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ПЕРЕДМОВА
Досягнення ґендерної рівності – один із важливих пріоритетів розвитку України у третьому тисячолітті. Тому процес трансформації традиційних, часто стереотипних, уявлень
про соціальну роль жінок та чоловіків розглядається як основний компонент соціальноекономічної політики української держави1. У зв’язку з цим у 2005 році Верховною Радою
України був прийнятий Закон «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», метою якого стало «досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх
галузях життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі й вживання спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і
чоловіків в реалізації рівних прав, наданих їм Конституцією та законами України»2.
Однак, незважаючи на рівність за Законом, гарантоване Конституцією, українське
суспільство, як і інші пострадянські країни, донині стикається з проблемою порушення
прав людини (жінок і чоловіків) у різноманітних галузях життя: в економіці та політиці,
на ринку праці, у сім’ї, в освіті та вихованні. Бо й досі у всіх сферах життя виявляються
стійкі ґендерні стереотипи. Багато з них зберігаються і транслюються в системі та структурах освіти3. Демократичне оновлення освітнього простору України можливе тільки на
тлі принципів ґендерної рівності. Для успішного подолання наявної нерівності необхідна
передусім цілеспрямована ґендерна освіта громадян і, у тому числі, молоді.
Це знаходить відбиток й у багатьох міжнародних документах, які ратифіковані українською державою. Наприклад, у Конвенції ООН про права дитини особливо підкреслюється:
«Освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, таланту, розумових та фізичних здібностей дитини, на виховання поваги до прав людини та основних свобод, а
також до принципів, які виголошені у Статуті Організації Об’єднаних Націй; на виховання
поваги до батьків, до культурної самобутності, до мови та національних цінностей країни;
а також на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві у дусі розуміння,
миру, терпимості, рівноправ’я чоловіків та жінок і дружби між усіма народами, етнічними,
національними та релігійними групами» (Стаття 29)4.
На жаль, більшість заяв про реформу освіти досить часто має відстороненодекларативний характер. З одного боку, наголошується, що методологічною основою
загальної середньої освіти є пріоритет «загальнолюдських та національних цінностей,
науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини,
гуманізації і демократизації шкільної освіти», переорієнтація навчально-виховного про1

Цілі розвитку тисячоліття. Україна. – К.: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України,
2003. – С. 22.
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Конвенція ООН про права дитини. – Режим доступу: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_11699.html
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цесу на особистість дитини5. Для цього необхідно запровадження «особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної… та інших видів
компетентності учнів»6. Кожне заняття повинне мати виховну спрямованість, сприяти засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховувати почуття патріотизму, громадянської
та національної гідності, допомагало посісти активну життєву позицію у процесі побудови
нової демократичної держави. З іншого боку, досить часто відсутні конкретні механізми
та форми для цих змін.
У зв’язку з цим Міністерство освіти і науки України (з грудня 2010 року – Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України) спільно з Програмою ПРООН «Рівні можливості
та права жінок в Україні» започаткували реалізацію проекту щодо включення ґендерного
підходу в систему освіти України. Його загальною метою є підтримка державних інституцій та громадянського суспільства у забезпеченні ґендерної рівності в Україні відповідно
до міжнародних, конституційних та внутрішніх зобов’язань, а також в рамках урядових
програм діяльності. Програма сприяє запровадженню ґендерних стандартів у систему
освіти, підтримує створення переліку методик та стандартів ґендерної освіти для вчителів
та викладачів України7. Це найважливіша та висока мета, бо просвітницька місія – одне з
основних завдань сучасної школи.
Як сучасна школа може допомогти молодому поколінню оволодіти демократичними
цінностями та правовими нормами, сприяти реалізації прав людини?
Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності, які ми пропонуємо, – це спроба дати конкретну відповідь на поставлені запитання.
Мета уроків ґендерної грамотності – виховання в учнях культури ґендерної рівності,
рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків8.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання.
За змістом:
• познайомити учнів з основами культури ґендерної рівності;
• навчити їх самостійно набувати соціального досвіду, соціальних знань;
• допомогти аналізувати соціальні й культурні події та факти з позиції ґендерної
рівності;
• виховувати в учнях власну громадянську позицію;
• сприяти розвитку комунікативних навичок, за допомогою яких учні зможуть будувати з усіма навколо толерантні, партнерські відносини, відкидаючи дискримінацію, нерівність і домашнє насильство.
За формою:
• передати знання та навички в інтерактивній формі, використовуючи досвід різних педагогічних шкіл і систем.
Уроки ґендерної грамотності об’єднані в п’ять модулів: «Я тебе розумію ...», «Розкажи мені
5

Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=24-2004-%EF
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Там само.
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Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/ua/projectslist-all/750-equal-opportunities-and-womens-rights-in-ukraine
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Ст. 21 Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків». – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua
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про себе...», «Світ навколо мене, і я в цьому світі», «Що заважає нам бути рівними?», «На шляху
до рівності та справедливості». Модулі складаються з послідовно розташованих вправ. Заняття
проходять у формі тренінгу, який розглядається як приклад соціального навчання9.
Взявши за основу положення Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», можна сказати, що методи соціального навчання допомагають «організувати
навчальний процес на основі ґендерної справедливості та ненасильства, створити умови,
за яких можна отримати навички самоорганізації групи шляхом навчання через безпосередній досвід»10. Методологічні принципи, закладені в концепції соціального навчання, переносяться до системи цінностей, які формуються в учнів. Вони навчаються ставити важливі
для себе питання й отримують можливість шукати шляхи для їхнього активного вирішення;
діти сприймають освіту не як щось нав’язуване ззовні, часто проти їхньої волі, не враховуючі
їх інтересів, а як обмін знаннями й відкритий діалог. Таким чином, на уроках ґендерної грамотності корегується особистісна система цінностей учнів, що є одним з можливих способів
підтримки особистості у процесі її соціалізації та, зокрема, ґендерної соціалізації.
Гнучкість і відкритість структури уроків дає можливість їх трансформації з огляду на
вік та інтереси аудиторії. Уроки ґендерної грамотності розраховані на учнів як середніх,
так і старших класів загальноосвітніх закладів гуманітарного та загальноосвітнього напрямків навчання. Їх впровадження ні в якому разі не припускає відмови від сучасних
форм та методик передачі знань, а лише розширює їхні можливості, використовуючи досвід різних педагогічних шкіл, реалізуючи демократичні форми навчання та виховання.
Уроки ґендерної грамотності є продовженням й творчим розвитком програми
«Уповноважувальна освіта», що реалізується в Україні з 1996 року, спочатку за підтримки
Глобального жіночого фонду, а потім Жіночої мережної програми Інституту відкритого
суспільства, Міжнародного фонду «Відродження» й Українського жіночого фонду. В Автономної Республіці Крім реалізація Програми розглядається як один з важливих напрямків
роботи Кримського науково-методичного центру управління освітою Національної академії педагогічних наук України.
За цей час Програма зробила значні кроки вперед. З її концепцією знайомі у 16 країнах – Азербайджані, Афганістані, Бірмі, Вірменії, Грузії, Індонезії, Казахстані, Киргизстані,
Литві, Молдові, Монголії, Росії, Таджикистані, Узбекистані, Лаосі, США. Уповноважувальна
освіта «заговорила» казахською, киргизькою, литовською, таджицькою, кримськотатарською, англійською й іншими мовами, тому що майже в усіх країнах–учасницях Програми
були зроблені переклади посібника. Це надало можливість почути різні голоси у багатоголоссі людей різних національностей, країн і культур, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців,
прагнучи до того, щоб жоден голос не був утрачений.
Тому зараз ми дякуємо всім, хто тримає у руках цей посібник і знайомиться з його
змістом. Ми дякуємо всім, хто проводитиме уроки ґендерної грамотності і використає
у роботі з дітьми передові педагогічні технології. Ми сподіваємось, що ідеї соціальної
справедливості й рівних можливостей для всіх учнів – дівчат і хлопців – успішно втілюватимуться у сучасній українській школі та сприятимуть вихованню соціально активних і
творчо мислячих вільних громадян і громадянок незалежної України.
9
10

Уповноважувальна освіта: Посібник для тренерів. – Київ: ТОВ «АВДІ», 2002. – 152 с.
Там само. – С. 12.
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Р О З Д І Л І.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГІВ
НА УРОКАХ ҐЕНДЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ
Компетенція як соціально-дидактична структура особистості
Безперечно, перш за все виникає питання, як потрібно проводити уроки ґендерної
грамотності? Що повинні знати і вміти вчителі?
Сучасні соціокультурні умови диктують необхідність формування такої особистості вчителя, яка виявляє здатність до інноваційної культури, готовність до порозуміння та співпраці,
терпіння до інакомислення, співчуття, критичне осмислення будь-яких суджень, відсутність
категоричності в думках і поглядах, вміння трансформувати й долати конфліктні ситуації.
Зміст уроків ґендерної грамотності та методика їхнього проведення будуються на
компетентнісному підході. Компетенції (competentia – лат.) – коло питань, в яких людина
добре обізнана і має відповідні знання та досвід. Необхідно розрізняти поняття «компетенція» і «компетентність». Компетенція – властивість, якість. Компетенція розглядається
як складна соціально-дидактична структура особистості, вона заснована на знаннях, придбаному життєвому досвіді та цінностях. Крім того, у структуру компетенції входить внутрішня мотивація, психологічна та практична готовність до досягнення у своїй діяльності
якісних результатів11.
Компетентність – володіння відповідною властивістю, обізнаність; це особистісний
ресурс людини, який дозволяє їй ефективно взаємодіяти з навколишнім світом12. Іншими
словами, це самостійно реалізована здатність до практичної діяльності, до вирішення
життєвих проблем, відповідальність за отримані результати.
Набір компетенцій, їх ієрархія визначаються змістом і метою уроку, його основоположними цільовими установками і реальними можливостями педагога як особистості
(світогляд, цінності, знання, навички, досвід та ін.). Тобто вони представляють собою цілісну систему світоглядних переконань, універсальних знань, навичок, досвіду самостійної
діяльності й особистої відповідальності. Все це формує так звану компетентнісну модель
особистості вчителя чи вчительки.
Позначимо ключові компетенції, які формують компетентну особистість вчителя, здатну до успішного проведення уроків з ґендерної грамотності.
Соціокультурна ґендерна компетенція
Ця компетенція розглядається як світоглядна категорія. Вона заснована на ціннісних
орієнтаціях людини, її знаннях і соціальному досвіді. Частиною її чи його світогляду є
культура ґендерної рівності, що розглядається як одна з загальнолюдських цінностей.
Відповідно до Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
«ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для
його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства» (Стаття 1. Визначення термінів).
11

Мартынюк А.Я. К вопросу о компетентностно ориентированной парадигме в образовании / А.Я. Мартынюк //
Ученые записки ТНУ. – Т.23 (62). – 2010. – № 2. – Ч.2: Филология. Социальные коммуникации. – С.48.

12

Синельникова Л.Н. Компетенции как критерии идентичности языковой личности / Л.Н. Синельникова // Ученые
записки ТНУ. – Т.23 (62). – 2010. – № 2. – Ч.2: Филология. Социальные коммуникации. – С.355.
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Однією з основних складових даної компетенції є ґендерна чутливість, тобто переконання в тому, що «будь-які дослідження чи аналіз, будь-яка інформація мають
враховувати існуюче становище жінок і чоловіків та сприяти встановленню ґендерного
балансу»13. Крім того, це впевненість в тому, що всебічний аналіз будь-якої соціальної
проблеми суспільства є можливим тільки з позицій ґендерного підходу. У цьому аспекті ґендерний підхід розглядається «як ознака політичної культури, властива активній
представницькій демократії, що полягає у врахуванні інтересів обох соціально-статевих
груп суспільства. Суттю ґендерного підходу є усвідомлення того, що суспільні явища
по-різному впливають на чоловіків і жінок, викликають неоднакові їх реакції та мають
для них різні наслідки»14.
Важливим є переконання в тому, що формування громадянського суспільства, досягнення справжньої демократії неможливо без досягнення ґендерної рівності. Світоглядні цінності (установки) такої людини-вчителя мають відповідати цим постулатам. Уроки
ґендерної грамотності можуть проводити тільки ті педагоги, які поділяють, підтримують
цінності демократії та ґендерної рівності.
Правова компетенція
Вчителі повинні мати достатній рівень поінформованості щодо правових аспектів
забезпечення рівних прав і можливостей дівчат і хлопців в освіті, знати міжнародні документи та українське законодавство.
Відомо, що забезпечення населення освітою залишається найважливішим пріоритетом розвитку міжнародного співтовариства в XXI столітті. Вперше ця ідея отримала юридичне втілення у 1948 році в «Загальній декларації прав людини». У Статті 26 не тільки
проголошується право кожної людини на одержання освіти, але і чітко визначається її
роль: «Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами»15.
Більш широко мета освіти висвітлюється в «Конвенції про права дитини» (ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року). У Статті 29 декларується, що «освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, таланту, розумових і фізичних здібностей дитини, на виховання поваги до прав людини та основних
свобод, а також до принципів, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, на
виховання поваги до батьків, до культурної самобутності, до мови і національних цінностей країни, а також на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві
в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма
народами, етнічними, національними і релігійними групами»16 .
В інших міжнародних документах 80-х–90-х років минулого століття рівноправність жінок і чоловіків розглядається як необхідна умова демократизації суспільства. Так, Конвенція
ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (ратифікована Україною 19 груд13

Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Формування ґендерної культури молоді: науково-методичні матеріали до тренінгової
програми. Навчальний посібник / О.М. Кікінеджи, О.Б. Кізь. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С.109.
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ня 1980 року), Декларація «Про рівноправність жінок і чоловіків» (прийнята Комітетом
Міністрів Ради Європи 16 листопада 1988 року на 83 сесії Кабінету Міністрів), Декларація
«Про рівність між жінками і чоловіками» (прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи у 1998
році) визначає ґендерну рівність як обов'язкову умову демократії і підкреслює, що без досягнення рівності між чоловіками і жінками не існує справжньої демократії.
В 2000 році на Саміті Тисячоліття ООН було прийнято «Цілі розвитку тисячоліття» –
одні з найбільш значних стратегій сталого розвитку людства. Глави держав і урядів, члени
ООН проголосили: «Ми вважаємо, що суттєво важливе значення для міжнародних відносин у XXI столітті буде мати ряд фундаментальних цінностей, серед яких:
• Свобода. Чоловіки і жінки мають право жити і ростити своїх дітей в гідних для
людини умовах, вільних від голоду і страху, насильства, гноблення і несправедливості. Кращою гарантією цих прав є демократична форма правління, заснована
на широкій участі і волі народу.
• Рівність. Жодна людина і жодна країна не повинні позбавлятися можливості користуватися благами розвитку. Має бути гарантована рівність прав і можливостей чоловіків і жінок»17.
Україна, серед інших майже 190 країн-членів ООН, приєдналася до Цілей Розвитку Тисячоліття, визначивши для себе «забезпечення рівності прав і можливостей чоловіків і жінок»
як важливу складову подальшого розвитку та один із пріоритетів державної політики»18.
Велике значення політики соціальної справедливості визнає і законодавство України.
Відповідно до Конституції (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України ІІ скликання
28 червня 1996 року)19 рівні права й можливості жінок і чоловіків досягаються шляхом
«надання жінкам рівних із чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній
діяльності; у здобутті освіти і професійній підготовці; у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок; встановлення пенсійних пільг;
створенням умов, які надають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства,
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям»
(Стаття 24). Конституція гарантує чоловікам і жінкам «однакові можливості для участі у
політичному житті суспільства» (Статті 36, 38), проголошує, що «сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою» (Стаття 51).
Ці положення закріплені і в базовому для освітньої галузі Законі України «Про освіту»
(від 23 травня 1991 року, остання редакція від 11 червня 2008 року)20. Право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах мають усі громадяни та громадянки України «незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану,
роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до
релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин» (Стаття 3).
Аналогічна норма відображена в частині 1 статті 9 Закону України «Про дошкільну освіту», в частині 1 статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», в частині 1 статті
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Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=995_621
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Цілі розвитку тисячоліття: Україна. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/ua/millennium-development-goals
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9 Закону України «Про позашкільну освіту», в частині 1 статті 4 Закону України «Про професійно-технічну освіту», в частині 1 статті 4 Закону України «Про вищу освіту»21.
У XXI столітті успішне впровадження демократичних цінностей стає можливим лише
на основі подальшого розвитку правової системи держави. У новому тисячолітті в Україні
приймаються закони, поява яких свідчить про вдосконалення законодавства у сфері захисту прав людини. До таких документів належить і прийнятий у 2005 році Закон «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (далі – Закон).
Цей юридичний акт охоплює широку сферу правового регулювання: суспільнополітичну, соціально-економічну, освітню. Він вказує основні напрямки державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Уперше в національній правовій системі закріплюються терміни, які є ключовими для розуміння і
застосування основних положень Закону, і дається їх визначення.
У Законі освіта розглядається у трьох аспектах. Так, у ньому закріплено рівні права жінок і чоловіків у доступі до освіти, що є відповідальністю держави. Це продовжує традицію
попередніх документів – право на освіту незалежно від статі (Конституція України, Закон
«Про освіту» та ін.). Далі він гарантує рівні умови для жінок і чоловіків щодо здобуття освіти.
Але у цьому Законі з’явився й новий аспект – освіта вперше розглядається як інструмент
досягнення ґендерної рівності, джерело формування у суспільстві ґендерної культури.
Цим стверджується, що значну роль у досягненні гендерної рівності відіграє освіта.
Саме через освіту транслюються загальнолюдські, гуманістичні цінності, виховуються взаємоповага між націями і народами, толерантне ставлення та повага до інших, свідомий
вибір, власна активна життєва позиція. Виконання всіх цих вимог є одним зі шляхів «досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства» (Преамбула Закону).
З іншого боку, через освіту у процесі навчання відтворюються ґендерні стереотипи. Тому необхідно зробити освітній простір вільним від «стереотипних уявлень про
роль жінки і чоловіка». Це, згідно з Законом, і є відповідальність навчальних закладів,
які забезпечують:
• підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
• виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків (Стаття 21).
Тобто у Законі прописано конкретні механізми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків не тільки у сфері освіти, але й у всіх сферах життя суспільства.
На наш погляд, назву Розділу V – «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків У сфері освіти» – необхідно скоректувати як «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ТА сфера освіти».
Міжнародні та українські нормативно-правові акти щодо закріплення рівності у сфері освіти можна поділити на три типи. Перший тип – це документи, які проголошують
рівний доступ жінок і чоловіків до освіти, тобто право на освіту незалежно від статі.
Другий тип – це документи, які стверджують рівність у здобутті освіти, тобто рівні
права та можливості щодо отримання освіти. Рівність в освіті – це рівні можливості вибору та відповідальності жінок і чоловіків без стереотипів, упереджень та дискримінації.
21
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Третій тип – це документи, в яких освіта розглядається як інструмент досягнення
ґендерної рівності у суспільстві. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» поєднує у своєму змісті усі три підходи.
Отже, послідовність кроків та їх реалізація, що закладено у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», виходять за межі освітньої
сфери. Їх досягнення буде впливати не тільки на освіту, але і на усі сфері життя, формуючи нові цінності, які спираються на ідеали свободи та рівності. В українському суспільстві
ґендерна рівність де-факто можлива тільки на тлі ґендерно чутливої освіти і виховання,
бо це веде до змін у свідомості та формування ґендерно обізнаного світогляду особистості, вільної від патріархатних стереотипів та упереджень.
Наукова компетенція
Проведення уроків ґендерної грамотності потребує від вчителів високого рівня обізнаності з питань ґендерної теорії та практики. Це припускає:
• розуміння теоретичних постулатів та принципів теорії ґендеру;
• вміння розпізнавати й аналізувати найбільш поширені ґендерні стереотипи;
• володіння ключовими поняттями ґендеру.
Сучасна соціальна наука розрізняє поняття стать і ґендер. Традиційно перше з
них використовувалося для визначення тих анатомо-фізіологічних особливостей людей, на основі яких людські істоти визначаються як чоловіки або жінки. Довгий час
стать (тобто біологічні особливості) людини вважалася фундаментом і першопричиною психологічних та соціальних відмінностей між жінками і чоловіками. Однак
антропологи, етнографи й історики давно встановили відносність уявлень про «типово чоловіче» й «типово жіноче». У різний час у різних культурах є різне розуміння
соціальних ролей чоловіків та жінок, форм їхньої діяльності, поведінки, емоційних
особливостей. Те, що в одному суспільстві вважається чоловічим заняттям, чоловічою
рисою характеру, в іншому може визначатися як жіноче. Наявна у світі різноманітність
соціальних характеристик чоловіків та жінок дозволяє зробити висновок про те, що
причина цих відмінностей не пояснюється біологічною статтю. Не біологічна стать, а
соціокультурні норми визначають, зрештою, психологічні якості, моделі. Таким чином,
виникло поняття ґендер (англійською – gender), що означає сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство приписує виконувати людям залежно від їхньої біологічної
статі.
У розробці ґендерної теорії існує декілька напрямків. До основних, які прийняті зараз
в соціальних і гуманітарних науках, належить теорія соціального конструювання ґендеру.
Вона заснована на двох постулатах:
1. Ґендер конструюється (будується) за допомогою соціалізації, розподілу праці,
системою ґендерних ролей, сім'єю, засобами масової інформації, суспільними,
державними та іншими інституціями.
2. Ґендер конструюється і самими індивідами – на рівні їх свідомості (тобто ґендерної ідентифікації), прийняття заданих суспільством установок, норм і ролей і
підстроювання під них (в одязі, зовнішності, манері поведінки і т.д.)22.
22

Воронина О.А. Гендер / О.А.Воронина // Словарь гендерных терминов / Под ред. А.А.Денисовой. – Москва:
Информация – ХХI век, 2002. – С.20 – 24.
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Соціальні ресурси, які формують ґендер, називає і Майкл Кіммель, автор книги «Ґендероване суспільство»23. На його думку, в системі ґендерних характеристик особистості
однаково важливі й значущі наступні три складові:
• ідентичність (identity) – соціальне самовизначення особистості;
• інтеракції (interactions) – стосунки і взаємодія особистості з оточуючими;
• інституції (institutions) – державні інститути влади, політичні, економічні, соціальні структури суспільства.
Схему Майкла Кіммеля можна назвати «Моделлю три І» та зобразити її у вигляді схеми, як це зроблено в посібнику «Уповноважувальна освіта»24.

Ґендер створюється (конструюється) суспільством як соціальна модель поведінки жінок
і чоловіків, що визначає їхній стан та роль у суспільстві та його інститутах (родині, політичній структурі, економіці, культурі, освіті та ін.)25.
Іншими словами, ґендер – категорія соціальна, це система ролей, статусів, відносин,
відповідальностей, які по-різному формуються суспільством для жінок і чоловіків, порізному на них впливають, а потім транслюються й контролюються за допомогою соціальних інституцій (сім'ї, держави, суспільства)26.
У звіті Світового економічного форуму 2005 року дається таке пояснення: «ґендер –
це не синонім слова «жінка», це не політика, спрямована проти чоловіків, це поняття, що
охоплює стосунки жінок і чоловіків, а також їхній статус стосовно одне одного»27.
Бути в суспільстві жінкою або чоловіком означає не тільки мати ті чи інші анатомічні
особливості, але й відповідати сукупності соціальних і культурних норм, визначати особистісні пріоритети: сім'я, діти, турбота про близьких, вибір професії, робота, кар'єра,
міра відповідальності, участь у політичному житті держави і т.п.
Друга умова набуття наукової компетенції – це знання про ґендерні стереотипи, вміння
їх ідентифікувати та аналізувати. Ґендерні стереотипи – сформовані в соціумі узагальнені
уявлення (переконання) про те, якими мають бути чоловіки та жінки в суспільстві (соціальні
ролі, поведінка, професії, доступ до влади, освіти, ресурсів і под.). Дослідники і дослідниці
23

Кіммел Майкл С. Ґендероване суспільство / Майкл С. Кіммел. – Київ: Сфера, 2003. – 490 с.
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Суслова О. Приклад ґендерного аналізу державної политики / О. Суслова // Законотворчість: забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. – К.: Заповіт, 2006. – С. 41 – 61.
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стверджують, що ґендерні стереотипи виникають на ґрунті різних статусів та ролей жінок і
чоловіків у суспільстві. Серед найбільш поширених ґендерних стереотипів виділяють такі:
• стереотипи щодо закріплення сімейних та професійних ролей стосовно статі: сімейна сфера маркується як жіноча, професійна – як чоловіча;
• стереотипи, що пов’язані з відмінностями у змісті праці: прерогатива жінок –
сфера обслуговування, чоловіків – творча, керівна діяльність;
• стереотипи маскулінності і фемінності якостей і властивостей особистості.
Наприклад, у вихованні дівчинки акцент робиться на слухняності, скромності, ввічливості, акуратності, у вихованні хлопчика – на активності, самостійності, лідерських якостях.
Частіше за все саме ґендерні стереотипи, упередження і забобони з боку оточуючих
заважають людині знайти своє місце в житті, якнайповніше реалізувати свої таланти й
здібності. Вони роблять сумнівним феномен людського існування, адже кожна людина є
самодостатньою особистістю, а її доля унікальна й неповторна28.
Освіта, як одна з основних сфер життя суспільства, теж не є вільною від ґендерних
стереотипів29. Насамперед це зміст освіти та виховання, що відображено у державних
освітніх стандартах, навчальних програмах, підручниках і посібниках. Тому, по-перше,
необхідно провести ґендерну експертизу щодо відповідності їхнього змісту принципу
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. По-друге, українській школі
потрібні сучасні підручники та навчальні посібники, вільні від стереотипних уявлень про
роль жінки і чоловіка.
Третьою умовою успішного проведення уроків ґендерної грамотності є володіння
термінологічним апаратом ґендерних досліджень. Необхідно підкреслити, що ґендерний
аналіз відрізняється від досліджень інших типів. Він використовує конкретні базові теоретичні поняття, такі, як ґендерна рівність, рівні права жінок і чоловіків, рівні можливості
жінок і чоловіків, ґендерні стереотипи. Їх тлумачення отримало легітимність у Законі
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (Стаття 1. Визначення
термінів), на це перш за все й мають спиратися вчителі як у процесі підготовки до уроку,
так і протягом самого уроку.
Інформаційно-аналітична компетенція
Ця компетенція передбачає схильність до аналізу різноманітних фактів та явищ оточуючої дійсності. Це вміння аналізувати соціальну інформацію, систематизувати її зміст, виокремлюючи ґендерну складову. Проілюструємо це на прикладі аналітичного дослідження
проблеми «Забезпечення ґендерної рівності» у Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2010»30.
28

Основи культури ґендерної рівності: Ми – різні, ми – рівні: Навчальний посібник для учнів 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. О. Семиколєновой. 2-ге вид., виправлене. – Київ: Ніка-Центр, 2010. – С.32.

29

Див.: Кобелянська Л.С. Ґендерна освіта в Україні: реалії та перспективи / Л.С. Кобелянская // Проблеми
освіти. Науково-методичний збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 36. Проблема ґендерної нерівності в педагогічній освіті. – Київ: ПЦ Фоліант, 2003. – 59 с.
Смоляр Л.О. Становлення ґендерної освіти в Україні / Л.О. Смоляр // Основи теорії ґендеру: Навчальний
посібник / відп. ред. М.М. Скорик. – Київ: «К.І.С.», 2004. – С.504 – 519.
Говорун Т., Кікінежді О. Ґендерна дискримінація в сфері освіти [Електронний ресурс] / − Режим доступу:
http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1200305760

30

Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2010. Національна доповідь. – К., 2010. – С.54 – 62.

14

У першому розділі позначається, що завдання розвитку, пов'язані з забезпеченням
ґендерної рівності, мають в Україні, порівняно з іншими країнами, свої особливості. Так, у
більшості регіонів світу досі залишається ґендерна нерівність у доступі до освіти та оплаті
зайнятості. У нашій країні ніяких ґендерних обмежень у доступі до всіх рівнів освіти не
простежується. Більш того, серед населення, охопленого системою вищої освіти, існує
помітний ґендерний дисбаланс на користь жінок.
Відсутні й суттєві ґендерні відмінності у можливостях доступу до ринку праці: рівні економічної активності й зайнятості українських жінок залишаються одними з найвищих у світі.
Проблеми ґендерної нерівності в українському суспільстві мають принципово інший характер.
• Незначне представництво жінок у сфері прийняття рішень – у політичному житті,
на вищих ступенях державного управління, у керівництві економікою країни.
Іншими словами, жінки й чоловіки зосереджені в різних сферах економічної діяльності й на посадах різного рівня: чоловіки – вищий рівень, жінки – нижчий.
• Існування значного розриву в рівні доходів чоловіків і жінок.
Саме ці дві проблеми й визначають актуальні завдання ґендерного розвитку в Україні:
1. Забезпечити рівні можливості в суспільно-політичному житті і державному управлінні.
2. Скоротити розрив у рівні доходів жінок і чоловіків.
Враховуючи прогресивний досвід розвинених країн, в Україні на 2015 рік прогнозуються наступне:
• ґендерне співвідношення серед депутатів національного парламенту і вищого
керівного складу державних службовців проголошено на рівні не менш 30%:70%;
серед депутатів місцевих органів управління – на рівні не менш 50%:50%;
• співвідношення середньої заробітної плати жінок до середньої заробітної плати
чоловіків – на рівні 86%.
У другому розділі аналізується сучасна ситуації в Україні за визначеними проблемами.
Несприятливе положення України визначається незначним представництвом жінок у національному парламенті. Упродовж усього періоду незалежності їхній відсоток серед народних
депутатів не перевищував 8%, а впродовж 2002 – 2006 років навіть зменшився до 5%.
Одночасно у середньому за Європейською Спілкою жінки займають близько
30% парламентських місць. У країнах Північної Європи вдалося досягти найбільшого
прогресу. Наприклад, у парламенті Швеції – 47%, Нідерландів – 42%, Фінляндії – 40%,
Норвегії – 39%.
Нерівний доступ жінок і чоловіків до економічних ресурсів відображається:
• у розриві в рівні заробітної плати. За результатами у 2009 році середня заробітна
плата жінок підвищилась до 77,2% середньої заробітної плати чоловіків: відповідно 1677 грн проти 2173 грн на місяць;
• у розриві в рівні доходів. За даними обстеження умов домогосподарств Держкомстату України, у 2008 році середні доходи жінок склали лише 65,2% середніх
доходів чоловіків: відповідно 8 018 грн проти 12 305 грн на рік.
Це пояснюється цілою низкою причин. Серед яких:
Горизонтальна професійна сегрегація, яка зберігається:
• у міжгалузевих і міжпосадових відмінностях у оплаті праці;
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• в особливостях освітньо-кваліфікаційного рівня;
• у тривалості трудового стажу;
• в умовах праці та ін.
Жінки частіше:
• працюють у режимі неповної зайнятості;
• переважають у складі зайнятих у галузях з більш низької заробітною платою, зокрема, у бюджетній сфері – освіті, охороні здоров'я, секторі соціальних послуг;
• мають меншу тривалість загального трудового стажу.
Вертикальна професійна сегрегація. Жінки в основному зосереджені на посадах з
низькою заробітною платою. Великий ґендерний розрив у оплаті праці спостерігається
серед роботодавців. Середні доходи відповідної категорії жінок складають лише 50,7%
чоловічого аналогу, а середні доходи жінок від підприємницької діяльності складають
усього 34,3% відповідної статті доходів чоловіків.
Неоплачувана робота у домашньому господарстві в основному виконується жінками (турбота про членів родини, дітей, хворих, людей похилого віку і т.п.). За даними
соціологічних досліджень, переважна більшість чоловіків (60% опитуваних) займаються
домашньою роботою у межах 1–15 год. на тиждень, тоді як переважна більшість жінок
(60% респондентів) витрачає 5–30 годин31. Такий розподіл часу на виконання домашніх
обов'язків впливає на рівень доходів жінок і чоловіків.
Отже, для чоловіків основою є зайнятість на ринку праці. Рольовий діапазон жінок
значно ширший, він охоплює як побутову сферу і виховання дітей, так і професійну діяльність. Це обумовлює «подвійне» робоче навантаження жінок (а часом і потрійне, якщо
жінка займається громадською чи політичною діяльністю), обмежує можливості їх особистого зростання і професійного розвитку, повноцінного відпочинку і самореалізації.
Оскільки заробітна плата залишається основним джерелом доходів населення, у змісті
уразливих категорій населення України переважають жінки. Ґендерний розрив у цій сфері
призводить до підвищення ризику фемінізації бідності. Так, з точки зору ґендерного підходу,
найвищий ризик бідності й жебрацтва в Україні переважає в самотніх жінок пенсійного віку.
На міжнародному рівні визнано, що світова фінансова криза може призвести до погіршення положення жінок на ринку праці внаслідок прискореного зростання жіночого
безробіття. Однак ситуація в Україні і тут не така однозначна.
Аналіз даних про реальне положення робочої сили на ринку праці свідчить, що
протягом останнього десятиліття рівень безробіття серед економічно активних чоловіків
у віці 15 – 70 років незначно перевищив рівень безробіття серед відповідної категорії
жінок (зокрема, 6,6% проти 6,1% у 2008 році; 10,3% проти 7,3% у 2009 році).
Це пояснюється процесами реструктуризації економіки й закриттям великих промислових підприємств у традиційно «чоловічих» сферах діяльності. Перш за все це підприємства важкої промисловості, на яких переважають чоловіки, і будівельна галузь, в
якій жінки складають менше 20%. Можна припустити, що така тенденція збережеться і в
найближчому майбутньому.
З іншого боку, жінки складають більшість працівниць бюджетного сектору, зокрема,
в освіті, охороні здоров'я і наданні соціальних послуг, системі державного управління і
т.п. Тут вони виявилися більш захищеними відносно гарантій зайнятості. Хоча перші ре31

Там само. – С.57.
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зультати адміністративної реформи показують, що і в цих сферах першими під звільнення
частіше підпадають жінки.
Проблеми нерівних можливостей жінок і чоловіків в Україні не обмежуються
суспільно-політичним життям, ринком праці і рівнем доходів. Численні ґендерні невідповідності стосуються соціально-демографічної сфери. Це:
• стан здоров'я і тривалості життя населення;
• сфера сімейних правовідносин і проблем насильства в сім’ї;
• формування трудових міграцій, у тому числі нелегальних;
• торгівля людьми.

