryvok-z-knyhy-zhinocha-kompaniya.html
https://genderindetail.org.ua/library/mova-i-literatura/uryvok-z-knyhy-zhinocha-kompaniya.html
https://www.yakaboo.ua/gender-dlja-vsih-viklik-stereotipam.html#tab-description
https://www.yakaboo.ua/gender-dlja-vsih-viklik-stereotipam.html#tab-description


318 

 

 

Сімона Де Бовуар 

Друга стать (комплект із 2 книг) 

 

Книга „Друга стать (комплект із 2 книг) ‖ розповість 

про поширені стереотипи, пов’язані з жінками, 

об’єктивні фізіологічні відмінності та як вони 

вплинули на стосунки між статями, феміністські рухи 

за рівні права у різних країнах світу. 

Залишаючись понад півстоліття актуальною книгою, 

„Друга стать‖ отримує численні позитивні відгуки від 

читачів та читачок, надихаючи робити наш світ 

кращим. 

https://nashformat.ua/products/druga-stat-komplekt-iz-2-

knyg-640532 

 
 

Шерил Сендберґ 

Включайся! Жінки, робота й воля вести за собою 

 

Читачки і читачі можуть переконатися, що ґендерні 

упередження ускладнюють існування в офісах 

Кремнієвої долини так само, як і деінде, а жінки в 

цілому світі припускаються тих самих помилок. 

Попри це, авторка адаптує текст „Lean In‖ для кожної 

країни, в якій його перекладають, зокрема й для 

України. Задля цього Сендберґ спільно зі своєю 

командою вивчає місцеві властивості й статистику, 

становище жінок і проблеми в їхньому професійному 

житті. 

https://kniga.biz.ua/book-vkliuchaisia-zhinki-robota-i-

volia-vesti-za-soboiu-005295.html 

 

 

Катерина Галліґан 

Її історія. 50 жінок та дівчат, які змінили світ 

 

Реальні історії п’ятдесяти жінок та дівчат, які не 

побоялися кинути виклик цілому світу. Правительки, 

лідерки думок, мисткині, науковиці, 

правозахисниці… Чиїсь імена ви чули неодноразово, 

про інші — дізнаєтеся вперше. Але кожна історія 

однаково вражає та надихає. Жінки здавна творили 

історію пліч-о-пліч з чоловіками. І ця книга зайвий 

раз переконує в цьому. 

https://www.ranok.com.ua/info-jiji-istoriya-50-zhinok-ta-

divchat-yaki-zminili-svit-26664.html 

  

https://nashformat.ua/products/druga-stat-komplekt-iz-2-knyg-640532
https://nashformat.ua/products/druga-stat-komplekt-iz-2-knyg-640532
https://kniga.biz.ua/book-vkliuchaisia-zhinki-robota-i-volia-vesti-za-soboiu-005295.html
https://kniga.biz.ua/book-vkliuchaisia-zhinki-robota-i-volia-vesti-za-soboiu-005295.html
https://www.ranok.com.ua/info-jiji-istoriya-50-zhinok-ta-divchat-yaki-zminili-svit-26664.html
https://www.ranok.com.ua/info-jiji-istoriya-50-zhinok-ta-divchat-yaki-zminili-svit-26664.html
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Додаток Л.4 

Соціальна настільна гра „БУТИ ЖІНКОЮ‖ 
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Додаток Л.5 

Сюжетно-рольова гра „Гендерні стереотипи у нашому житті‖ з 

подальшою дискусією 

 

Мета: сформувати навички критичного погляду на гендерні стереотипи, тобто 

з здатність виявляти їх, визначати їх вплив у різних сферах життя – сім’ї, освіті, 

мистецтві тощо. 

 

Оснащення: Роздатковий матеріал: 

1. Картки-глосарій з визначенням понять „Соціальний стереотип‖, „Гендерний 

стереотип‖ 

2. Картки з запропонованими до розгляду гендерними стереотипами:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція: батьки-вихователі об’єднуються у групи по 4-6 осіб. Кожна група 

обирає методом жеребкування із запропонованих до розгляду один із гендерних 

стереотипів та розігрує ситуацію спілкування – діалог, учасники / -ці якого слідують 

даному стереотипу. 

 

Наступним є завдання розіграти ситуацію, у якій учасники /-ці не слідують 

даному стереотипу (можна обрати змістовно ту ж ситуацію). Після кожного 

інсценування тренер /-ка запитує інших батьків-вихователів, чи зрозуміли вони, 

який саме гендерний стереотип був представлений. 

 

Питання для подальшої дискусії: 

1) Яку ситуацію вам було легше змоделювати й представити: стереотипну 

ситуацію чи ні? Як ви вважаєте, чому?  

