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було б неможливо уявити собі десять-двадцять років тому. Активна позиція як 
сектору безпеки і оборони в цілому, так і Національної гвардії України зокрема 
щодо дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 
важливим підґрунтям зміцнення миру, безпеки і розвитку держави. А 
врахування сучасних тенденцій інтегрування та посилення політики гендерної 
рівності лише пришвидшить цей процес. Щоденно триває активна робота по 
впровадженню актуальних аспектів гендерної політики, включно з процесами 
активного залучення жінок до роботи в органах системи МВС, підготовки 
жінок, формування гендерно чутливої культури, запобігання випадкам 
гендерно зумовленого насилля та дискримінації на робочому місці, здійснення 
гендерного аналізу паспортів бюджетних програм та інших заходів, 
направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.  

Світ прагне до гендерної рівності. Представництво жінок у військовому 
середовищі з кожним роком зростає і це не данина моді, а необхідність і для 
військ, і для суспільства в цілому. 

 
• ──── •◦  ◦• ──── •  

 
УДК 159.922.1+37.015.3 
 

Кікінежді Оксана  Михайлівна, докторка психологічних наук, професор-
завідувачка кафедри психології, директорка Науково-дослідного центру з 
проблем ґендерної  освіти та виховання учнівської та студентської молоді 
НАПН України Тернопільського національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка; 

Кізь Ольга Богданівна, доцентка кафедри психології, керівниця Школи 
ґендерної рівності при Науково-дослідному центрі з проблем ґендерної освіти 
та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка 
 

ҐЕНДЕРНО-СПРАВЕДЛИВЕ  СЕРЕДОВИЩЕ У ЗВО У КОНТЕКСТІ 
ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ СУСІПІЛЬНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

 
Створення ґендерно-справедливого середовища у закладах вищої освіти,  як 

складова гуманітарної безпеки суспільного життя в Україні, є гостро 
затребуваною проблемою сьогодення, оскільки стосується дотримання 
верховенства права, поваги до прав і свобод людини, людської гідності, 
взаємоповаги та взаєморозуміння, міжкультурного діалогу та 
недискримінаційної освіти у контексті реалізації Цілей сталого розвитку до 
2030 року, затверджених Генеральною Асамблеєю ООН, Декларації Цілей 
розвитку тисячоліття, Стратегії з ґендерної  рівності Ради  Європи на 2018-
2023, міжнародних стандартів якості життя та освіти, чинних нормативно-
правових документів України. 
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Багаторічний досвід дослідження ґендерних проблем та ознайомлення з 
досвідом зарубіжних країн в процесі діяльності спільного з НАПН України 
Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської 
та студентської молоді, створеного на базі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, дали можливість 
сформувати власне бачення щодо подальшої інституалізації ґендерно-освітніх 
технологій у вищу школу як дієвих механізмів забезпечення національного 
механізму державної ґендерної політики. Узагальнення досвіду є метою статті. 
Зокрема, систематизовано наукові праці щодо системної протидії насиллю над 
неповнолітніми; введено питання про запобігання та протидію домашньому 
насильству в програми навчальних дисциплін спеціальностей (за переліком 
МОН), організовано та проведено міжнародні та всеукраїнські конференцій з 
ґендерної проблематики, розроблено  інформаційний дайджест у межах 
щорічної  Міжнародної  кампанії «16 днів протидії  насильству» (25 листопада 
–10 грудня). Верифіковано досвід проведення ґендерного аудиту та ґендерного 
мейнстримінгу соціального компоненту освітнього середовища; уточнено 
індикатори антидискримінаційної експертизи освітнього контенту. Засадничі 
принципи ґендерно-справедливого середовища – це принципи соціальної 
справедливості, ґендерної рівності, еґалітарності та паритетності статей, в 
умовах функціонування яких забезпечується повноцінний розвиток 
особистості, незалежно від її статі, віку, дієздатності, раси, культури, 
віросповідання, етнічності тощо [3]. 

Пошук психолого-педагогічних механізмів формування ґендерно-
справедливого середовища у ЗВО передбачає розвиток інфраструктури Школи 
ґендерної рівності як школи волонтерів, забезпечення атмосфери поваги до 
прав людини у всіх учасників освітнього процесу; пошук ефективних 
механізмів соціального партнерства «школа–родина–громада»; поширення 
антидискримінаційних та антибулінгових практик у сферу діяльності органів 
студентського самоврядування та молодіжних громадських організацій; 
розробку інформаційного порталу віртуального Музею толерантності ТНПУ у 
контексті реалізації політик рівних прав і можливостей та академічної 
доброчесності як пріоритетних напрямків діяльності університету.  