Вагомим проявом нерівності залишається значний ґендерний розрив у середній
тривалості життя населення, який сягає 12 років. Середня очікувана тривалість життя
при народженні складає 74 роки у жінок проти 62 років у чоловіків.

Більше того, основна складова цього розриву формується за рахунок втрати населення найбільш продуктивного віку, а саме – надвисокої смертності чоловіків у
працездатному віці. Так, по розрахункам демографів станом на 2008 рік, ймовірність не
дожити до віку 60 років складає 39% для чоловіків, які досягли 16 років, проти 14,5% для
дівчат цього ж віку. Вагому роль у цьому грають і зовнішні причини чоловічої смертності,
тобто ті фактори, які можуть бути усунені за умов підвищення безпеки життєдіяльності.
Чітко окреслене «ґендерне» забарвлення має і структура захворювань населення. У першу чергу, це соціально детерміновані хвороби. Чоловіки переважають серед хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД, інші хвороби, що передаються статевим шляхом.
Про існування «чоловічої» кризи в Україні свідчать і високі показники самогубств, захворювань, пов'язаних з розладом психіки і поведінки. Збільшуються масштаби розповсюдження ризикових форм поведінки і шкідливих звичок. Наприклад, чоловіки переважають
у складі алко- і наркозалежних осіб, які перебувають на обліку в медичних установах.
Державна політика повинна враховувати різні прояви ґендерної нерівності в суспільстві, а не зосереджуватися виключно на покращенні положення жінок.
Третій розділ присвячений аналізу проблем, які стоять на шляху досягнення ґендерної рівності. Основними перешкодами на шляху досягнення поставленої мети залишається незавершеність процесу ґендерних перетворень, а саме:
• національний механізм забезпечення ґендерної рівності не має достатнього рівня повноважень, кадрового і фінансового забезпечення;
• залучення представників громадянського суспільства до участі у формуванні
і реалізації ґендерної політики в основному відбувається непослідовно, часто
носить випадковий характер.
Недостатній рівень інформованості з правових аспектів. Незнання:
• механізмів забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
• шляхів запобігання різних видів дискримінації;
• інструментів протидії дискримінації за статевою ознакою.
Не сприяє підвищенню суспільної уваги до цих питань і позиція засобів масової ін-
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формації. Більше того, розповсюдження сексистської реклами тільки підсилює ґендерний
дисбаланс в українському суспільстві і зводить нанівець поодинокі спроби ЗМІ дати ґендерно збалансовану, ґендерно чутливу інформацію.
Існування у суспільстві стійких ґендерних стереотипів.
Уявлення відносно традиційного розподілу ґендерних ролей між суспільним і приватним життям, зайнятістю на ринку праці і в домашньому господарстві, «чоловічими» і
«жіночими» професіями і видами діяльності залишаються в українському суспільстві достатньо розповсюдженими.
Традиційний ґендерний розподіл соціальних ролей досі закріплюється у шкільних
підручниках і освітніх програмах, підсилюється практикою уявлення жінок і чоловіків у
засобах масової інформації і рекламних кампаніях, які досі транслюють ґендерні стереотипи. І як наслідок – недостатнє залучення чоловіків до виконання сімейних і батьківських обов'язків. Тому багатьом жінкам досі важко поєднати численні домашні обов'язки
і професійну діяльність, кар'єрне просування, участь у політичному житті і прийняття
суспільно важливих рішень.
Недостатній рівень розвитку соціально-побутової інфраструктури.
Один з основних стримуючих факторів у професійній активності жінок – відсутність
якісної допомоги у вихованні дітей і виконанні домашньої роботи. Не реалізуються їхні
практичні потреби, серед яких:
• відсутність доступної інфраструктури з надання побутових послуг;
• скорочення мережі дитячих дошкільних закладів і низька якість освітньовиховних послуг;
• недостатнє врахування роботодавцями інтересів робітників з родинними
обов'язками.
Все це обумовлює подвійне і потрійне трудове, робоче, громадське навантаження
жінок на ринку праці і в домашньому господарстві.
У четвертому розділі розглядаються можливі шляхи вирішення проблем, серед яких:
1. Наближення до ґендерного паритету у представницьких органах влади і на вищих
щаблях державного управління. Це стане можливим шляхом здійснення рішучих заходів
з подальшою адаптацією вітчизняного законодавства до європейських стандартів. Принципово важливе значення має і відхід від принципу політичної доцільності при вирішенні
кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади.
2. Забезпечення ґендерної рівності у доступі до гідної праці, що пов'язано з напрямами державної політики у сфері зайнятості, а саме:
• попередження випадків прямої дискримінації на ринку праці;
• подолання стереотипів існування «жіночих» і «чоловічих» професій, які посилюються у зв'язку з низьким професійним статусом і низьким рівнем оплати праці
у галузях з домінуючою жіночою зайнятістю;
• рівна оплата праці;
• розширення можливостей по залученню жінок до системи отримання освіти
впродовж життя;
• рівні можливості професійного і кар'єрного зростання;
• сприятливі умови зайнятості для працівників із сімейними обов'язками.
3. Для скорочення ґендерного розриву на рівні доходів населення необхідно:
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• змінити політику в галузі оплати праці;
• зменшити міжгалузеву і міжрегіональну диференціацію заробітної плати;
• наблизити рівні оплати праці у бюджетній і небюджетній сферах.
Зменшення ґендерних відмінностей у доходах населення може забезпечити:
• успішний розвиток жіночого підприємництва і самозайнятості;
• посилення адресності соціальної допомоги і впровадження ґендерних підходів
у стратегії подолання бідності;
• більш ефективний захист малозабезпеченим категоріям населення, серед яких
переважну більшість складають жінки.
4. Забезпечення можливостей гармонійного поєднання зайнятості на ринку праці та
в домашньому господарстві, що має вирішальне значення для підвищення професійної
активності жінок, їхнього професійного статусу і призводить до вирівнювання доходів.
У цьому контексті важливими залишаються:
• розвиток доступної інфраструктури побутових послуг;
• розширення мережі дитячих дошкільних закладів, які б надавали освітньо-виховні
послуги високої якості.
5. Трансформація сталих стереотипів щодо традиційного розподілу ґендерних ролей
в суспільстві є необхідною передумовою забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків в Україні. Досягнення цього завдання потребуватиме скоординованої діяльності
всіх представників громадянського суспільства, мета якої – інформаційно-просвітницька
кампанiя з формування у сучасному українському суспільстві егалітарної свідомості.
Важливе значення має більш широке залучення ЗМІ до висвітлення ґендерних проблем, вироблення ними кодексів етики, які не допускатимуть розповсюдження сексизму через ЗМІ.
Формуванню загальної ґендерної культури суспільства сприяє:
• впровадження ґендерних підходів до створення освітніх програм в навчальних
закладах різних рівнів;
• реалізація програм з ґендерної освіти державних службовців, освітян, представників ЗМІ;
• використання ресурсів бібліотек та інших закладів культури для здійснення просвітницької роботи з ґендерних проблем;
• вдосконалення системи національної статистики.
Методологічна компетенція
Одна з важливих умов реформи сучасної освіти – здатність вчителів до інноваційної
культури, розуміння необхідності змін і готовність до них.
Для успішного проведення уроків ґендерної грамотності вчителям необхідно володіти не тільки знаннями, а й такими навичками, методами, використання яких допомагає
учням засвоювати нову інформацію природно, без нав'язування, самостійно. Наприклад,
розвивальна методика Монтесорі заснована на принципі: «Допоможіть мені дізнатися
чи зробити це самому/самій». Вона розрахована на пізнавальну активність самої дитини, а роль вчителів полягає, насамперед, в організації необхідного розвивального середовища32. Тобто дитина, безумовно, здатна самостійно пізнавати навколишній світ. Треба
32

Черданцева Е. В. Адаптивная школа полного дня как фактор развития личности школьника : Дис. ... канд. пед. наук
: 13.00.01 : Кемерово, 2004 – 200 c. – Режим доступу – http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/118980.html#introduction
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тільки допомогти їй у цьому.
У цілому уроки ґендерної грамотності – це не стільки отримання й передача готових
знань, скільки отримання навичок самостійного їх добування, що розглядається як приклад соціального навчання.
Одним із основних методів соціального навчання є розвивальний метод, сутність якого полягає в тому, щоб забезпечити позитивний розвиток думок-цілей учнів стосовно до
їхньої поведінки33. Розвивальний метод закріплює позитивну поведінку учнів, розвиває
їхній інтелект і мислення, формує людські стосунки. До структури розвивального методу
входить компонент «соціальна взаємодія», відповідно до якого дітям надається можливість проявити свої знання, уміння у практичній діяльності й отримати за це схвалення.
На думку багатьох психологів і педагогів, саме соціальна взаємодія лежить в основі розвитку розумових процесів дитини: змінюючи структуру, зміст думки, вона впливає на
глибину розуміння й усвідомлення.
Все сказане дає підставу стверджувати, що зміст та методика викладання уроків ґендерної грамотності відповідають концепції адаптивної, або трансформаційної, школи, яка
значно відрізняється від принципів та підходів традиційної школи. Див. таблицю 1.

Таблиця 1
Відмінності традиційної та адаптивної (трансформаційної) шкіл34
Традиційна школа
Вчитель/Вчителька

Учень/Учениця

Адаптивна (трансформаційна) школа
Вчитель/Вчителька

Учень/Учениця

1. Суб’єкти навчання,
інформатори

Об’єкти навчання,
одержувачі
інформації

Організатори
пізнавальної діяльності
учнів

Суб’єкти навчання.
Включається в
активний розумовий
процес

2. Активні впродовж
усього уроку

Як правило,
пасивні. Головне –
запам’ятовування
фактів

Спрямовують
пізнавальний процес,
забезпечують самостійну
діяльність учнів у
рамках соціальної
взаємодії
Домінує демократичний
стиль відношень,
в основі якого –
співробітництво,
кооперація

За допомогою
вчителів самі
добувають знання

3. Домінує авторитарний Конформістська
стиль відношень
позиція
в основі якого суб’єктно-об’єктні
стосунки

Активні учасники
педагогічного
процесу, у якому
самореалізуються й
самостверджуються

33

Капустин Н. Педагогические технологии адаптивной школы / Н. Капустин. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 16.

34

Там само. – С.15.
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Продовж. табл.1
Традиційна школа

Адаптивна (трансформаційна) школа

4. Відповідають за
процес навчання і
його результати

Не до кінця
усвідомлюють власну
відповідальність за
результати навчання

5. Домінує зовнішнє
стимулювання

Інтерес до навчання Забезпечується
відсутній (від 3% у
мотиваційне навчання
1-ому класі до 60% у
9-ому класі)

6. Панують інформативні Обмежуються
методи
репродуктивним
відтворенням
матеріалу

Розділяють
відповідальність за
результати навчального
процесу з учнями

Забезпечується
мотиваційне навчання

Включені у
відповідальність
за результати
навчального процесу,
усвідомлюючи їхню
значимість для
свого просування і
розвитку
Домінує внутрішня
мотивація

Домінує внутрішня
мотивація

7. Не надається уваги
Не аналізують власну Використовується
Вдаються до
самоаналізу, рефлексії розумову діяльність рефлексивне управління самоаналізу,
пізнавальною діяльністю самооцінки розумової
діяльності

Аналіз таблиці показує, що однією з головних відмінностей між концепціями традиційної школи і адаптивної є принципово різний характер стосунків між вчителями і
учнями.
Характер відносин між вчителями і учнями в традиційній школі

У традиційній школі вчитель/вчителька виступають як суб'єкти освітнього процесу–
інформатори, бо тільки вони мають володіти новою інформацією, передають її учням і
несуть відповідальність як за процес навчання, так і за його результати. Учні розглядаються як об'єкти–одержувачі готової інформації, яку в подальшому потрібно відтворити
найбільш точно, «близько до тексту».
При такому підході переважає авторитарний стиль викладання, передача знань передбачає, насамперед, їх запам'ятовування і формальне відтворення. Це виражається в
тому, що на одне питання можлива єдина правильна відповідь, яка оцінюється за шкалою
«добре/погано», «правильно/неправильно». Між учнями посилюється ієрархія «сильний/
слабкий», збільшується дистанція між тими, хто навчає, і тими, хто навчається.
Внутрішня мотивація для отримання нової інформації у дітей ослаблена або зовсім
відсутня. Тому відсутня і власна відповідальність за придбання нових знань і результати
навчання. Аналітичні здібності дітей не розвиваються, їхня думка в процесі навчання не
враховується. І, як наслідок, падає інтерес до навчання. Це стає особливо помітно в старших класах школи.
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Характер відносин між вчителями та учнями в адаптивній (трансформаційній) школі.

В адаптивній (трансформаційній) школі роль вчителя/вчительки істотно інша.
Вони виступають не як інформатори, а як організатори пізнавальної діяльності учнів,
роль яких змінюється кардинально. З пасивних одержувачів готової інформації вони
перетворюються на активних учасників освітнього процесу. За допомогою вчителів учні
самі «добувають» знання, тому цінність таких знань зростає. Це сприяє формуванню більш
високої самооцінки, зміцнюється почуття впевненості в собі, що особливо важливо для
дітей із заниженою самооцінкою. Відповідальність за результати навчального процесу
несуть не тільки вчителі, а й учні. Вони усвідомлюють їх важливість для свого особистісного
зростання. Це формує внутрішню мотивацію для придбання нових знань.
Мета вчителів не передати готову інформацію, а в рамках соціальної взаємодії забезпечувати самостійну діяльність дітей, посилювати їхню мотивацію, розвивати інтерес
до нових знань. Освітній процес визначається як обмін інформацією та відкритий діалог.
Тому між вчителями та учнями переважає не авторитарний, а демократичний стиль відносин, заснований на співпраці, кооперації, партнерській комунікації.
На уроках ґендерної грамотності реалізуються саме принципи адаптивної школи. Бо
не можна пізнавати концепуально нову інформацію старими способами. Трансформація
традиційного уроку відбувається за допомогою інтерактивних методик і технологій (Дів.
Розділ II). Уроки ґендерної грамотності – це нові форми отримання соціальних знань, які
спрямовані на звільнення від стереотипів, внутрішніх комплексів, зовнішньої залежності,
але разом з тим це й повернення до джерел демократичної освіти, яка заснована на повазі до особистості кожної дитини.
Лінґвоґендерна компетенція
Одним з проявів цієї компетенції є мовна ґендерна чутливість, що формується на
основі як світоглядних цінностей, так й знань, соціального та мовного досвіду. Мовна
ґендерна чутливість – це переконання в тому, що мова є одним із основних джерел
ґендерної соціалізації особистості. Отже, глибинні знання про народ закладено перед
усім у його мові, зв’язній ланці поколінь, цій скарбниці, в яку народ складає «і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід, почування» (Панас Мирний)35. Іван Огієнко у
книзі «Українська культура» писав: «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша
культура, ступінь нашої свідомості. Мова – це форма нашого життя, життя культурного й
національного, це форма національного організування»36.
Але більшість мов формувалася в патріархатних суспільствах, де влада та соціальні
пріоритети належали чоловікам. Це позначалося на свідомості людей, на їхній культурі,
35