2) У яких ситуаціях ви почували себе комфортніше: стереотипізованих чи ні? 

Як ви гадаєте,чому? 

3) Як ви вважаєте, яких ситуацій у нашому сьогоденні трапляється більше: 

зумовлені гендерними стереотипами чи вільними від них? 
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4) Який негатив ви вбачаєте у відтворенні ідеї гендерного стереотипу? 

5) Який позитив ви вбачаєте в відтворенні і дії гендерного стереотипу? 

6) Чи необхідно слідувати гендерним стереотипам у житті, відповідати їх 

вимогам? 

 

Узагальнення: рольова грав наочно демонструє надуманий характер 

„чоловічих привілей‖, доводить, що неусвідомлене слідування традиційним 

гендерним стереотипам обмежує самореалізацію та життєвий простір особистості. 
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Додаток Л.6 

 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

02.05.2018                                             м.Суми                                         №  266-ОД 

 

Про організацію та проведення 

Всеукраїнського форуму „Технології 

забезпечення права дитини на сім’ю в 

умовах сучасної України: досвід та 

перспективи‖ 

 

Відповідно до частини 1 статті 13, частини 1 статті 23 Закону України „Про місцеві 

державні адміністрації‖, Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 „Про 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні‖, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 09 серпня 2017р. № 526-р „Про Національну стратегію 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та 

план заходів з реалізації її І етапу‖, з метою координації зусиль місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, науковців у 

питанні реалізації державних заходів з охорони дитинства щодо досвіду, здобутків, 

проблем та перспективних напрямків розвитку в Україні інститутів сімейного виховання, 

формування позитивного соціального іміджу Сумської області в інформаційному просторі 

України: 

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення 30-31 травня 2018 

року Всеукраїнського форуму „Технології забезпечення права дитини на сім’ю в умовах 

сучасної України: досвід та перспективи‖ (далі – Всеукраїнський форум) та затвердити 

його склад (додається). 

2. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення Всеукраїнського форуму 

(додається). 

3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської 

обласної державної адміністрації забезпечити висвітлення в засобах масової інформації 

заходів Всеукраїнського форуму. 

4. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання затверджених цим 

розпорядженням заходів, про що інформувати до 15.06.2018 службу у справах дітей  

Сумської обласної державної адміністрації. 

5. Службі у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечити координацію дій відповідальних виконавців під час 

підготовки  і  проведення  Всеукраїнського  форуму  та  інформувати  до 25.06.2018 голову  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  

Сумської обласної державної 

адміністрації  

02.05.2018  № 266-ОД 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  

Всеукраїнського форуму 

 

 

  

Боршош  

Іван Семенович 

- заступник голови  Сумської обласної 

державної адміністрації, голова оргкомітету 
 

Каліновський  

Юрій Васильович 

- начальник служби у справах дітей Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови оргкомітету 
 

Зелюкіна 

Катерина Сергіївна 

- головний спеціаліст сектору опіки та 

піклування служби у справах дітей Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар 

оргкомітету 
 

Васільєв 

Анатолій Васильович 

- ректор Сумського державного університету (за 

згодою) 
 

Гробова  

Вікторія Павлівна 

- директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Масалітіна 

Надія Іванівна 

- селищний голова селища Сад Сумського 

району (за згодою)   
 

Над’ярний 

Сергій Володимирович 

- начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Сумської обласної державної адміністрації  
 

Світайло 

Ніна Дмитрівна 

- керівник Координаційного центру гуманітарної 

політики Сумського державного університету 

(за згодою) 
 

Тихенко  

Лариса Володимирівна 

- директор Комунального закладу Сумської 

обласної ради „Обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю‖ (за 

згодою) 
 

Шевченко  

Тетяна Юріївна 

- директор Сумського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

02.05.2018  № 266-ОД 

 

Заходи 

щодо підготовки та проведення Всеукраїнського форуму 
№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Проведення пленарного 

засідання Всеукраїнського 

форуму 

30.05.2018 Департамент освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації, 
служба у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Сумський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Сумський державний університет, 
громадське об’єднання „Калинове 
гроно‖ 

2. Проведення панельних дис-

кусій учасників Всеукраїн-

ського форуму 

30.05.2018 Служба у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Сумський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Сумський державний університет, 
громадське об’єднання „Калинове 
гроно‖ 

3. Офіційне відкриття дитячо-

го будинку сімейного типу 

Колонтаєвських (Сумський 

район) 

30.05.2018 Служба у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Сумський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Сумська районна державна адмі-
ністрація, виконавчий комітет 
Садівської селищної ради Сумського 
району   