Зокрема, співробітниці центру О.Кізь та О.Кікінежді 16 березня 2021 року на 
запрошення Київського інституту ґендерних досліджень долучилися до 
віртуальної паралельної події  у рамках Форуму неурядових організацій 65 сесії 
Комісії зі статусу жінок (Нью-Йорк) «Протидія анти-ґендерній ідеології в 
Україні та Східній Європі», проведеної Світовою федерацією українських 
жіночих організацій, Фондом Фрідріха Еберта (Представництво в Україні) 
та  Київським  інститутом  ґендерних  досліджень.  2 квітня 2021 року взяли 
участь у презентації довгоочікуваного перекладу українською мовою Словника 
Європейського інституту з ґендерної рівності та обговоренні в експертному 
середовищі можливості нового словника для законотворення та впровадження 
політики рівності й недискримінації в умовах сьогоденної України. За словами 
Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики Катерини Левченко, 
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робота над словником символізує євроінтеграційну спрямованість української 
політики, яка неможлива без ґендерної політики: «Робота над словником 
продемонструвала важливість розуміння принципу уніфікованості державної 
політики в сфері забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» [2]. 
Переклад словника виконали експертки в сфері забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків в рамках спільного проєкту Урядової 
уповноваженої з питань ґендерної політики та Представництва Фонду імені 
Фрідріха Еберта.  Як зазначила координаторка  фейсбук-спільноти «Фемінізм 
УА» Марія Дмитрієва, словник сприятиме просуванню в Україні ґендерної 
проблематики й досліджень [2]. 

На нашу думку, видання словника є важливим внеском у забезпеченні 
національного механізму політики ґендерної рівності під час посилення 
патріархатних викликів паритетній демократії в Україні. Колективом авторів 
зроблена потужна смислова і виважена адаптація категоріально-поняттєвого 
апарату словника  до українських реалій, що в контексті гуманітарної безпеки 
суспільного життя дасть змогу студентській, освітянській та академічній 
спільнотам керуватись принципами Європейської Стратегії з ґендерної 
рівності, принципами егалітаризму (рівноцінності та паритетності статей) як 
ключовими принципами мирного співіснування різних культур в мирі, злагоді 
та гідності в об’єднаній Європі [2]. 

Співробітниками Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та 
виховання учнівської та студентської молоді НАПУ-ТНПУ ім. В.Гнатюка 
С. Вихор О. Кізь, О. Кікінежді, В. Кравцемза для узгодження понятійно-
категоріального апарату роботу над словником інтегровано до змісту 
психологічних та педагогічний дисциплін, зокрема: «Ґендерна соціалізація 
дитини дошкільного віку» (ІІІ-ій освітньо-науковий рівень, спеціальність 012 
Дошкільна освіта), «Ґендерна психологія» (ІІІ-ій освітньо-науковий рівень, 
спеціальність 053 Психологія), «Ґендерна педагогіка» (І-ий освітній рівень, 
спеціальність 012 Дошкільна освіта та ІІ-ий освітньо-науковий рівень, 
спеціальність 073 Менеджмент (Управління навчальними закладами)), «Ґендер 
у ЗМІ» (І-ий освітній рівень, спеціальність 061 Журналістика) тощо. 

У межах реалізації НДТ «Психолого-педагогічні механізми створення 
ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді у контексті реалізації 
Концепції Нової української школи» (керівник – д.п.н., професор, дійсний член 
НАПН України В. П. Кравець) подальшу співпрацю ґендерно-освітнього 
Центру ТНПУ передбачає спільне проведення освітніх семінарів-вебінарів та 
заходів з проблеми формування ґендерно справедливого середовища для дітей 
та молоді та обговорення словника із Відділенням загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України та Європейським Гуманітарним  
Університетом (м. Вільнюс, Литва). 
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ПРАВОВА ПЛОЩИНА ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ 

 
Актуальність дослідження. Питання забезпечення гендерної рівності в різних 

сферах суспільного життя України, в тому числі і в освітній, залишаються у 
фокусі пильної уваги як міжнародних так і національних урядових та 
неурядових організацій. Це впливає на всі сфери міжнародного та внутрішнього 
співробітництва та спонукає наше суспільство до розвитку гендерного 
законодавства.  

Мета дослідження полягає  в  теоретичному аналізі сьогоднішнього стану 
системи національного законодавства в області досягнення гендерної рівності в 
сфері вищої освіти. 

Національне законодавство України умовно можна розподілити на чотири 
групи: 

Перша група – це міжнародно-правові договори, ратифіковані Україною у 
встановленому законом порядку, які відповідно до статті 9 Конституції України 
є частиною національного законодавства. Норми таких документів мають 
пріоритетну силу в порівняні із нормативно-правовими актами, прийнятими на 
національному рівні. 

Друга група – нормативно-правові акти, які містять загальні норми, 
визначають стратегічні та концептуальні питання, пов’язані з формуванням та 
реалізацією гендерної політики що стосуються суспільства в цілому, а не тільки 
в області досягнення гендерної рівності в сфері вищої освіти. До цієї групи 
варто віднести як закони, так і державні стратегії, програми та плани, які 