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / В. Жайворонок.
– К.: Довіра, 2007. – С.5.
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духовних цінностях і, без сумніву, на мові. Тому в її глибинах досі зберігаються риси патріархатності. «Якщо чоловік у культурі слов’ян є нейтрально-позитивною істотою, – пише
білоруська дослідниця Валентина Маслова, – то зі сприйняттям жінок усе дуже складно»37.
Дослідження у різних мовах підтверджують: чоловік віддзеркалений у мові більш повно, різноманітно і нейтрально, а жінка – неповно і суб’єктивно. Тобто мова більш «пристосована» для відображення «світу чоловіків» і менш – для відображення «світу жінок».
Ці властивості мови визначають як мовний сексизм.
Сексизмом називають будь-які прояви приниження (дискримінації) за ознакою статі.
Спочатку термін сексизм використовувався у соціальних науках. Він позначав точку зору
тих науковців, які у своїх працях доводили відмінність, навіть протилежність, чоловічої
та жіночої природи. При порівнянні обох статей якості чоловіків зображали як норму, а
якості жінок – як відхилення від норми38. Такий науковий світогляд відбивається й у мові,
що й отримало назву «мовний сексизм». Цей термін частіше використовують стосовно
жінок, проте мовний сексизм може бути спрямованим і на чоловіків.
Свого часу американський антрополог Едвард Сепір та його учень Бенджамін Уорф
запропонували таку гіпотезу: «Мова не тільки продукт суспільства, але й засіб формування його мислення та ментальності»39. Тобто в давнину, щоб організувати спільну
колективну працю, у людей виникла потреба «щось сказати одне одному». Це стало
причиною появи мови. Під цим оглядом мова є «продуктом суспільства». Але далі мова
розвивалась, удосконалювалась, вона все повніше та повніше віддзеркалювала світ,
водночас закріпляючи у собі певні погляди суспільства, відображаючи соціальні стосунки у ньому. А погляди ці та стосунки були патріархатні. З часом уже мова починає
впливати на свідомість людей, формувати їхнє мислення. Через те, що й досі в мові
зберігаються риси патріархатності, кожне нове покоління перебуває під їхнім впливом,
сприймаючи їх уже як норму. Найпоширенішими прикладами мовного сексизму є мовні
ґендерні стереотипи та ґендерна асиметрія мови.
Вплив фразеологізмів та прислів’їв на закріплення ґендерних стереотипів40
В українській мові збереглися сотні образних висловів, в яких відображено багатовікові спостереження народу, його життєва філософія, досвід. Вони передають сталу думку
людей, їхні почуття та характери, особливості спілкування одне з одним. Передають
талановито, емоційно, яскраво, з почуттям гумору. Проте багато фразеологізмів, які віддзеркалюють думку народу про характер і поведінку людей, жінок оцінюють негативно.
Наші предки вважали, що жінка приносить нещастя, бо походження її диявольське: Баба
з пекла родом; Баба та чорт – то собі рідня; Де чорт не зможе, там баба допоможе.
Тому жінці приписували всі негативні якості. Вона брехлива, хитра і вивертка: То й
не жінка, як сім разів на день не обмане чоловіка; Добра жінка дванадцять разів на день
37
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дурманити, а як яка, то і без числа. Уперта і дурна: Ліпше залізо у воді варити, ніж злу жінку вчити. Коса довга, розум короткий. Балакуча: Як дві баби та й гуска – то й весь базар;
У баби язик, як лопата. Жінка хіба те утаює, чого не знає. Баби як сороки.
З іншого боку, з великою повагою народ ставився до жінки-матері: Без матері і сонце
не гріє; На сонці тепло, а біля матері – добре. У кого є ненька, у того й голівонька гладенька. І жінки – господині в домі: Дім тримається не на землі, а на жінці; Де хатка, там
і паніматка. Без хазяїна двір плаче, а без хазяйки хата.
Образних висловів про чоловіка в українській мові значно менше. Його хвалять за те,
що він добрий чоловік: За ледачим чоловіком жінка марніє, за хорошим – молодіє; За чоловіком дружина завжди пані; і виправдовують його жорстокість: Свій пан поб’є й пожалує;
Жінка не бита, як коса не клепана.
Зміст будь-якого фразеологізму, будь-якого прислів’я відтворює узагальнену думку. Такі
думки притаманні не тільки українській культурі, а й багатьом іншим культурам, в яких
тривалий час домінували патріархатні відносини та погляди, де соціальна цінність чоловіка
під впливом різних умов: історичних обставин, географічного місцезнаходження, політики,
економіки, форм власності тощо – була значно вищою за соціальну цінність жінки.
Але заради справедливості необхідно додати, що в українській мові є значно більше,
ніж в інших мовах, прислів'їв та приказок, які присвячені добрим стосункам між жінкою
та чоловіком у родині: Найкраща і найліпша спілка – то муж і жінка. З доброю дружиною
горе не горе, а щастя вдвоє. Нема ліпшого друга, як вірна супруга. В хаті жінка три кути
держить, муж четвертий. Добра жінка – кам’яна стінка. Дружина чоловікові – душа. Жінка чоловікові подруга, а не прислуга. Мудра господиня, коли повна скриня. Князю княгиня,
кожному мила своя Катерина. В доброго чоловіка дружина, як ружа.
Це своєрідний «етичний кодекс» щасливої родини, який дійшов до нас від предків з
глибин століть. Це й взаємоповага, й вірність, й мудрість, й підтримка одне одного. Бо в
українській культурі родина є однією з сакральних цінностей.
Ґендерна асиметрія мови
Ґендерна асиметрія мови – це нерівномірність, «непропорційність» відбиття в самій мові
(у лексиці, граматиці) особливостей жінок і чоловіків. Таке явище властиве різним мовам. Воно
виявляється у використанні ґендерно асиметричних мовних форм та в назвах професій.
Асиметрія значення чоловічого та жіночого роду. Помічено, що у всіх мовах, які мають граматичну категорію роду, існує «пріоритет» чоловічого роду. Наприклад, у всіх
слов’янських мовах серед іменників більше за все слів чоловічого роду. Початковою
формою прикметників, займенників уважають форму чоловічого роду. Більшість слів жіночого роду утворюються від слів чоловічого роду.
Ці якості притаманні й українській мові. Так, дуже часто слова жіночого роду утворюються від слів чоловічого роду: він – вона, раб – раба (рабиня), сват – сваха, тесть –
теща, родич – родичка, юнак – юначка, сусід – сусідка, брехун – брехуха. Тобто форми чоловічого роду є первинними, а форми жіночого – наче вторинними. Назви осіб чоловічої
статі у формі чоловічого роду вживаються й щодо жінки: «Вона – молодець, мудрець, геній,
хвалько, підліток». «Вона – наш друг, ворог, кумир, свідок». Слів жіночого роду для назв
таких якостей в осіб жіночої статі немає41.
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Але мова віддає перевагу формі чоловічого роду і тоді, коли для позначення жінок
є слова жіночого роду. Це так звані родові іменники та займенники чоловічого роду, які
означають жінку й чоловіка водночас. Зокрема, в реченні «До мене підійшов учень з мого
класу» іменник чоловічого роду «учень» означає «особу чоловічої статі, що навчається в
школі». Проте в реченні «Кожен учень має пишатися тим, що навчається в нашої школі»
іменник «учень» не означає конкретну особу, а стосується усіх: і учнів, і учениць. Але у
самому реченні «учениці» наче «непомітні»42. Іменники за таким «поширеним» значенням
використовуються у передачах радіо і телебачення, текстах реклами, в журналах і газетах.
А це декілька прикладів зі сучасних українських шкільних підручників:
Любий першокласнику! Із цієї книжки ти дізнаєшся про те, як зміцнити своє здоров'я
(«Основи здоров'я», 1 клас).
Любий друже! Твоє бажання вчитися та цей підручник поведуть тебе дорогою Знань
(«Я і Україна», 1 клас).
Дорогий п’ятикласнику! Щоби зберегти своє здоров’я, ти маєш вчитися володіти собою та співчувати іншим. Намагайся бути гідним громадянином своєї країни! («Основи
здоров'я», 5 клас).
Дорогий друг! Ти подорослішав і самостійно можеш читати, досліджувати .. Кожен
учень має сумлінно вчитися («Основи здоров'я», 2 клас).
В підручниках зустрічаються й приклади використання ґендерно симетричних форм
слів, але це спостерігається значно рідше:
Познайомся з сусідом (сусідкою) по парті. Розкажи йому (їй) про себе («Я і Україна», 1 клас).
Дорогі друзі! Ви вже переконалися, що здоров'я є найбільшою цінністю людини («Основи здоров'я», 6 клас).
Міські, обласні, республіканські конкурси для вчителів (і вчительок!) називають
«Учитель року», проте в них беруть участь не тільки чоловіки-вчителі, але й жінкивчительки. До речі, професійне свято вчителів та вчительок – «День учителя», а свято
лікарів, лікарок та медичних сестер – «День медичного працівника». Державні почесні
звання теж частіше «помічають» чоловіків: «Заслужений учитель», «Заслужений діяч
мистецтв», «Відмінник народної освіти». І є тільки два звання, які «помічають» жінок, – це «Мати-героїня» та «Почесна доярка».
Родові іменники чоловічого роду вживаються й у множині. Зазвичай кажуть: «Всі учні
нашого класу успішно пройшли тестування з української мови», але в класі вчаться не
тільки учні, а й учениці. У багатьох школах викладають тільки вчительки, а їх називають
«учителі нашої школи», хоч серед них немає жодного вчителя!
Ґендерна асиметрія мови у назвах професій. Інша ознака ґендерної асиметрії – назви
професій, які існують тільки у формі чоловічого або жіночого роду. Форму тільки чоловічого роду мають назви престижних професій і посад, що протягом тривалого часу
були недосяжними для жінок, а деякі й досі залишаються такими: юрист, хірург, менеджер, професор, диригент, депутат, міністр, президент. Цікаво, що навіть у тих сферах,
де значну, а інколи навіть переважну, частину становлять жінки, їх називають за допомогою слів чоловічого роду: викладач, бухгалтер, модельєр, стиліст, дизайнер, кухар тощо.
Форму тільки жіночого роду мають назви непрестижних професій та низькооплачува42
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них посад: педикюрша, манікюрниця, покоївка, прибиральниця. У деяких випадках назва
професії має форми чоловічого й жіночого родів, але ці слова є різними за значенням, наприклад: акушерка – жінка з середньою медичною освітою, що має право самостійно надавати медичну допомогу при пологах; акушер – лікар-фахівець з акушерства; майстриня
(майстерниця) – жінка-фахівець з якогось ремесла; майстер – той, хто досяг високої
майстерності, досконалості у своїй роботі, творчості. Іноді це виглядає навіть абсурдно:
вівчар – вівчарка, електрик – електричка, матрос – матроска, рахівник – рахівниця, рос.
индеец – индейка43.
Офіційні назви професій в українській мові. В українській мові в офіційно-діловому
та науковому спілкуванні, у шкільних посібниках, у мовленні дітей та дорослих ще й
досі перевага надається іменникам і займенникам у формі чоловічого роду. Назви професій і посад жінок в офіційних документах частіше вживаються також у чоловічому
роді. Наприклад, у Державному класифікаторі професій України (далі – ДКП)44 близько
7 тисяч назв професій, посад, занять подано у формі чоловічого роду. І тільки 38 назв
професій – у формі жіночого роду: акушерка, буфетниця, вишивальниця, в’язальниця,
ворожка, покоївка, каштелянка, килимарниця, мереживниця, манікюрниця, молодша медична сестра, нянька, педикюрша, санітарка, сестра медична, сестра-прибиральниця,
сестра-господиня, головна медична сестра, квіткарка, швачка та ін. Ці професії та посади суспільство традиційно визнає «жіночими». Як правило, вони не мають високого
соціального статусу45. Чим вищий соціальний статус професії або посади, тим частіше її
назва вживається в чоловічому роді: професор, архітектор, композитор, редактор, конструктор, менеджер, президент, міністр, диригент, депутат, ректор, посол, прокурор,
адвокат, еколог, економіст, психолог та ін.
Тим самим «присутність» жінок у мовному просторі ретельно дозується.
Деколи, хоча й значно рідше, обмежується і «присутність у мові» чоловіків. Це може
траплятися під час набуття професійних навичок або працевлаштування. Наприклад, записи у дипломах та трудових книжках робляться відповідно до ДКП. Але професії сестра
медична, головна медична сестра, молодша медична сестра, сестра медична операційна
позначені у ньому тільки у формі жіночого роду. Хоча серед випускників середніх медичних навчальних закладів багато хлопців. Іноді ґендерна асиметрія мови може перешкоджати чоловікам (і жінкам!) у процесі працевлаштування. Відомі випадки, коли чоловікам
відмовляли у прийнятті на посаду бібліотекаря міської бібліотеки тільки тому, що це
«жіноча» професія й у місті немає жодного чоловіка-бібліотекаря.
Небезпеки ґендерної асиметрії мови. Донедавна це виправдовувалося цілою низкою
причин: суспільним поділом праці між чоловіками та жінками, перевагою чоловічої праці
в колі відповідних посад і професій (академік, прокурор, генерал, директор і т.д.), відсутністю «ресурсів» у самій мові. У сучасному світі всі випадки ґендерної асиметрії розглядають як прояви мовного сексизму.
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Зараз багато соціологів, психологів, лінгвістів наполягають на тому, що механізм
«включення» позначень осіб жіночої статі у слова чоловічого роду не є «невинно»граматичним. Використання, наприклад, родових іменників чи займенників у формі чоловічого роду, якщо йдеться про жінок, сприяє їх ігноруванню не тільки в мові, а й суспільстві. Вони наче тільки передбачаються. Це як «посмішка Чеширського Кота» із казки
про дівчинку Алісу.
А коли назви професій і посад жінок, насамперед престижні, існують тільки у формі
чоловічого роду, це насправді стає найпотужнішим засобом запровадження до глибин
свідомості думки про те, що жінки, які мають ці професії або посади, беруться «не за свою
справу». Певно, це сильніше впливає на психіку людей і проникає в більш глибокі шари
підсвідомості саме внаслідок своєї «непомітності».
Прояви ґендерної асиметрії мови в текстах офіційних документів. Приклади ґендерної асиметрії мови трапляються й у багатьох офіційних документах. У тексті Закону
України «Про пенсійне забезпечення» використовується тільки термін годувальник, але
в багатьох випадках основним (або єдиним) годувальником у сім’ї є жінка. Використання
терміна годувальник тільки в чоловічому роді певною мірою пояснюється словниковими тлумаченнями. У Новому тлумачному словнику української мови годувальник – 1.
Той, хто утримує кого-небудь. 2. Той, хто годує і доглядає кого-небудь або готує їжу.
Годувальниця – 1. Жінка, яка годує груддю дитину. 2. Жін. до годувальник. Для слова
годувальник значення «той, хто утримує кого-небудь» є основним, а для годувальниця –
неосновним, опосередкованим46.
У статті 18-1 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» стверджується:
«Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач (вдова, вдівець) [...] уклали шлюб, то за ними
зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені
до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Офіційного терміна удочеріння в українській законотворчій практиці досі не існує.
Так, 2008 рік в Україні було названо «Національним роком усиновлення». На жаль, не використовується це слово і в звичайних життєвих ситуаціях. Наведемо діалог між героями
популярного художнього фільму:
– Це Катруся (показує фото). У минулому році її всиновили.
– Удочерили.
– Удочерили. Але правильно «всиновили».
Звернемо увагу й на те, що усиновлювач, згідно нормам української граматики, це
одна особа чоловічої статі.
У тій же статті Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» вживається
термін одинока мати. У Новому тлумачному словнику української мови одинока мати –
це «незаміжня жінка, що має позашлюбну дитину». Терміна одинокий батько в юридичній практиці не існує. Замість нього вживається описовий зворот «батько, який виховує
дитину без матері». Деякі юристи пропонують створити новий, нейтральний термін самотня мати – «мати, яка виховує дитину без батька».
Таким чином, причини поширення мовного сексизму полягають не тільки в існуванні
ґендерних стереотипів, а й в обмежених чи не повністю використаних можливостях самої
мови. Кожна мова має свій запас лексичних і граматичних ресурсів для подолання мов46
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ного сексизму, для більш повного та нейтрального віддзеркалення як «світу жінок», так і
«світу чоловіків».
Світовий досвід подолання мовного сексизму
Подолання ознак мовного сексизму, свідоме реформування чинних норм з урахуванням ґендерного компонента є частиною сучасної мовної політики багатьох країн.
У 1990 році Рада Європи прийняла рекомендацію про усунення сексизму в мові, в
якій (рекомендації) визнала існування взаємозв’язку між мовою і соціальними настановами в суспільстві. Рада Європи закликала учасників ЗМІ користуватися вільною від сексизму мовою. В багатьох країнах експерти розробляють спеціальні інструкції для працівників
ЗМІ, в яких роз’яснюється важливість цієї проблеми. У складі певних державних органів
або при них у ряді країн діють відповідні міжвідомчі комісії (робочі групи) з питань усунення (власне, ослаблення) виявів мовної дискримінації47.
Лінґвісти, враховуючи особливості кожної мови, пропонують конкретні рекомендації
щодо поступової зміни чинних мовних норм. Результати цих зусиль можна продемонструвати на прикладі англійської, німецької та інших мов48.
Англійська мова
У 1974 році американська Національна Рада вчителів англійської мови (NSTE)
випустила офіційний документ про звільнення англійської мови від дискримінаційних
ознак – «Guidelines for Nonsexist Use of Language» – «Вказівкі щодо використання
несексистської мови». У цьому документі пропонувалося в усіх сферах життя
використовувати мову, вільну від сексизму (nonsexist language – несексистську мову).
Згідно з цим рекомендувалося:
Уникати