4. Офіційне відкриття дитячо-

го будинку сімейного типу 

Мудриченків (м. Ромни) 

30.05.2018 Служба у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації, 
Сумський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
виконавчий комітет Роменської міської 
ради  

5. Проведення підсумкового 

засідання Всеукраїнського 

форуму 

Прийняття резолюції 

Всеукраїнського форуму 

 

31.05.2018 Департамент освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації, 
служба у справах дітей Сумської 
обласної державної адміністрації,  
Сумський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Сумський державний університет, ГО 
„Калинове гроно‖ 
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ПРОГРАМА 

 

Всеукраїнського Форуму 

 

 „ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДИТИНИ 

НА СІМ’Ю В  

УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ:  

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ‖ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

(30-31 травня 2018 року, м. Суми) 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Всеукраїнського Форуму „Технології забезпечення права дитини на сім’ю  в умовах 

сучасної України: досвід та перспективи‖ 

30-31 травня 2018 р. 

(м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, Сумський державний університет) 

30 травня 2018 року 

09.30-10.00 Реєстрація учасників форуму, вітальна кава. 

10.00-10.20 

 

Привітання учасникам Форуму (голова Сумської державної адміністрації 

Клочко Микола Олексійович, Уповноважений Президента України з прав 

дитини Кулеби Миколи Миколайовича, ректор Сумського державного 

університету Васильєв Анатолій Васильович) 

 10.20- 10.40 

 

Доповідь Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулеби Миколи 

Миколайовича на тему „Система інституційного догляду та виховання дітей в 

Україні – аналіз ситуації‖ 

  10.40 - 11.00 Доповідь керівника офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини 

Ремень Олени Миколаївни на тему „Національна стратегія реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2018 року‖ 

  11.00 - 11.20 Доповідь керівниці ГО „Калинове гроно‖ Чернявської Ніни Василівни на тему 

„Забезпечення права дитини на сім’ю  в умовах сучасної України: досвід та 

перспективи‖ 

  11.20 - 11.40 Доповідь керівника напряму з трансформації інституцій Національного офісу з 

деінституціалізації (проект ЕDGE) Тимошенко Надії Василівни на тему „Десять 

кроків деінституалізації: підходи та принципи‖  

  11.40 - 12.00 

 

Доповідь начальника відділу сімейних форм виховання Департаменту захисту 

прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики Гончарук Інни 

Вікторівни на тему „Забезпечення права дитини на сім’ю: поступ України‖ 

  12.00 - 12.20 Доповідь керівника регіонального напряму Національного офісу з 

деінституціалізації (проект ЕDGE) Вовка Володимира Михайловича на тему 

„Планування реформи системи інституційного догляду та виховання дітей на 

рівні області‖ 

  12.20 – 12.40 

 

Доповідь заступника директора Благодійної організації „Партнерство „Кожній 

дитині‖ Кияниці Зінаїди Петрівни на тему „Зміст та форми соціальної роботи в 

громаді для збереження сімейного середовища дитини‖ 

  12.40 – 13.00 Спільне фотографування учасників Форуму  

Перший напрям роботи Форуму 30 травня 2018 р. 

14.00– 16.00 

 

Робота в групах учасників Форуму: дискусії, обмін досвідом : 

1. Хто і як допомагає сім’ям в кризі: послуги для вразливих дітей і сімей. 

(модератор: Зінаїда Кияниця, заступник директора Благодійної організації 

„Партнерство „Кожній дитині‖, кандидат педагогічних наук) 

Людмила Пономаренко, кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка) 
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2. Стандарти безпеки та благополуччя дитини в громаді, розвиток 

альтернативних форм виховання.дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, як спосіб реалізації права дитини на виховання в сім’ї. 

(модератори:Інна Гончарук, Сергій Кур’янов, Ірина Пєша, директор 

Державного інституту сім’ї та молодіжної політики, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 

3. Профілактична робота з сім’ями та дітьми на рівні громади. Впровадження 

патронату та наставництва. 

(модератори: Лариса Стрига, менеджер благодійної організації 

„Партнерство‖ кожній дитині‖; Ольга Полякова, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка)   

4. Представлення методології оцінки закладів та результатів оцінки закладів 

Сумської області. Практичні аспекти організації процесу трансформації закладів 

інституційного догляду та виховання дітей. 

(модератори: Володимир Вовк, керівник регіонального напряму Національного 

офісу з деінституціалізації (проект ЕDGE); Андріана Костенко, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету) 

16.00 -17.00 Представлення результатів роботи  груп. Думка дорослих та дітей. 