Вживати

однакові позначення у назвах людей: humanity, human,
beings, people (людство, особа, істота, людські істоти,
люди);
chairman, chairwoman (головаоднакові позначення за професією для чоловіків і жінок:
чоловік, голова-жінка);
chair, moderator, presiding officer, head, chairperson
(голова, модератор; особа, що керує; який чи яка, що
fireman (пожежник-чоловік),
головує)
policeman (поліцейський-чоловік) fire fighter (той чи та, що гасять пожежу)
police officer (він чи вона поліцейський офіцер)
узагальненого man (чоловік) у
назвах людей;

Після іменників person, counterpart, individual (персона, чоловік, партнер, особа)
та ін., а також неозначених займенників one (якийсь) або someone (хтось) вживати
форму he or she (він чи вона), на письмі іноді s/he.
Зараз у США така норма є загальноприйнятою та визначається як «політично
коректна». Її дотримуються на засіданнях ООН та Ради Європи, міжнародних
зустрічах всіх рівнів, симпозіумах, конференціях, під час складання офіційних
документів і в ЗМІ.
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Кроки до подолання мовного сексизму в українській мові
Утворення жіночих відповідників до назв професій та посад чоловічого роду – природна
властивість слов’янських мов. Варто подивитися в цьому плані на різні слов’янські мови. Наприклад, у чеській іменники жіночого роду в назвах професій, звань та посад уживані далеко
ширше, ніж в українській. Порівняйте: docentka, doktorka, in Ženỳnrka, kapitánka, premiérka (доцентка, докторка, інженерка, капітанка, прем'єрка) і так далі. Багато нових nomina feminine
твориться за допомогою додавання суфіксів у сучасній сербській мові: тинеjμерка, аутостоперка, дисиденткиња, возачица; словенській: profesorica, kandidatinja, generalka, sekretarka,
vrhovna sodika; польській: biznesmenka, outsiderka, judoczka, meteorolożka та ін. Хоча російська
мова виявляє меншу схильність до таких процесів порівняно з іншими східнослов’янськими
мовами, але в ній з'явилися такі слова, як снайперша, интервьюерша, партнерша, юбилярша,
адвокатесса, штангистка та ін.49.
Українська мова теж користується цими ресурсами. Слова художниця, лікарка, вчителька, референтка, дикторка, редакторка, завідувачка вільно вживаються в сучасній українській
мові, особливо в розмовній і публіцистиці. Вони набувають статусу внормованих і рекомендуються до вживання відомими лінґвістами України Іваном Вихованцем, Катериною Городенською, Світланою Єрмоленко, Ніною Озеровою, Олександром Пономарівом, Юрієм Прадідом,
Оленою Селівановою, Лесею Ставицькою, Олександром Тараненком та ін.
Ґендерно чутливі норми поступово закріплюються в українській мові. Цьому сприяють
її багаті та різноманітні лексичні і граматичні ресурси. Суфікси -к-, -иц-, -ниц-, за допомогою
яких утворюються слова жіночого роду, «поступово позбавляються емоційно-експресивних
відтінків», стають нейтральними: авторка, агрономка, бригадирка, доповідачка, лікарка, організаторка, вихователька, арматурниця,будівельниця і под.
Останнім часом активізується суфікс –ин- я: членкиня, мисткиня, фахівчиня. В інших випадках відбувається творення нових одиниць або засвоєння їх з мови західної української
діаспори: лідерка, режисерка, спікерка, солдатка («жінка-солдат»), прем’єрка, держсекретарка,
прес-секретарка та ін.50. Список таких прикладів постійно поповнюється: прем’єрка Юлія Тимошенко, президентка Інституту освіти, докторка економічних наук, завідувачка кафедри та ін.
Ці процеси вже не можна ігнорувати. У творенні слів жіночого роду, які позначають жінок за
професією, посадою, юридичним статусом, українська мова досить гнучка і не консервативна,
але в офіційно-діловому та науковому мовленні й досі перевагу надають формам чоловічого
роду.
Олександр Пономарів, автор книги «Культура слова: Мовностилістичні поради», зазначає:
«Перенесення рис офіційно-ділового мовлення в інші сфери робить мову сухою, незграбною,
а то й не цілком зрозумілою. Отже, коли є жіночі відповідники до чоловічих назв професій,
звань та посад, то їх треба широко вживати. Цей процес є живий. Слова авторка, аспірантка,
дописувачка, журналістка, контролерка, лекторка, редакторка та інші зафіксовані в словниках, цілком нормативні51».
Відомий український лінгвіст Олександр Тараненко звертає увагу ще на одну тенденцію у
мові українських ЗМІ останніх 15 років, а саме: різке обмеження у вживанні слова чоловік у
49

Тараненко О.О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний ґендерний рух /
О.О. Тараненко // Мовознавство. – 2005. – №1. – С. 22 – 23.

50

Там само. – С. 23.

51

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Пономарів – К.: Либідь, 2001. – С.122 – 123.

29

значенні одиниці лічби при підрахунку людей із заміною його на людина (люди) й рідше
особа (останнє вживалося в цьому значенні до 90-х років переважно в офіційній і науковій мові). Порівняємо: Об этом знали три человека (рос.) – Про це знали три людини
(укр.). Слово чоловік виступає як стилістично нейтральна одиниця тільки в значеннях
«особа чоловічої статі» і «одружена особа чоловічої статі»52.
Отже, в сучасній українській мові необхідно офіційно закріпити мовні, етичні і комунікативні норми, які враховують ґендерний компонент. Почати можна зі створення довідника української мови, в якому пропонуватимуться мовні форми, вільні від дискримінації
та сексизму, як це вже зроблено в багатьох країнах. Цей довідник може стати дуже корисним щодо формування мовної ґендерної компетенції та в процесі проведення ґендерноправової експертизи. Напевно, настав час переглянути і Державний класифікатор України
(Класифікатор професій), затверджений ще в 1995 році.
Підіб'ємо підсумки. Мовна ґендерна чутливість – це:
• переконання в тому, що мовний сексизм існує;
• розуміння того, що прояви мовного сексизму є дуже небезпечними як для кожної
людини, так і для суспільства в цілому;
• внутрішнє усвідомлення того, що мовні стереотипи та асиметрії необхідно долати;
• володіння стратегіями та тактиками подолання мовного сексизму. А саме – знаннями та вміннями його долати чи трансформувати. А для цього необхідно опанувати різноманітні ресурси мови та мати внутрішню мотивацію для цих змін.
Пропонуємо кілька рекомендацій щодо подолання мовного сексизму:53
• Уникайте відверто образливих для жінок і чоловіків висловів або таких, що
змальовують жінку гіршою за чоловіка, і навпаки, чоловіка – гіршим за жінку.
• Уникайте тверджень, які закріплюють у мові та свідомості ґендерні стереотипи. Наприклад: Всі чоловіки – добрі керівники. Всі жінки – чудові виконавці. У чоловіків є хист
до менеджерської діяльності, а у жінок – до викладацької.
• Використовуйте ґендерно симетричні форми звертання до груп людей різної
статі. Наприклад: Шановні учні й учениці нашої школи! Шановні учасниці й учасники
конференції! Вітаємо всіх вчительок і вчителів із професійним святом! До уваги учнів
і учениць першого класу! Вельмишановні пані й панове!
• Вживайте слова, які позначають людину за професією, посадою, видом занять, у
жіночому роді, якщо йдеться про жінок, як в однині, так і в множині. Наприклад:
учителька – учительки; заступниця – заступниці; школярка – школярки.
• Намагайтесь під час розповіді про чоловіків і жінок змінювати порядок слів у
висловах. Наприклад, в одному реченні можна вжити: Хлопці й дівчата нашого класу.
А в наступному: Дівчата і хлопці добре підготувались до контрольної роботи.
• Наступні поради ви можете запропонувати самі!
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Р О З Д І Л ІІ.
ІНТЕРАКТИВНИЙ УРОК,
ЙОГО СТРУКТУРА ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
Інтерактивний урок як модель навчання
Останнім часом світ стає все більш інтерактивним, тому використання інтерактивних
методів і технік найбільш доцільне тоді, коли вчителі хочуть допомогти дітям стати активними учасниками освітнього процесу, навчити їх самостійно добувати знання і нести за
це відповідальність.
Соціальна взаємодія, яка здійснюється на уроках ґендерної грамотності, активізує у
дітей процес розумової діяльності як на рівні внутрішнього або зовнішнього мовлення,
так і на рівні взаємодії з іншими: індивідуальна, парна та групова робота, робота у малих
групах тощо. Включення групи до процесу самореалізації та персоналізації спонукає
учнів як би до несвідомої, але активної розумової діяльності. При цьому вони отримують
не лише знання, наприклад, інформацію про успішні комунікації, але й навички такої комунікації, що допомагає змінювати ставлення до думки та поглядів інших людей, робить
спілкування більш толерантним і демократичним.
Проте досвід показує, що «включати» цей творчий механізм досить непросто. У процесі інтерактивного уроку учні переходять на інший рівень отримання та передачі знань,
набуття вмінь і навичок, формування атмосфери всередині групи. Від суб’єктно-об’єктних
стосунків між учителями й учнями, як між тими, хто передає і приймає знання в традиційній школі, необхідно перейти до суб’єктно-суб’єктних стосунків, які складаються між
усіма членами групи в колі, тобто до повноцінного обміну знаннями, на які усі дістають
рівні права. Відбувається своєрідна зміна ролей – приймальна (пасивна) роль учня або
учениці трансформується в активну роль – участь у передачі й обміні знаннями, навичками, досвідом стосунків і поведінки.
Але, щоб «вийти» зі старої ролі й «увійти» в нову, потрібен певний час. Крім того,
це неможливе без власних внутрішніх зусиль. Для цього щоразу необхідно «розігрівати» групу, «вводити» її до занять. Так настроюють свої інструменти перед концертом
музиканти симфонічного оркестру, щоби потім почати виконувати той чи інший твір
в одній тональності. Як же відбувається включення групи до соціальної взаємодії на
інтерактивному уроці?
Насамперед, цьому сприяє сама форма занять, яка відрізняється від уроку в традиційній школі та являє собою типову структуру. Звертаючись до теорії компаративістики,
можна сказати, що інтерактивний урок являє собою сценарій або фрейм, що характеризується певними структурними ознаками.
У компаративістиці англійське слово frame використовується як термін і означає
«каркас, будова, система, рамка». Одним із перших цей термін у значенні «тип структури»
застосував Чарльз Філлмор (1978). На його думку, «фреймом можна вважати набір слів,
кожне з яких означає певну частину або аспект деякого концептуального чи акціонального цілого». Іншими словами, в лінгвістиці, наприклад, зміст тієї чи іншої лексичної оди-
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ниці фрейму зрозуміти неможливо, не знаючи внутрішньої структури фрейму в цілому54.
Ч. Філлмор вважає, що поняття фрейму лежить в основі концепції семантики розуміння. Свою думку він ілюструє таким прикладом. Деякі слова (наприклад, батько, мати,
син, донька, брат, сестра, або купувати, продавати, платити, витрачати, коштувати,
або день, ніч, південь, північ, ранок тощо) створюють групи, кожну з яких краще вивчати
як єдине ціле, тому що кожна група є лексичним представником деякої єдиної системи
схематизації досвіду чи деякого знання. У кожному випадку для того, щоб зрозуміти значення одного з членів групи, необхідно до деякої міри зрозуміти, що означають вони всі.
Такі групи слів утримує разом те, що вони мотивуються, визначаються і взаємно структуруються особливими уніфікованими конструкціями знання чи пов’язаними схематизаціями досвіду, для яких можна використати загальний термін фрейм55.
Ч. Філлмор розвиває ідею Дж. Тріра про те, що «слова позбавлені сенсу, якщо тим,
хто слухає, не відомі слова з того ж понятійного поля, але протиставлені, і вони не визначені й розпливчасті, якщо не з’являються їх «концептуальні сусіди», які претендують на
свою частину понятійного поля і своєю появою чітко виокремлюють межі вимовленого
слова»56. На думку Ч. Філлмора, деякі фрейми вроджені: вони природно і неминуче виникають у процесі когнітивного розвитку кожної людини (прикладом може бути знання
характерних рис людського обличчя). Інші фрейми засвоюються з досвіду або навчання
(наприклад, знання артефактів і соціальних установок)57.
Саме до такого типу фреймів можна віднести інтерактивні уроки як структури.
Це знаходить своє пояснення в тому, що когнітивний розвиток дитини після 6–7-річного
віку невідривний від соціальних процесів. Розуміння (когнітивний аспект) додає усвідомлення соціальним відносинам, і, навпаки, соціальна взаємодія стимулює когнітивну
перебудову58. Таким чином, сконструйоване в процесі заняття соціальне поле здатне
впливати на індивідуальну поведінку учнів.
Кожне заняття як типовий фрейм містить у собі одну вправу з відповідного модуля
(«Я тебе розумію...», «Розкажи мені про себе...», «Світ навколо мене, і я в цьому світі», «Що
заважає нам бути рівними?», «На шляху до рівності та справедливості»), її обрамовують
структурні вправи «Принципи», «Знайомство», «Очікування», «Підсумки», які додають композиції уроку закінченості та динамічну стабільність.
Техніки проведення інтерактивного уроку
Коло. Бажано, щоб інтерактивний урок проходив не за звичайними партами або
столами. Урок буде більш успішним, якщо для його проведення буде обрана тренінгова
форма, відповідно до якої вчителі разом із дітьми сідають в загальне коло. Це дає можливість дістати кожному рівні права на здобуття знань і навичок.
54
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Презентація та «криголами» – короткі вправи, призначені розпочинати заняття.
Вони допомагають учасницям та учасникам розслабитися, створити атмосферу довіри
в групі, заохочують до взаємної підтримки. Іноді для цього використовуються вправи,
які мають самодостатній зміст: «Я пишаюся тим, що…», «Мій герб», «Хто такі Я?». Важливо підібрати такі «криголами», які найбільше довподоби групі, а також такі, які найбільше відповідають темі кожного заняття. У процесі спілкування можна створювати
й нові види таких вправ.
«Мозковий штурм». Мета «мозкового штурму», або «мозкової атаки», в тому, щоб
зібрати якомога більше ідей відносно тієї або іншої проблеми протягом обмеженого
періоду часу. Після презентації проблеми в групі попросіть усіх називати ідеї, коментарі,
асоціації, фрази або слова, пов’язані з цією проблемою. Запишіть всі пропозиції на дошці
або на великому аркуші паперу в порядку їх проголошення без зауважень, коментарів
або питань. Присутні також не коментують ідеї та думки одне одного. Учні мають відчувати: те, що вони кажуть, підтримується, а не оцінюється й не засуджується.
Мозковий штурм дозволяє за дуже короткий період (три – п’ять хвилин) записати всі ідеї,
що виникли. Це може стати добрим початком роботи над новою проблемою або темою.
Обговорення загальною групою. Метод, який застосовується, як правило, в комбінації з іншими видами технік. Дискусія у великій групі корисна для вивчення досвіду всіх
і надає присутнім можливість зробити самостійні висновки. Учителі повинні заохочувати
всіх до рівної й вільної участі в дискусії.
Ця техніка передбачає, що вся група обговорює ідеї або події, які стосуються якоїсь
певної теми. Обговорення може бути побудоване навколо запланованих або імпровізованих тем. Ключем до ефективності обговорення у великій групі є форма, а вчитель
ставить питання. Уникайте закритих питань, тобто таких, на які можна відповісти коротко:
«так» чи «ні». Вживайте питання, які починаються з «як», «чому», «які». Заохочуйте всіх
учасниць та учасників до висловлювання своїх ідей.
Те, як вчитель реагує на питання та коментарі, є вирішальним у створенні доброзичливої атмосфери. Демонструйте увагу до всіх, дякуйте всім за запитання та висловлювання. Це буде стимулювати дітей продовжувати ділитися цінною інформацією, яку
в іншому випадку вони відкинули б як нудну, недоцільну або зайву. Не дозволяйте
будь-кому домінувати в групі під час дискусії. Обмежити цей «індивідуальний внесок»
можна, сказавши: «А тепер давайте послухаємо, що скажуть інші…» або «Хотілося б
послухати й інших…» тощо.
Обговорення малою групою. Більшість соціальних завдань, що вирішуються на заняттях, обговорюються в малих групах або парах. Це дає можливість економити час,
оскільки зникає потреба вислухувати кожну людину в загальній групі. Крім того, обговорення на заняттях викликає іноді такі почуття, які краще висловити в невеликій групі,
оскільки в ній людина відчуває себе безпечніше. У роботі малих груп звичайно бере
участь чотири-шість осіб, які в невимушеній обстановці обговорюють проблеми або те,
що їх непокоїть, пропонують свої розв'язання проблеми, висловлюють нові ідеї. Розподіл
на групи може відбуватися різними шляхами – постійні групи протягом уроку або циклу
уроків, різні групи для виконання кожного завдання тощо.
Робота в невеликих групах дає дітям ширші можливості для активної участі. Дискусії в
малих групах стимулюють роботу в команді. Потік ідей допомагає дітям бути корисними
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один одному. Висловлювання думок дає їм можливість стати впевненішими в собі, повірити в свої сили. Використовуючи цю методику, можна надати кожній людині свободу
обирати свій власний «ритм» роботи.
Рольова гра (вистава). Цей вид інтерактивної техніки імітує реальність. Учасникам/
учасницям пропонуються ролі та надається можливість діяти «ніби по-справжньому». Кожна людина в рольовій грі має чітко знати її мету та ідею своєї ролі.
Мета рольової гри – визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути соціального досвіду в процесі гри: діти вчаться через свої почуття та вчинки. Рольова гра може
використовуватися для отримання конкретних навичок. Наприклад, під час трансформації
конфліктів. Іноді присутні можуть розігрувати свої власні ситуації, в яких вони вже побували, і разом зі всіма спробувати знайти вихід із становища, що склалося. Рольова гра – це
відносно «відкрита» техніка, яка дозволяє розвивати її залежно від навичок, особистого
досвіду та конкретної ситуації в групі.
Дуже важливо по закінченні вправи дати можливість групі «вийти з ролі»: сказати декілька слів про почуття, враження або думки. Форма «деролізації» може бути різною, проте
треба обов'язково попросити всіх вийти з ролі.
Важливо також, щоби час, виділений на обговорення ситуації після гри, був, принаймні,
вдвічі більшим за той, що тривала сама гра.
Закінчення речень. Ця техніка надає можливість працювати над формуванням власних думок, власної мети. Наприклад, учням пропонується закінчити речення: «Від сьогоднішнього заняття я чекаю…», «Я пишаюся тим, що…», «Мені в собі подобається те, що…»,
«В майбутньому мені б хотілося…» тощо.
Дослідження випадків передбачає вивчення в малих групах реальних випадків або
реальних проблем. У процесі роботи ті, що вчаться, набувають навичок аналітичного аналізу власних помилок і шляхів їх подолання.
Є багато різних способів аналізувати реальні та вигадані випадки. Для школи пропонується брати прості схеми з визначенням, зокрема, позитивного і негативного досвіду,
отриманого від кожного.
Творча праця пов'язана зі створенням колажів, аплікацій, малюнків, моделюванням,
складанням пісень, віршів, історій або ігор. Це може відбуватися як індивідуально, так і в
групі. Важливо пам'ятати, що така форма роботи стимулює появу нових ідей і не передбачає перевірку талантів малювання, співу тощо.
Анкетування використовується для перевірки знань та оцінки процесу навчання, а
також з’ясування ставлення групи до певних проблем та ситуацій.
«Акваріум» (кластерна техніка, «група в групі») має різні конфігурації. Найпоширеніша конфігурація: присутні сідають у два концентричні кола, при цьому внутрішнє коло
обговорює якесь питання, а зовнішнє спостерігає за процесом, не втручаючись. Після
певного проміжку часу групи міняються місцями і повторюють процес обговорення тієї
ж теми. Останнім часом це досить популярна форма проведення багатьох ток-шоу на
телебаченні.
Навчаючи – вчусь. Техніка застосовується при знайомстві з новою темою, узагальненні вже вивченого або підбитті підсумків роботи. Присутнім роздаються картки з різною
інформацією за темою. Після вивчення карток діти починають вільно рухатися кімнатою і
в парах переказувати один одному цю інформацію. Свою інформацію необхідно передати
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якомога більшій кількості людей. По завершенні проводиться спільне обговорення. Така
форма роботи дає можливість разом із презентацією теми вивчити її досить детально, а також протягом невеликого проміжку часу познайомити учнів з великим обсягом інформації.
Рухливі ігри та розминки корисні для подолання монотонності, вони знімають втому, скутість, заохочують групу. Частіше це невеликі вправи, що пропонуються присутнім
на початку або в середині заняття.
Принципи успішної соціальної взаємодії на уроці
Уроки ґендерної грамотності будуть успішними лише тоді, коли вся група, включаючи
вчителів, в процесі занять буде дотримуватися загальних принципів, добровільно прийнятих усіма. Це дозволяє реалізувати головну умову демократичної освіти: всі діти – дівчата й
хлопці – одержують рівний доступ до отримання знань і навичок. Дотримування принципів
допомагає подолати домінаторність традиційного уроку, на якому проводиться незрима,
але чітка межа між вчителями й учнями, суб’єктивно оцінюються знання та досвід один одного. Прийняття принципів сприяє створенню на уроці атмосфери довіри, співробітництва
і толерантності. Це перший крок до формування культури ґендерної рівності.
Основні принципи мають велике значення. Це дуже важливе завдання не лише для
дітей, але й для вчителів. Навчитися дотримуватися принципів не лише під час занять, але
й у щоденному житті – одна з основних цілей таких занять. Ми надаємо цьому великої
уваги, оскільки принципи впливають на аудиторію і являють собою основу для формування у дітей (і у вчителів!) навичок толерантної поведінки, поважного ставлення до себе і
до інших, розвитку позитивних особистісних якостей.
Тому кожне заняття починається з того, що група обговорює й приймає принципи,
на яких будуються стосунки між усіма членами групи впродовж усього уроку. Спочатку,
коли ми тільки почали проводить такі уроки, «принципи» йменувалися «правилами», як
це характерно для багатьох тренінгових програм. Але під час одного з занять виникло
питання: «Чи не мають у собі правила більш жорсткий зміст й обмеження?». Звернемося
до сучасних тлумачних і енциклопедичних словників:
Правило – 1. Положення, у якому відображена закономірність, постійне співвідношення будь-яких явищ. Граматичні правила. Правила арифметики.
2. Розпорядження, наказ, що встановлює порядок чогось. Правила дорожнього руху.
3. Образ мислення, норма поведінки, звичка. Людина строгих правил.
Принцип (від лат. prіncіpіum – початок, основа) 1. Основне, вихідне положення якоїсь
теорії, науки, світогляду, теоретичної програми.
2. Внутрішнє переконання людини, що визначає її ставлення до дійсності, норми поведінки і діяльності59.
Основна різниця між правилами та принципами була визначена таким чином:
правила – це чіткі зовнішні інструкції,
принципи – загальна добровільна домовленість, яка передбачає свободу вибору.
Цей факт необхідно враховувати під час подачі принципів (чи правил), особливо на
першому уроці.
Спочатку група може прийняти правила, які відповідають конкретним зовнішнім уста59

Великий тлумачний словник: Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. А.П. Загнітко. — Донецьк: Вид.
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новкам. З часом ці правила стають частиною світогляду, внутрішніми переконаннями й
цінностями, тобто формуються у принципи.
Принципи за змістом пов’язані між собою і доповнюють один одного. Тому під час
їхнього оголошення необхідно дотримуватися певної послідовності. Перші чотири принципи надаються в послідовності, що наведена у посібнику. Наступні три можна обговорювати у вільному порядку. Завершує перерахунок принцип чутливості. При обговоренні
необхідно звернути увагу на те, що в кожному принципі є ґендерна складова. Наприклад,
при обговоренні можна почути, що жінки часто запізнюються і не тримають обіцянок
(принцип перший), що вони занадто багато говорять (принцип четвертий) і не вміють
зберігати секретів (принцип сьомий) і т.д. Однак це лише віддзеркалення ґендерних стереотипів, які й зараз досить поширені в суспільстві. Знайомство з принципами, дотримування їх – це одночасно і можливість долати стереотипи, бо кращі якості чи вади людей
не залежать від їхньої статі.
Принцип перший: приходити вчасно
Тут дисциплінованість важлива не лише як риса характеру однієї людини, але й як
риса всіх, хто приходить на заняття до школи. Відомо, що «Свобода – усвідомлена необхідність». Усвідомлена необхідність приходити на початок уроку – це повага не лише
свого права, а й права інших починати урок разом зі дзвінком. Ті, хто запізнюються, порушують права тих, хто хоче вчасно отримати повноцінні знання. Тому приходити вчасно
– це повага до ресурсу часу інших людей. Оскільки час – це природний ресурс, який не
відновлюється.
«Приходити вчасно» – це ще й шлях до формування внутрішньої організованості, бо
запізнення, нездійсненні обіцянки знижують самооцінку дитини, посилюють у неї почуття
невпевненості в собі60.
Хто встає раніше – доходить далі. (Молдавське прислів’я)
Зайцю, який прокинувся рано, не страшний вовк. (Грузинське прислів’я)
Хто рано встає, тому Бог дає. (Російське прислів’я)
Треба сказати сьогодні лише те, що доречно сьогодні. Інше все відкласти й сказати у
відповідний час. (Горацій)