17.00 - 18.00 Творчий вечір „Таланти дитинства‖ 

Другий напрямок роботи Форуму 30 травня 2018 р. 

(група – діти, віком від 12 до 18 років) 

  10.00 - 10.20 Привітання учасникам Форуму 

  10.20 - 11.40 Зустріч Уповноваженого Президента України з прав дитини з дітьми-

учасниками Форуму 

  11.40 - 12.40 Фотографування учасників Форуму; обід 

 13.15 -14.00 Організаційно-діяльнісна гра „Перспективи сімейних форм виховання в 

громадах‖ 

  14.00 -16.00 Обговорення „Шляхи покращення практики сімейного виховання дітей без 

батьківського піклування: говорять діти‖ 

31 травня 2018 року 

  10.00 - 12.15 Відкриття другого дня роботи Форуму; Прийняття рекомендацій Форуму щодо 

впровадження реформи закладів інституційного догляду та виховання дітей 
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Додаток Л.7 
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Дата проведення: 28 листопада 2018 року 

Місце проведення: Конгрес-центр СумДУ, вул. Покровська 9/1. 

 

Програма проведення заходу 

10
00–

15
00

 Проведення навчальних заходів для батьків-вихователів ДБСТ, фахівців із 

соціальної роботи та соціальних працівників ЦСССДМ 

 

Час Тема Модератор Посада 

10
00–

10
10

 Відкриття заходу. 

Презентації та ролики 

Шевченко Тетяна 

Юріївна 

Директорка Сумського 

ОЦСССДМ 

Інформаційна майстерня 

10
10–

10
30 

 

 

 

10
30- 

11
00 

 

 

 

 

11
00-

11
40 

1. „Правові аспекти 

запобігання та протидії 

домашньому насильству‖ 

 

2. Дискусія:  

„Навіщо потрібна 

гендерна рівність чоловіка 

та жінкам? ‖ 

 

3. Формування гендерної 

толерантності як умова 

попередження проявів 

насильства у родині 

Жалковський 

Володимир 

Юрійович 

 

Трошечко  

Валентина 

Вікторівна 

 

 

Кирилюк 

Ганна Василівна 

 

Начальник відділу Сумського 

обласного центру безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

Директорка Сумського місцевого 

центру безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

 

Кандидатка психологічних наук, 

старший викладач кафедри 

соціальної роботи і менеджменту 

соціокультурної діяльності 

СумДПУ ім. А.С. Макаренка 

Комунікативна майстерня 

11
40-

12
10 

 

 

12
10- 

12
40 

1.Вправа: „Фемінітивний 

словничок‖ 

 

2. Мозковий штурм 

„Те, що ми говоримо, 

визначає, хто ми є‖ 

Білокур 

Яна Миколаївна 

 

Лесік 

Юлія Сергіївна 

Практичний психолог 

психологічної служби СумДПУ 

ім. А. С. Макаренка 

Практичний психолог СБО 

„Всеукраїнська мережа ЛЖВ‖ 

Брейк-кава (20 хв.) 

Майстерня „Майстер- клас‖ 

13
00–

13
30 

 

 

13
30–

14
00

 

1. Вправа: „Вчимося 

розв’язувати конфліктні 

ситуації‖ 

2. Арт-терапія у вирішенні 

наслідків стресів 

Пухно Світлана 

Валеріївна 

 

Чернякова Анна 

Анатоліївна 

Кандидатка психологічних наук, 

доцент кафедри психології 

СумДПУ ім.А.С. Макаренка 

Голова арт-терапевтичного 

осередку м.Суми  

Творча майстерня 

14
00–

14
30 

 

 

14
30- 

15
00

 

1.Вправа: „Приховані 

стереотипи‖  

 

2.Творча вправа: 

„Презентуй себе як 

„справжнього чоловіка‖, 

„справжню жінку‖  

Марухіна  

Ірина 

Володимирівна 

 

 

Колесник 

Людмила Іванівна  

Завідувачка навчально-

методичного центру 

психологічної служби 

КЗ „Сумський обласний інститут 

післядипломної освіти‖ 

Кандидатка психологічних наук, 

практичний психолог СУмДУ 

15
00

 Підведення підсумків  Шевченко Тетяна 

Юріївна 

Директорка Сумського 

ОЦСССДМ 
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Додаток Л.8 

Графічна вправа: „Приховані стереотипи‖ 

 

Образ жінки та образ чоловіка у наружній рекламі 

 

- Якими ви бачити жінок та чоловіків у запропонованих прикладах? 

- Як жінки та чоловіки дискримінуються у рекламі? 

- Яке ваше відношення до наружної реклами із зображенням жінок та 

чоловіків? 
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Додаток М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



335 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 
16-00 – 17-00 Зустріч з представниками 

регіонального центру з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Поляченко С.О./  

Рибалко О.К. 

Ігротека Представники Сумського 

міського Палацу для дітей 

та юнацтва 

17-00 – 18-30 Індивідуальні 

консультації 

Спеціалісти Сумського 

обласного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Ігротека Представники Сумського 

міського Палацу для дітей 

та юнацтва 

18-30 – 19-30 Вечеря 

19-30- 20-30   Вільний час 

 

27.07.2018 

9-00 – 9-30  сніданок 

9-30- 13-00 Тренінг з проблем 

гендерного виховання та 

формування егалітарних 

стосунків у сім’ї 

Шевченко Т.Ю., 

Кирилюк А.С., старший 

викладач кафедри 

соціальної роботи і 

менеджменту 

соціокультурної 

діяльності Сум ДПУ ім. 

А.С.Макаренка 

Секційні заняття для 

дітей, відповідно до 

вікових 

категорій(квест, ігри 

для дітей дошкільного 

віку) 

Бурка Д.О./ Кондратенко 

Г.С.  

13-00 – 14-00 обід 

14-00- 15-30 Заняття з елементами 

тренінгу : „Сім’я як 

первинний інститут  

соціалізації дитини‖ 

Поляченко С.О./  

Гавриленко С.О., 

психолог Сумського 

обласного центу 

практичної психології та 

соціальної роботи 

Розвиваючі заняття для 

дітей 

Бурка Д.О. 

15-30-16-30   Вільний час 

16-30-18-30   Тренінг з питань фінансової грамотності Поляченко С.О./ Савельєва 

Ю.М., Костенко А. , 

викладачі СумДУ 
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18-30- 19-30 вечеря  

 

19-30- 20-30   Індивідуальні 

консультації 

Спеціалісти Сумського 

обласного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Розвиваючі заняття для 

дітей 

Бурка Д.О.,  Кондратенко 

Г.С. 

28.07.2018 

9-00– 9-30 сніданок 

9-30-11-30 Заняття з питань 

безпеки,збереження життя 

і здоров’я  

Поляченко С.О./ 

представники Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

Майстер-клас для дітей 

„Особливості надання 

першої медичної 

допомоги‖ 

Бурка Д.О./ представники 

Товариства Червоного 

Хреста 

12-00 -13-00 Час запитань до лікаря Поляченко С.О./Сташко 

О.В., головний педіатр 

області, Рябоконь, 

Н.О.,дитячий психіатр 

Арт-терапевтичні 

заняття для дітей 

Бурка Д.О. 

13-00 -14-00 обід 

14-00 – 18–00 виїзд до міста Коваленко А.О. 

18-30 - 19-30 вечеря 

19-30 - 20-30   Індивідуальні 

консультації 

Спеціалісти Сумського 

обласного центру 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Розвиваючі заняття для 

дітей 

Бурка Д.О.,  Кондратенко 

Г.С. 

29.07.2018 

9-00– 9-30 сніданок 

9-30-11-30 Заняття з елементами 

тренінгу: „Методи 

сімейного виховання 

(гендерно-чутливий підхід 

у вихованні) ‖ 

 

Кирилюк А.С./  

Гавриленко С.О., 

психолог Сумського 

обласного центу 

практичної психології та 

соціальної роботи 

Розвиваючі заняття для 

дітей 

Бурка Д.О. 
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12-00 -13-00 Секційне заняття батьків з дітьми „Гендерні стереотипи у нашому житті‖ 

 

Шевченко Т.Ю., 

Поляченко С.О./  

Гавриленко С.О., психолог 

Сумського обласного 

центу практичної 

психології та соціальної 

роботи 

13-00 -14-00 обід 

14-00 – 18–00 Робота клубу „Знатоки‖, 

(розв’язання виховних 

задач гендерного змісту) 

Шевченко Т.Ю., 

Поляченко С.О., 

  

Секційні заняття для 

дітей, відповідно до 

вікових 

категорій(квест, ігри 

для дітей дошкільного 

віку) 

Бурка Д.О./ Кондратенко 

Г.С. 

18-30 -19-30 вечеря 

19-30 - 20-30   „Настільна антидискримінаційна гра „Бути жінкою‖ Іванцова О., радниця з 

розвитку соціальної 

згуртованості в Сумській 

області БО БФ 

„Стабілізейшн Суппорт 

Сервісез‖ 

30.07.2018 

9-00 – 9-30 сніданок   

9-30 – 11-00 Зустріч з психологом  

„Особливості дитячих 

страхів: норма і 

патологія‖ 

Поляченко С.О./ Клочко 

С.С., практичний 

психолог 

Суїцидологічного центру  

Арт-терапевтичні 

заняття для дітей 

Бурка Д.О. 