Принцип другий: бути позитивними
Позитивний настрій створює дружню, безпечну атмосферу, яка уможливлює подальший успішний розвиток особистості. Позитивне ставлення до себе і до інших веде до
конструктивного діалогу, попереджає конфлікти.
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Хорошим, добрим словом навіть змію можна виманити з нори. (Таджицьке й узбецьке
прислів’я)
Добрі помисли – половина держави. (Кримськотатарське прислів’я)
Краса врятує світ. (Ф. Достоєвський)
Добре слово краще за багатство. (Публій Сір)
Той, хто мовить про погане, завжди в програші. (Григорій Богослов)
Принцип третій: не критикувати
Різниця в думках і позиціях людей проявляється у різниці їхніх уявлень про одну і ту
саму реальність. Згадайте індійську притчу про сім сліпців, що доторкнулися до слона.
Кожен з них описав його, спираючись лише на свій досвід. Один, торкнувшись ноги слона, сказав, що це – товстий стовбур дерева. Інший, помацавши хобот, стверджував, що
слон гнучкий, як змія, тощо. Кожен з них говорив правду, і всі вони були праві. Суперечка
семи сліпців триває донині…
Ніхто не знає істини, кожній людині відома лише її частина. Але у суперечці ми
схильні гадати, що наша думка – єдина вірна. Тому ми хочемо, щоб усі навколо визнали
нашу правоту, розділяли нашу точку зору. Така позиція відображає принцип біполярного
мислення. Це схема, що передбачає лише дві оцінки: «вірно – невірно», «добре – погано»,
«свій – чужий» тощо. Біполярне мислення призводить до розуміння того, що є лише одна
жорстка норма, що позбавляє людей можливості вибору. Наприклад, ми звикли вважати,
що у кожному конфлікті є ті, хто «правий», і ті, хто «винний». Думаючи і кажучи так, ми не
враховуємо, що можливий іще й другий, і третій, і четвертий шлях…
Багато уваги приділяв цьому принципові у своїх працях філософ Макс Вебер. «Здатність розрізняти знання й оціночні судження, – писав він, – і виконувати свій обов’язок –
бачити істину, відображену у фактах, – й обов’язок практичний – відстоювати свої ідеали, – ось те, у чому ми б хотіли бачити своє найближче завдання»61.
Не судіть та не судимі будете, бо яким судом судите, таким будете судимі; і якою
мірою міряєте, такою і вам будуть міряти…І що ти бачиш сучок у оці брата свого, а
колоди у твоєму оці не відчуваєш? (Новий Заповіт, від Матвія, 7, 1–2).
Кожна людина має свою правду, але хто дійсно знає, що таке правда? (Ромське
прислів’я).
Скільки людей, стільки й думок. (Теренцій Публій)
Принцип четвертий: говорити коротко, не перебивати, говорити по черзі
Відстоюючи свою свободу слова, право голосу, не варто забувати про свободу і такі
ж права інших людей. Всі люди – жінки і чоловіки, дівчата й хлопці – мають право висловити свою думку. Треба вчитися слухати й поважати їхню думку і позицію.
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Говорити рідко, не завжди і не повсюди. (Таджицьке прислів’я)
Довга промова – бідність людини. (Молдавське прислів’я)
Принцип п’ятий: добровільність
Кожен і кожна в групі можуть брати участь у вправі чи утриматися від участі у ній.
Раніше цей принцип ми пояснювали саме так. В умовах невисокої особистої активності
дітей на заняттях, часто заниженої самооцінки, яка багатьом заважає висловлювати свою
точку зору, утруднює спілкування. Тому зараз ми формулюємо принцип добровільності
як право кожного і кожної самим визначати ступінь добровільної допомоги на уроці:
записати очікування, об’єднати в малі групи, розіграти виставу, підготувати аудиторію до
уроку тощо.
Можна привести коней до водопою, але неможливо примусити їх напитись.
(Англійське прислів’я)
Інші можуть тобі порадити, вказати шлях, але стати людиною тобі потрібно самому.
(Ромське прислів’я)
Принцип шостий: персоналізація
Дотримання цього принципу допомагає людині уникати стереотипів у своєму мисленні,
мові, діях, а також виявляти стереотипність у інших людей. Ми майже ніколи не маємо права казати, що «всі діти вважають…», «всі люди розуміють…», «всі жінки думають…», «всі
чоловіки люблять…». Для цього треба опитати всіх дітей, жінок, чоловіків, чи насправді
вони так думають. Говорити від свого імені: «Я гадаю…», «я вважаю…» і т.п. не завжди
легко, оскільки у цьому випадку ми беремо на себе відповідальність за свої слова. Фрази,
що починаються словами «Ми так вважаємо…», «Ми так думаємо…», «Ми зробимо це…»,
дають можливість сховатися за чужу думку і сховатися від відповідальності.
У деяких програмах цей принцип звучить як: «правило персоніфікації». Однак термін
«персоніфікація» означає «уособлення, наділення тварини, предмета, явищ природи людськими якостями».
Кожна людина – це цілий світ. (Узбецьке прислів’я)
Ми не велика безліч безликих «я». (В. Симоненко)
– Так це ж я! – сказав Вінні-Пух.
– Що означає «я»? «Я» бувають різні! – вигукнув Кролик.
– Це «я» означає, це я, Вінні-Пух! (Б. Заходер. Вінні-Пух і всі-всі-всі)
Принцип сьомий: конфіденційність
Плітки, неточне формулювання, обговорення чужих справ часто є причиною виникнення конфліктних ситуацій. Відсторонення, або, мовою міжнародних документів, «невтручання у внутрішні справи інших держав» – важлива складова демократичного навчання як відкритого діалогу.
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Якби ти мовчав, залишився б філософом. (Молдавське прислів’я)
Не розповідай таємницю другові, оскільки у друга є друг. (Таджицьке прислів’я)
Навіть часник не видає свого запаху. (Грузинське прислів’я)
Принцип восьмий: чутливість до різноманітності
Дотримання цього принципу передбачає кілька аспектів. Насамперед, це толерантне
ставлення до людей інших національностей, інших культур, повага до їхніх національних
цінностей, прагнення зрозуміти їхній менталітет і традиції. Тільки приймаючи все це доброзичливо та позитивно, можна викликати їхню повагу до себе.
Крім того, чутливість до різноманітності передбачає ґендерну чутливість, тобто переконання в тому, що «будь-які дослідження чи аналіз, будь-яка інформація мають враховувати існуюче становище жінок і чоловіків та сприяти встановленню ґендерного балансу»62.
Див. про це в Розділі I (підрозділ «Соціокультурна ґендерна компетенція»).
Чутливість до різноманітності, зокрема ґендерної, може проявлятися у мові, у ставленні до себе та до інших. За виразом української письменниці Оксани Забужко, «диктуючи нам норми мислення, мова разом з тим задає й правила поведінки»63.
Необхідно бути чутливими до будь-яких узагальнень, що стосуються жіночих і чоловічих соціальних ролей у суспільстві. У таких випадках необхідно використовувати
«принцип дзеркала»: говорити «учні й учениці», коли мова йде про групу, у якій є дівчата
й хлопці. Дуже часто можна чути: «вчителі нашої школи…», хоча серед «учителів» немає
жодного чоловіка, а у школі викладають лише вчительки. Див. про це у Розділі I (підрозділ
«Лінгвоґендерна компетенція»).
Світ відкритий для всіх. (Ромське прислів’я)
Три речі по душі Богові й людям: злагода братів, милосердя до ближніх та згода між
чоловіком і жінкою. (П. Могила)
Важко скласти щастя чоловіка, прирікаючи на нещастя жінку. (В. Гюго)
У гарного подружжя – дві душі, але одна воля. (М. де Сервантес)
Техніки подання принципів
Прислів’я, приказки, цитати з творів різних авторів підтверджують справедливість
усіх принципів, ще раз допомагають переконатися у їхній мудрості. На заняттях можна
запропонувати дітям продовжити збирати прислів’я, приказки, крилаті вирази, у яких
відображений зміст принципів.
Обговорення принципів належить до структурних справ, які обрамляють собою кожне заняття і є частиною моделі інтерактивного уроку. Але, щоб обговорення не перетворилося у нудне монотонне повторення, треба намагатися проводити його з використанням різноманітних технік і їхніх варіацій.
На першому занятті найчастіше вчителі пропонують групі прийняти принципи. Важ62
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ливо знайти баланс між тим, щоб, з одного боку, не нав’язувати їх присутнім, а з іншого,
не пустити процес самореалізації групи на самоплив. Тим самим, повторюючи слова
Джона Д’юї, «забезпечити обмеження для заохочення учнівської свободи мислення»64.
Отож:
• запропонуйте дітям прийняти принципи, які вже п’ятнадцять років, починаючи
з 1996 року, у різних країнах (їх близько двадцяти) довели свою ефективність і
результативність як для окремих людей, так і для груп у цілому;
• поясніть, що принципи відображають підхід співробітництва, а не конкуренції.
Вони надзвичайно потрібні на сучасному етапі глобалізації, в умовах інтеграції
України в європейське товариство65;
• назвіть принципи Конституцією групи. Зверніть увагу, що Конституція приймається всіма, тому важливим є кожен голос;
• домовтеся про «ненасильницьку санкцію» у випадку, якщо на уроці якийсь із
принципів буде порушено. Наприклад, це можуть бути підняті руки з відкритими
долонями – «жест відкритих рук»;
• підкресліть, що процес прийняття Конституції носить конструктивний характер.
Кожен принцип після його обговорення вчитель записує червоним маркером на великому аркуші паперу, який вивішують на всіх заняттях і зберігають до кінця курсу.
На наступних заняттях (другому, третьому та подальших) можна звернутися до детальнішого обговорення кожного принципу:
• Для чого важливий кожен принцип?
• Для людей яких професій особливо важливо дотримуватися того чи іншого принципу?
• Якого принципу ви дотримувалися раніше? Чому?
• Якого принципу ви стали дотримуватися більш послідовно завдяки урокам ґендерної грамотності? У чому вам це допомагає?
Запропонуйте групі обговорити (індивідуально, у малих групах чи в загальному колі),
як принципи пов’язані між собою й у чому цей зв’язок проявляється. Можна спрямувати
обговорення у русло окремих спеціальностей або сфер життя. Наприклад:
Чому ці принципи важливі у журналістиці, у бізнесі, в освіті, під час влаштування на
роботу тощо.
Починаючи з третього-четвертого заняття доцільно розширити репертуар уживаних технік.
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Малювання
Використовуючи форму індивідуальної роботи, запропонуйте намалювати один із
принципів. Потім діти показують свої малюнки, а група визначає, який принцип зображено. Якщо якісь принципи не будуть намальовані, попросіть групу зробити це. Всі малюнки
можна розмістити поряд із написаними принципами, у тому ж порядку.
Пантоміма
У малих групах (або індивідуально) попросіть показати пантомімою один або кілька
принципів. Решта присутніх мають відгадати, який саме принцип було продемонстровано.
Творчі виступи
Об’єднайте дітей у малі групи і запропонуйте згадати прислів’я, приказки, вірші, пісні
і т. ін., які б стосувалися кожного принципу. Таке завдання можна дати додому та попрохати презентувати його на наступному уроці.
Розминки
Попросіть встати тих, хто…
• дотримується принципу… (назвати один із принципів)
• не дотримується принципу…
• намагається застосувати принцип… дома
• намагається впровадити принцип… у класі тощо.
Час обговорення принципів залежить від цілей, які стоять перед групою. Це може
бути як коротка розминка від 3 до 5 хвилин, так і докладне обговорення в загальному
колі впродовж усього уроку.
Структурні вправи як обов'язкова складова інтерактивного уроку
Структурні вправи обов’язково виконуються групою на кожному занятті. Їхня мета:
налаштувати групу на роботу на початку заняття («Принципи», «Знайомство», «Очікування»); вербалізувати рефлексії у кінці заняття («Підсумки»).
«Принципи», «Знайомство», «Очікування» – це своєрідні «криголами», які прокладають
групі «шлях» через крижаний простір внутрішньої скованості й невпевненості у відкритий океан вільних думок і почуттів.
«Підсумки» дають можливість рефлексій, аналізу власної розумової діяльності та її
результатів. Це осмислення пройденого шляху, прожитого й відчутого разом з усіма під
час заняття.
Знайомство
Мета:
• створення в групі атмосфери довіри та взаємної підтримки;
• формування навичок самопрезентації, подолання невпевненості й страху перед
публічним виступом.
Орієнтовний час виконання вправи:
5–10 хвилин залежно від виду знайомства,
теми та мети заняття.
При проведенні цієї вправи використовується техніка «Закінчіть речення...».
Педагог пропонує кожному і кожній в групі назвати своє ім’я: «Мене звати...» і від-
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повісти на те чи інше питання, пов'язане з яким-небудь фактом з особистого життя, особистим досвідом, рисами характеру («Я в цьому світі...»), ставленням до всіх навколо («Я
та інші в цьому світі...») тощо. Зміст питання логічно пов’язаний із темою заняття, воно не
може бути випадковим.
Частіше на першому занятті учнів просять розповісти історію свого імені: «Хто і чому
вас так назвали?»
Після того, як усі розповіли про себе, можна спитати групу:
• Які ваші враження від почутого та розказаного?
• Чому важливо знати історію свого імені?
• Чому ми попросили розповісти вас про це?
На наступних уроках теми знайомств розвиваються. Це може бути який-небудь приємний дитячий спогад, пов’язаний із природою або близькими людьми, розповідь про улюблені ігри, іграшки, заняття, мрія про майбутню професію тощо. Все залежить від теми заняття і мети, яку ставлять вчителі. Надалі «Знайомство» можна об'єднати з «Очікуваннями».
Техніки для проведення «Знайомства»
Камінчик з мого дитинства
У групі по колу передається камінчик (шишка, каштан, осінній лист), людина, яка його
тримає, називає своє ім’я і розповідає який-небудь епізод з дитинства, пов’язаний з природою.
Я через десять років
Кожна дитина називає своє ім’я і розповідає про свою діяльність, організацію, захоплення, професію тощо через десять років.
Я хочу вам рекомендувати...
Група об’єднується в пари. Протягом 3-5 хвилин діти розповідають один одному про
себе. Після цього презентують одне одного всій групі.
Гра в імена
Діти називають по черзі своє ім’я та додають характеристику, яка починається з тієї
ж літери, що й ім'я. Наприклад, «Ганна – гарна», «Оксана – оригінальна», «Тарас – талановитий», «Евген – енергійний» і т.п. Презентацію можна супроводжувати ще й рухом, який
відображає названу характеристику.
Ліс прокинувся...
Кожна дитина називає своє ім'я і пантомімою зображає тварину, яку вона любить або
якою хотіла б стати. Група намагається вгадати, про яку тварину йдеться. По закінченні
показу дитина торкається рукою того, хто буде продовжувати презентацію. На закінчення
вправи вчитель вимовляє фразу: «Ліс прокинувся...».
Методичні поради:
Під час обговорення необхідно звернути увагу групи на те, що однією з основних
потреб людини є потреба в самореалізації й самовираженні66.
Персоналізація – головний мотиватор діяльності людини й один з основних принципів уповноваження. Персоналізація, тобто визнання іншими людьми нашої особистості
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як значущої для них цінності, починається з нашого імені. З імені починається історія
особистості – «Як човен назвете, так він і попливе». Людям важливо мати свою історію
і пишатися нею. З особистих історій людей складається історія держави. Наша історія
об’єднує минуле, сьогодення й майбутнє, так стовбур дерева об’єднує корені й крону.
Тому історію сім’ї часто порівнюють із деревом.
На першому уроці необхідно дати інформацію про те, що Конвенція про права дитини в одній із перших статей проголошує право дитини на ім'я67.
Розказані та почуті історії дають можливість дітям відчути емоційну причетність до
власної історії та історій інших дітей. Це породжує переживання, які стимулюють зміни
і подальший розвиток розумового процесу й інтелекту дитини. Своєю чергою, переживання (відчуття) сприяють появі внутрішньої мови, первинних думок, закріплення яких
відбувається у зовнішній мові, тобто в мові для інших. У цей момент внутрішня думка
«здійснюється» (термін Л.С. Виготського) у зовнішній мові68.
Вправи, подібні до «Знайомства», допомагають викликати у кожної дитини рух думки
зсередини, вербалізувати її, оформити у слово. Почуття дітей стають першим кроком до
їхніх вчинків.
Надалі можна запропонувати дітям скласти («виростити») своє родовідне дерево і
презентувати його на одному з уроків.
Очікування
Мета:
• Визначити своє особисте очікування від уроку, а пізніше й від будь-якої передбачуваної роботи, діяльності, вчинку;
• одержати знання про необхідність планування, про важливість постановки мети
і завдань у будь-якій діяльності;
• навчитися формулювати свою мету, переводити свої мотивації з внутрішньої
мови у зовнішню;
• одержати навички планування та визначення пріоритетів;
• навчитися аналізувати свої очікування й очікування інших людей. Тобто порівняти моделі «Я як ідентичність» і «Я як член соціальної групи».
Орієнтовний час виконання вправи:
5–10 хвилин.
На кожному уроці ми просимо групу сказати про свої очікування.
Пропонується техніка «Закінчення речень». Вчитель просить учнів закінчити фразу:
«Від нашого уроку я очікую...».
Далі всі діти по колу кажуть про свої очікування.
Після виконання цього завдання вчитель запитує групу:
• Які у вас враження після виконання цього завдання?
• Як ви себе почували в процесі роботи?
• Чому важливо говорити або думати про свої очікування?
• Чому важливо вміти формулювати мету і будувати плани?
• У яких життєвих ситуаціях це особливо необхідне?
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Через декілька занять можна спитати:
• Чи відрізняються ваші очікування від тих, про які ви говорили на перших уроках?
• Що змінилося у ваших очікуваннях?
На закінчення можна підбити підсумок про важливість визначення мети як у великих,
так і в малих справах: «Успіх – це реалізовані очікування», «Реальність – це реалізована
мрія», «Чітко сформульована мета – перший крок до її здійснення», «Думка тільки тоді
стає дією, коли вона «одягається» в слово» тощо.
Методичні поради
«Очікування» всіх учасників і учасниць необхідно обов'язково записувати. Для
вчителів тут є певні труднощі: треба бути разом із групою й встигати записувати всі ідеї.
Тому може знадобитися допомога самих дітей або колег-учителів.
При проведенні «Очікувань» використовуються різні техніки. На перших заняттях
це техніка «Закінчити речення...». Пізніше запропонуйте визначити «Очікування» одним
словом, або записати на аркушах, або подавати їх в іншій знаковій системі: малюнком,
жестом, пантомімою.
«Очікування» можна об'єднувати з «Підсумками» і таким чином «закільцювати» сценарій уроку. Наприклад, «Очікування» можуть бути подані у вигляді зерен – із листочків
кольорового паперу, а «Підсумки» – у вигляді квітів, які «виросли» за час заняття. Такі
«Очікування» і «Підсумки» наклеюються на великому аркуші паперу. Це творчість усієї
групи, що, безперечно, посилює емоційне напруження уроку.
Педагогічні нотатки
В аспекті теорії розвивального навчання формування мотивацій займає важливе місце. Думка – мета людини, яка рухає її свідомими вчинками і поведінкою. «Думки
правлять світом», – писав Платон. «Основу спонукань людини як особистості, – відзначає
А.В. Петровський, – варто шукати не в біологічній її природі і не в загадковому прагненні
до самоактуалізації, а в реальних соціальних відносинах, в її діяльності, в її громадському
житті»69.
Підсумки
Мета:
• визначити, як особисті очікування від уроку збіглися з тим, що відбулося на
уроці;
• навчитися аналізувати свою роботу в процесі уроку;
• навчитися формулювати висновки.
Орієнтовний час виконання вправи:
5–10 хвилин.
Кожний урок завершують «Підсумки». Вчитель просить дітей висловити свій власний
підсумок роботи протягом заняття. Це завдання виконується з використанням техніки «Закінчення речень»: «Сьогодні я зрозумів/зрозуміла…», «Сьогодні я дізнався/дізналася…» тощо.
На подальших заняттях форми проведення змінюються. Це можуть бути аплікації з
кольорового паперу, що «продовжують» чи «завершують» сюжет «Очікувань». Тобто «Очікування» – зерна, «Підсумки» - квіти; «Очікування» – листя, «Підсумки» - яблука й інше.
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Якщо передбачається обговорення «Підсумків», то у групи можна запитати:
• Чому важливо підбивати підсумки, аналізувати те, що вже зроблено?
• Чому на кожному занятті ми просимо говорити про це?
• Як «Підсумки» пов'язані з «Очікуваннями»?
Техніки для проведення «Підсумків»
Валіза (Заплічник)
Намалюйте на великому аркуші паперу валізу або заплічник і попросіть усіх дітей по
черзі сказати, що б вони хотіли взяти з собою в дорогу з тих знань і навичок, які вони
щойно придбали.
Полиця з книгами
Намалюйте на аркуші паперу книжкову полицю. Попросіть групу висловити «Підсумки» одним-двома словами. Це будуть назви книг, які ви «поставите» на полицю. До кінця
вправи полиця буде заповнена.
Піраміда позитивних почуттів
Учитель пропонує «побудувати» піраміду позитивних почуттів. Всі присутні по черзі
виходять у центр кола і «споруджують» з рук піраміду, кладучи свою руку зверху на руки
інших, при цьому говорять, які цінності вони поклали в основу піраміди.
Віночок
Усі присутні по черзі кладуть руку на плече один одному ліворуч (або праворуч, але
все в одному напрямку) і дарують «подарунки» – ті знання або навички, які були придбані
протягом уроку. Наприкінці віночок-коло замикається. Учитель говорить, що, забираючи
руку, ми не розриваємо наше коло, можемо згадати про нього і в радісну, і у сутужну
хвилину – нехай наше коло завжди дає нам підтримку.
Педагогічні нотатки
«Підсумки» являють собою своєрідну рефлексію, яка також є важливою частиною
структури розвивального методу.
Рефлексія важлива як у процесі всього заняття, так і в його завершальній частині. Це
аналіз учнями власної розумової діяльності. Введення рефлексії підвищує відповідальність кожного за результати своєї праці, трансформує стереотипне уявлення про людей,
відносини між ними, про навколишній світ загалом.
Аналіз «Підсумків» дає можливість підтримати думку Чарльза Філлмора, який писав:
«Живучи в мінливому суспільстві, ми часто виявляємо, що імена добре знайомих нам
речей змінилися і що ми тепер змушені «бачити» ці добре знайомі речі в новому світлі»70.
Рухливі ігри та розминки
На інтерактивному уроці дітям необхідно більше рухатися. Психологи вважають, що
фізичні навантаження дають відпочинок мозку, активізують роботу легенів, посилюють
внутрішню енергетику, долають негативні емоції71. Тому виконання вправ ми пропонуємо
чергувати з нетривалими розминками. Вони бувають двох типів.
Перший тип – це ігри-«об’єдналівки». Їх проводять тоді, коли об'єднують дітей у малі групи.
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Звичайно у вчителів є свій «запас» таких ігор. При цьому ми намагаємося не пропонувати групі розрахунок на «перший, другий…» чи «один, два, три…», оскільки це стандартний шкільний прийом, який добре відомий дітям. Крім того, тут може бути присутня
прихована оцінка, коли в групі у процесі заняття з'являються «перші», «другі» й «треті».
Ми об'єднуємо за різними назвами: квіти, місяці, пори року, міста, ріки тощо. Водночас таке об'єднання не означає вплив назви малої групи на характер роботи в ній.
Якщо діти об'єднуються за назвами нот (до, ре, мі…) чи за першим куплетом пісень,
то можна попросити заспівати їх. Якщо ми називаємо дитинчат тварин (кошенята, каченята, цуценята, курчата…), то учасники й учасниці знаходять свою групу, вимовляючи
звуки «няв-няв, кря-кря, гав-гав... ».
Можна об'єднуватися за предметами. Наприклад, за листками різних дерев і кущів:
клена, горіха, смородини тощо чи цукерками в кольорових обгортках, які перетворюються на дорогоцінні камені: діаманти, смарагди, гранати тощо.
Належність до якоїсь групи можна попросити показати пантомімою (дуб, ялина, береза або орел, ластівка, пінгвін тощо), попередньо роздавши всім папірці з цими назвами.
Кожна мала група може зібрати листівку. Заздалегідь роздаються фрагменти розрізаних на декілька частин листівок. У процесі об'єднання кожна група збирає з цих
фрагментів картинку.
Другий тип ігор – це ігри між вправами. Вони вносять розмаїття в роботу на уроці. Їхня
мета – змінити техніки, відпочити від інтенсивного навантаження, зняти напругу, створити
дружню обстановку. Тут ми дотримуємося принципів позитивності та добровільності.
Зміст ігор відповідає концепції програми. Так, ми не включаємо ігри, правила яких
передбачають змагання, перемогу й поразку, переможців і переможених, виключення
(вийти, відвернутися від усіх тощо) з роботи групи на деякий час. При цьому важливо,
щоб гра не була самоціллю, не змістила акценти заняття, а стала органічною частиною
його структури, сприяла згуртованості групи та подоланню розбіжностей: вікових, соціальних, національних тощо.
У цих вправах бере участь уся група.
Мені подобаються…
Присутні сідають у коло. Гра полягає в тому, що хтось стає в центр кола й говорить:
«Мені подобаються ті, хто…» або «Мені подобаються ті, в яких…» і називає якусь ознаку,
що є у декількох присутніх. Наприклад, узуті в чорне взуття, в білих футболках, люблять
співати, будуть увечері мити посуд, читають детективи, прийшли на наше заняття тощо. Ті,
кого ця ознака стосується, повинні встати та швидко помінятися місцями. У колі на один
стілець менше, ніж гравців, тому той, хто залишається без місця, продовжує гру.
На відпочинку
Присутні стають у коло. Ведучий розповідає історію, супроводжуючи її відповідними
рухами, і просить усіх повторювати ці рухи.
«Фотограф прокинувся, потягнувся, вмився, відкрив намет, узув чоботи, взяв фотоапарат і пішов на зйомки. Йде – трава висока (шух-шух!), вода глибока (буль-буль!). Іде
швидше – трава висока (шух-шух!), вода глибока (буль-буль!). От зайчик – чик! От лисичка – чик! От вовк! Геть від нього! Вода глибока (буль-буль!), трава висока (шух-шух!).
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Біжить усе швидше – трава висока (шух-шух!), вода глибока (буль-буль!). Добіг до намету,
вскочив у нього, застібнув вхід, зняв чоботи. Уф-ф!».
Слон, пальма, тостер
Ведучий у центрі кола вказує на будь-кого з групи й говорить: «Слон». Людина, яку
вибрано, згинається та витягує руки на зразок хобота (права рука вперед, а ліва обгинає
праву знизу і береться пальцями за ніс). Ті гравці, які стоять від неї по боках, згинають руки,
зображаючи вуха слона. Якщо ведучий говорить: «Пальма», то той, на кого вказали, витягує
руки над головою. Гравці праворуч і ліворуч зображають гілки пальми, відхиливши трохи
в сторони витягнуті догори руки. Якщо ведучий вимовляє: «Тостер» і вказує на будь-кого
з гравців, то це центральна частина «фігури». Цей гравець починає стрибати, зображаючи
скибочку хліба. Гравці праворуч і ліворуч від нього беруться за руки – це сам тостер.
Тропічний дощ
Ведучий керує грою. Він потирає руки і повільно обходить усе коло. Ті, до кого він
підходить, починають повторювати рухи й не змінюють їх, поки ведучий знову не підійде до них. Ведучий обходить коло кілька разів, роблячи наступні рухи: перший раз потирає руки, друге коло – клацає пальцями, третє коло – ударяє себе по стегнах, четверте
коло – поплескує себе по стегнах і тупотить ногами, п'яте коло – знову тільки поплескує
себе по стегнах, шосте коло – тільки клацає пальцями, сьоме коло – потирає руки і т.д.
Після цього ведучий зупиняється, опускає руки і говорить: «Це був тропічний дощ. Він
закінчився. І зараз знову світить сонце».
Ріпка
Ведучий об'єднує всіх у групи за кількістю дійових осіб казки «Ріпка»: Ріпка, Дід, Бабка, Внучка, Жучка, Кішка, Мишка. Кожна група шикується один за одним обличчям до ведучого. Ведучий починає розповідати казку «Ріпка». Щоразу, коли він називає ту чи іншу
дійову особу (Ріпка, Дід, Бабк та ін. ), відповідна група повинна швидко присісти і встати.
Більше від усіх «дістається» Ріпці та Діду, а найменше присідають Мишки.
Це може бути інша відома казка.
Де були, що купили?
Всі присутні сидять у колі. Хтось із групи ставить ведучому питання:
– Де були?
Ведучий відповідає:
– У магазині!
– Що купили?
– Віяло!
Ведучий починає «обмахуватися» віялом і ставить ті ж питання тому, хто сидить поруч. Усі по колу відповідають на ці питання і також починають «обмахуватися» віялом.
Коли черга знову доходить до ведучого, то у відповідь на питання «Що купили?» звучить:
– Ножиці!
Продовжуючи «обмахуватися» віялом, ведучий іншою рукою починає показувати ножиці. Ця відповідь і рух знову передається по колу.
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Третє коло:
– Велосипед!
Ведучий до «віяла» і «ножиць» приєднує рух ногами.
Четверте коло:
– Крісло-гойдалка!
Показуючи «віяло», «ножиці» та «велосипед», ведучий починає розгойдуватися.
П'яте коло:
– Годинник із зозулею!
Повторюючи всі попередні рухи, ведучий вимовляє: «Ку-ку!»
Щоразу вся група по черзі відповідає на питання й приєднується до того, що робить
ведучий.
Нарешті діти з покупками «відправляються» додому. Гра закінчена!
Фруктовий салат
Всі сидять на стільцях у колі, окрім ведучого, який кожному дає назву фрукта: апельсин, лимон, банан, ананас. Потім ведучий називає один із цих фруктів, а ті, хто його
представляє, міняються місцями. Кому не вистачило місця, продовжує гру. Якщо ведучий
вимовляє: «Фруктовий салат», то місцями мають помінятися всі.
З днем народження!
Попросіть групу, не вимовляючи жодного слова, а лише за допомогою жестів і міміки
вишикуватися в одну шеренгу за днями народження, починаючи з 1 січня.
Переваги роботи в колі, або про сім негеометричних властивостей кола
Слово «педагогіка» у перекладі з грецької означає «науку про виховання, освіту та
навчання». Усі знають, якою повинна бути педагогіка. Одні сидять (це учні), інші стоять
(чи також сидять?) перед ними – це вчителі. Вчителі розумні, активні, енергійні, вони все
знають. Весь урок «беруть на себе». Учні? Цікаві чи не дуже, доброзичливі чи стримані,
працьовиті чи не дуже, жваві чи спокійні, допитливі та відкриті – різні. З учителями їх розділяють незримі кордони. Ролі чітко прописані. І це різні ролі. Де сцена? Де зал глядачів?
А це – звідки дивитись…
Іноді обидві сторони все ж виходять за «свої» межі, але про таких учителів говорять,
що він чи вона «заграє з дітьми», «працює на дешевий авторитет»… А про учнів – «невиховані», «некеровані», «не знають свого місця». Порушувати рамки, виходити з ролі в
традиційній школі не прийнято, але час від часу багатьом вчителям хотілося щось змінити
в уроці, щось зробити інакше. Але як? Що для цього потрібно?
Виявляється, зовсім небагато. Треба викинути з голови свою роль (завчену чи
нав’язану?), забути всі її слова і спробувати навчатися… у колі. Прибрати столи та кафедру, зробити зі стільців велике коло, зайняти свої місця (жодного порожнього стільця!) і…
почати вчитися. Невидима скляна стіна зникла. Учнів та вчителів більше немає. Тому що
мета у всіх одна – бути самою (чи самим) собою та хотіти навчатися, починати відкритий
діалог. Для цього у кола є одна чудова властивість – воно дає всім рівні права та можливості. І принципи спілкування (соціальної взаємодії) у всіх однакові:
• Розпочинати вчасно.
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Бути позитивними стосовно один одного.
Мати право на власну думку.
Говорити коротко.
Говорити від свого імені.
Говорити добровільно, без примушення.
Зберігати конфіденційність.
Бути чутливими до різноманітності (думок, традицій, культур, мов… загалом до
всіх барв, тонів та півтонів життєвої палітри).
Чи згодні ви з цими принципами? Якщо так, то можна починати. Так починається педагогіка рівних можливостей.
Ми так багато хочемо дізнатися про себе, про світ, про тих, хто поруч… Нам багато
треба сказати, обговорити та почути інші думки. Загальне коло відкрило нам ці можливості. (Це його перша властивість).
Будь-яка проблема варта обговорення (конфіденційність!), кожна людина може говорити
та мати власну думку (є такий принцип!), ми довіряємо одне одному (позитивність!).
Всі заняття перетворилися на маленькі свята, стали відкриттям. У колі сиділи розумні,
самостійні люди, гідні поваги. У них є чому повчитися! Ми почали по-новому пізнавати
себе та одне одного, і це приносило радість.
І діти почали говорити. Про все. Про світ навколо нас. Про активне ставлення до життя та
лідерства, про конфлікти та способи їх трансформації, про суспільство, у якому нам доводиться жити, а також про те, як не загубитися у ньому, а, навпаки, знайти себе, про час, який дає
нам усім шанс. Про себе. Про світ усередині нас. Світ кожного і кожної гідний поваги.
Заговорили мовчуни, яких ніхто ніколи не чув. Бо у колі неможливо мовчати, не виходить! (Це буде його другою властивістю). Коло нас усіх об’єднало і зробило рівними
(Це третя властивість кола).
Ми побачили, що всі ми різні. Пам’ятаєте Розумного Кролика з його «Я» бувають
різні»? І це прекрасно. Нас завжди вчили: «Незамінних людей немає». Яка дурість! Люди
незамінні та неповторні. Кожна людина особистісно цінна. Ніхто не має права нав’язувати
людині свою думку, диктувати наперед заготовлену роль. Ми обираємо її для себе самі.
Ми всі рівні, чоловіки і жінки, дівчата і хлопці. Але чи завжди це так в реальному
житті? Насправді? Яке місце посідають жінки в суспільстві? Де наші розумниці в уряді та
Верховній Раді? Де жінки–ректори університетів? Де директори, академіки, президенти,
зрештою? Чи така гарна та бездоганна роль «берегині»? Чи всім вона подобається? Чи
всі задоволені нею?
Ці «невинні» питання викликали бурю в аудиторії. Виявляється, не все так просто! Виявляється, ми всі думаємо по-різному, а часто… не замислюємося. Ми приймаємо свою
роль «берегині» чи «добувача» покірно (знову роль! а виходить, знову рамки та обмеження!). І вже через деякий час не можемо зрозуміти, чому вона нас так розчарувала? Чому
гнітить? Що не так, коли, здавалося б, «все так», все зроблено, «як треба». А «глава сім’ї»
раптом виявляється зовсім не главою, і взагалі, що таке «глава» і до чого тут голова? І
як тут бути, якщо «голова» – це «вона», а «глава» лише «він»? І «міський голова», і «глава
уряду», до речі, також лише «він»! Коло виплеснуло емоції! І … помирило всіх. (Це одна з
головних його властивостей).
Але коло не лише відкриває можливості, робить усіх рівними, примиряє, воно ще й
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захищає. Німби святих на іконах… Пам’ятаєте, як герой гоголівського «Вія» окреслив себе
колом від нечистої сили? У різних мовах та культурах є вирази «своє коло», «у своєму
колі», «коло друзів», але немає «чуже коло», «у чужому колі» чи «коло ворогів»… Коло
наділяє силою кожну і кожного, тому що об’єднує енергію, думки та ідеї всіх. Воно не забирає, а саме – віддає. (Назвемо це його п’ятою властивістю).
А ще коло виховує. (Шоста!) Воно дає не лише рівні права, а ще й рівні обов’язки,
рівну відповідальність за все, що відбувається навколо: «Ми відповідаємо за тих, кого
приручили…»
І, зрештою, коло має ще одну магічну властивість (Сьому!): його можна звузити чи розширити за нашим бажанням. І це також залежить від тих, хто добровільно входить до нього.
Отже, ширше коло! А може, це повернення «на круги своя»?
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Р О З Д І Л ІІІ.
ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ УРОКІВ ҐЕНДЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ
Таблиця 2
Зміст і мета модулів, отримувані знання та навички
Назва модуля