11-00 – 11-30 Вільний час 

11-30 – 13-30 Підготовка прийомної 

дитини до виходу із 

прийомної родини 

Поляченко С.О. Розвиваючі заняття для 

дітей 

Бурка Д.О. 

13-30 обід, від’їзд   

 



Додаток Н.1 

Гендерний профіль Сумської області  
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Додаток  Н.2 

Гендерний профіль Полтавської області 
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Додаток Н.3 

Гендерний профіль Чернігівської області 
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Додаток П.1 

Результати самооцінки мотиваційно-ціннісного критерію 

гендерної компетентності  

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.  Усвідомлення і підтримка ідеї гендерної рівності 

ЕГ - 108 6 5,56 50 46,30 52 48,15 

КГ - 64 2 3,12 15 23,44 47 73,44 

Показник 2. Прагнення до опанування комплексом гендерних знань і методики 

запровадження гендерного підходу у виховну діяльність ДБСТ. 

ЕГ - 108 7 6,48 49 45,37 52 48,15 

КГ - 64 3 4,69 13 20,31 48 75,00 

Показник 3. Наявність в системі ціннісних орієнтацій егалітарних  гендерних переконань 

ЕГ - 108 4 3,70 47 43,52 57 52,78 

КГ - 64 2 3,12 13 20,31 49 76,56 

 

 

Результати експертної оцінки мотиваційно-ціннісного критерію 

гендерної компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.     Усвідомлення і підтримка ідеї гендерної рівності  

ЕГ -108 6 5,56 48 44,44 54 50,00 

КГ - 64 2 3,13 12 18,75 50 78,13 

Показник 2.    Прагнення до опанування комплексом гендерних знань і методики 

запровадження гендерного підходу у виховну діяльність ДБСТ. 

ЕГ - 108 6 5,56 47 43,52 55 50,92 

КГ - 64 2 3,13 13 20,31 49 76,56 

Показник 3.     Наявність в системі ціннісних орієнтацій егалітарних гендерних переконань 

ЕГ - 108 4 3,70 45 41,67 59 54,63 

КГ - 64 1 1,56 12 18,74 51 79,69 
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Додаток П.2 

Результати самооцінки батьків-вихователів особистісного критерію 

гендерної компетентності (контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Спрямованість на вивчення гендерних особливостей власної особистості 

ЕГ - 108 6 5,56 51 47,22 51 47,22 

КГ - 64 1 1,56 15 23,44 48 75,00 

Показник 2.    Наявність гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму 

ЕГ - 108 5 4,63 48 44,44 55 50,93 

КГ - 64 1 1,56 13 20,31 50 78,13 

Показник 3.    Наявність/відсутність гендерних стереотипів у власному житті та у площині 

змісту виховного процесу ДБСТ    

ЕГ - 108 4 3,70 47 43,52 57 52,78 

КГ - 64 2 3,12 8 12,50 54 84,38 

 

 

Результати експертної оцінки особистісного критерію гендерної  

компетентності  батьків-вихователів ДБСТ 

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Характеристика симптомокомплексу «маскулінність/фемінність»   

ЕГ - 108 4 3,70 50 46,30 54 50,00 

КГ - 64 1 1,56 17 26,56 46 71,88 

Показник 2.    Наявність гендерної чутливості, здатність ідентифікувати прояви сексизму 

ЕГ - 108 3 2,78 46 42,59 59 54,63 

КГ - 64 1 1,56 12 18,75 51 79,69 

Показник 3.    Наявність/відсутність гендерних стереотипів у власному житті та у площині 

змісту виховного процесу ДБСТ 

ЕГ - 108 5 4,63 45 41,67 58 53,70 

КГ - 64 1 1,56 8 12,50 55 85,94 
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Додаток П.3 

Результати самооцінки батьків-вихователів когнітивного критерію 

гендерної компетентності (контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Знання основ гендерної теорії, понять та категорій гендеру 

ЕГ - 108 6 5,56 44 40,74 58 53,70 

КГ - 64 1 1,56 12 18,75 51 79,69 

Показник 2.    Знання змісту і  особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності  

суб’єктів виховного процесу  ДБСТ 

ЕГ - 108 5 4,63 38 35,18 65 60,19 

КГ - 64 1 1,56 9 14,06 54 84,38 

Показник 3.    Усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів  гендерного підходу у 

виховній діяльності  ДБСТ, готовність до його впровадження 

ЕГ - 108 7 6,48 39 36,11 62 57,41 

КГ - 64 1 1,56 7 10,94 56 87,50 

 

 

Результати експертної оцінки когнітивного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ  

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.     Знання основ гендерної теорії, понять та категорій гендеру 

ЕГ- 108 5 4,63 42 38,89 61 56,48 

КГ - 64 0 0 10 15,62 54 84,38 

Показник 2.    Знання змісту і  особливостей проявів гендерної та статевої ідентичності 

суб’єктів виховного процесу  ДБСТ 

ЕГ- 108 3 2,78 36 33,33 69 63,89 

КГ- 64 0 0 8 12,50 56 87,50 

Показник 3.    Усвідомлення сутності і обізнаність щодо механізмів  гендерного підходу у 

виховній діяльності   ДБСТ, готовність до його впровадження 

ЕГ- 108 5 4,63 37 34,26 66 61,11 

КГ - 64 0 0 7 10,94 57 89,06 
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Додаток П.4 

Результати самооцінки батьків-вихователів діяльнісного критерію 

гендерної компетентності ( контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1     Толерантне ставлення до гендерних відмінностей  та різноманітних проявів 

гендеру, використання гендерно паритетної мови, дотримання принципу 

егалітарності статей у міжособистісних стосунках 

ЕГ - 108 4 3,70 37 34,26 67 62,04 

КГ - 64 2 3,12 6 9,38 56 87,50 

Показник 2.     Уміння інтегрувати гендерні знання та гендерний підхід у виховну діяльність 

ЕГ - 108 2 1,86 35 32,40 71 65,74 

КГ - 64 0 0 4 6,25 60 93,75 

Показник 3.    Уміння  самостійно ідентифікувати та розв’язувати  конфліктні  ситуації, 

зумовлені проявами /загрозами гендерної нерівності 

ЕГ - 108 1 0,93 32 29,63 75 69,44 

КГ - 64 1 1,56 5 7,81 58 90,63 

 

 

Результати експертної оцінки діяльнісного критерію гендерної 

компетентності  батьків-вихователів 

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Толерантне ставлення до гендерних відмінностей та різноманітних проявів 

гендеру, використання гендерно паритетної мови , дотримання принципу 

егалітарності статей у  міжособистісних стосунках 

ЕГ - 108 2 1,85 37 34,26 69 63,89 

КГ - 64 1 1,56 4 6,25 59 92,19 

Показник 2.   Уміння .інтегрувати гендерні знання та  гендерний підхід у виховну діяльність 

ЕГ - 108 0 0 35 32,4- 73 67,60 

КГ - 64 0 0 5 7,81 59 92,19 

Показник 3.    Уміння самостійно ідентифікувати та розв’язувати  конфліктні  ситуації, 

зумовлені проявами /загрозами гендерної нерівності 

ЕГ - 108 1 0,93 31 28,70 76 70,37 

КГ - 64 0 0 4 6,25 60 93,75 
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Додаток П.5 

Результати самооцінки батьків-вихователів рефлексивного критерію 

гендерної компетентності (контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Прагнення до розвитку і самоосвіти з питань основ гендерної теорії 

ЕГ - 108 7 6,48 43 39,82 58 53,70 

КГ - 64 3 4,69 9 14,06 52 81,25 

Показник 2.    Прагнення до саморефлексії та самопізнання власної гендерної 

індивідуальності 

ЕГ - 108 6 5,56 38 35,19 64 59,26 

КГ - 64 4 6,25 8 12,50 52 81,25 

Показник 3.    Здатність до самокритичності, самоконтролю 

ЕГ - 108 5 4,63 48 44.44 55 50,93 

КГ - 64 2 3,12 6 9,38 56 87,50 

 

 

Результати експертної оцінки рефлексивного критерію гендерної 

компетентності батьків-вихователів ДБСТ 

(контрольний етап) 

 

Групи 

Рівні 

Високий Середній Низький 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Кількість 

осіб 
% 

Показник 1.    Прагнення до розвитку і самоосвіти з питань основ гендерної теорії 

ЕГ - 108 3 2,78 41 37,96 64 59,26 

КГ - 64 2 3,12 7 10,94 55 85,93 

Показник 2.    Прагнення до саморефлексії та самопізнання власної гендерної 

індивідуальності 

ЕГ - 108 5 4,63 37 34,26 68 62,96 

КГ - 64 3 4,69 7 10,94 54 84,38 

Показник 3.    Здатність до самокритичності, самоконтролю 

ЕГ - 108 2 1,85 46 42,58 60 55,56 

К - 64 2 3,12 6 9,37 56 87,50 
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Додаток Р 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені до 

міжнародних наукометричних баз: 

1. Шевченко Т. Ю., Полякова О. М. Соціально-педагогічні умови 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технологі. Суми: 

вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. № 6 (90). С.65-69. (Index Copernicus)   

2. Шевченко Т. Ю., Полякова О. М. До питання про діагностику рівнів 

гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. 

Інноваційна педагогіка. 2018. Випуск 8. С. 166-170. (Index Copernicus) 

3. Шевченко Т. Ю. До питання про структуру гендерної компетентності 

батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Серія 5 

„Педагогічні науки: реалії та перспективи”. 2018. Випуск 63. С.205-209. 

4. Шевченко Т. Ю. Формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу як актуальна соціально-педагогічна 

проблема. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. 

Івана Франка. Дрогобич. 2018. Вип. 22, Том 2. С.148-153. 

5. Шевченко Т. Ю. Гендерна компетентність як складова гендерної культури 

батьків-вихователів ДБСТ. Педагогічні науки. 2018. Випуск LXXXI, том 2. С. 220 –

 223 (Index Copernicus) 

6. Шевченко Т. Ю. Підготовка кандидатів та підвищення виховного 

потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу: здобутки, 

проблеми і перспектив. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 

Суми: вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. № 10 (74). С. 55-63. (Index 

Copernicus) 

Статті в зарубіжних наукових виданнях: 

7. Шевченко Т. Ю. До питання про зміст поняття „гендерна компетентнiсть‖ 

у сучасному науковому дискурсі. Scienceand Education a new Dimension. 

Pedagogyand Psychology. Будапешт, 2017. V(57), Issue 129. С. 45- 47. (Index 

Copernicus) 

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій: 

8. Шевченко Т. Ю. Формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу як актуальна педагогічна проблема. 

Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: 

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 

(11-12 листопада 2015 року, м. Суми.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. 

С.273-275. 

9. Шевченко Т. Ю. Формування гендерної компетентності батьків-

вихователів дитячих будинків сімейного типу як актуальне завдання сучасної 

соціальної роботи. Stav, problémy a perspektivy pedagogického študia a sociálnej prácе: 
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materiály medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencie (28-29 жовтня 2016 року). 

Sladkovičevo, Slovеnská republika Vydál: Vysoká škola Danubius, Sladkovičevo, 2016. 

С.224-226. 

10. Шевченко Т. Ю. Гендерна компетентність як складова гендерної 

культури батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Професійна 

культура фахівця: сутність, реалії, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (23–24 листопада 2016 року, м. Суми). Суми: ФОП 

Цьома С.П., 2 016. С.67 -70. 

11. Шевченко Т. Ю. Програма підготовки кандидатів у батьки-вихователі 

дитячих будинків сімейного типу: порівняльний аналіз. Соціально-економічні та 

гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій : матеріали ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2017 року, Київ-Суми). 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. С .233-235. 

12. Шевченко Т. Ю. Підготовка кандидатів та підвищення виховного 

потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу: здобутки, 

проблеми і перспективи. Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності 

фахівців соціальної галузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 

квітня 2017 року). / за ред. М. П. Васильєвої. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 

2017. С.67-69. 

13. Шевченко Т. Ю. Діагностика гендерної компетентності батьків-

вихователів ДБСТ. Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності 

фахівців соціальної галузі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 

листопада 2018 року). / за ред. М. П. Васильєвої. Харків : ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, 2017. С.71-73. 

14. Шевченко Т. Ю. Організація соціального супроводження прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу.  Сучасна соціальна робота з сім’єю у 

громаді: актуальні аспекти. Інформаційно–методичні матеріали за ред. 

О. М. Полякової. Суми, 2019. С. 33- 46 

15. Шевченко Т. Ю. Соціальний супровід ДБСТ в умовах реформування 

соціальної роботи. Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – 

регулювання соціальних проблем: матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції. 

(м.Львів,16-17 травня 2019 року). Львів, 2019. С.154-156. 

16. Шевченко Т. Ю. До питання про організацію соціального супроводу  

дитячих будинків сімейного типу. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні 

та пріоритетні напрями наукових досліджень: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 12-13 липня 2019 року). К.: ГО „Київська наукова 

організація педагогіки та психології‖, 2019. Ч. 2. С. 27-30. 

17. Шевченко Т. Ю., Полякова О. М. Застосування ігрових технологій для 

формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків 

сімейного типу. Інтелектуальна економіка, управління та освіта: матеріали 

Балтійського Міжнародного симпозіуму-конференції (м. Вільнюс, Литва, 20 вересня 

2019 року). Вільнюс: Університет Миколаса Ромериса, 2019. С.380-382. 
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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‖ (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.).  
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