Мета модуля

Отримувані знання та навички

Модуль І.
«Я тебе
розумію...».
Успішні
комунікації
як шлях до
взаєморозуміння і
співпраці.

Організувати
пізнавальну діяльність
учнів щодо отримання
навичок успішного
спілкування.

• Уміння оперувати базовими поняттями:
принцип, правило, конфлікт, конфліктна
ситуація, трансформація конфлікту, стиль
трансформації конфлікту.
• Оволодіння формами групової роботи,
принципами співпраці, правилами активного
слухання, діалогічними формами спілкування
«Я – повідомлення».
• Уміння розпізнавати, аналізувати та
трансформувати конфліктні ситуації.

Модуль ІІ.
«Розкажи мені
про себе...».
Ґендерна
ідентичність
як частина
соціальної
ідентичності
особистості.

Допомогти учням
визначити свою
соціальну ідентичність
і проявити її у власних
здібностях, талантах,
позитивних рисах
характеру і таким чином
підвищити власну
самооцінку дітей.

Модуль ІІІ. «Світ
навколо мене, і
я в цьому світі».
Жінки і чоловіки
в сучасному
суспільстві.

Організувати
пізнавальну діяльність
учнів щодо формування
їхньої соціальної і,
зокрема, ґендерної
соціалізації.
Навчити дітей
аналізувати прояви
ґендерної нерівності
в різних сферах життя
суспільства, знаходити
причини її виникнення.
Формувати внутрішню
мотивацію щодо шляхів
подолання ґендерної
нерівності.

• Уміння оперувати базовими поняттями:
ідентифікація, самоідентифікація, успіх,
соціальні очікування, право.
• Визначення власних позитивних рис та
позитивних рис усіх навколо; різноманітності
соціальних ролей чоловіків та жінок.
• Розвиток навичок планування власного
духовного, інтелектуального зростання,
самореалізації, самоствердження та
самовдосконалення.
• Усвідомлення унікальності соціального
досвіду кожної людини, відповідальності
за свідомий власний вибір, за результати
навчального процесу.

• Уміння оперувати базовими поняттями:
ґендер, ґендерна рівність, ґендерна
нерівність, ґендерний стереотип,
соціалізація, соціальні очікування, праця,
продуктвина / репродуктивна праця.
• Уміння аналізувати ґендерні стереотипи,
прояви ґендерної соціалізації в різних
сферах життя суспільства (сім'я, освіта, вибір
професії, ринок праці тощо).
• Формування внутрішньої мотивації, умінь та
навичок подолання ґендерних стереотипів,
прагнення до свідомого, мотивованого
вибору (професії, кар'єри, інтересів,
захоплень).
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Назва модуля

Модуль IV.
«Що заважає
нам бути
рівними?».
Дискримінація
за ознакою
статі та шляхи її
подолання.

Модуль V.
«На шляху до
рівності та
справедливості».
Що потрібно
робити, щоб жити
в країні рівних
прав і рівних
можливостей?

Мета модуля

Отримувані знання та навички

Познайомити дітей
із міжнародними
документами з
прав людини, в
яких забороняється
дискримінація, зокрема,
за ознакою статі.
Навчити виявляти й
аналізувати випадки
дискримінації за
ознакою раси,
національності, статі.
Формувати внутрішню
мотивацію щодо
шляхів подолання
дискримінації.

• Уміння оперувати базовими поняттями:

Організувати
пізнавальну
діяльність учнів щодо
формування у дітей
активної, мотивованої
громадянської позиції,
самостійності та
відповідальністі у
прийнятті рішень.
Виховувати толерантне
ставлення та повагу до
національної, ґендерної
та інших ідентичностей,
до культури, традицій
народів України та
інших держав.

•
•
•
•
•

права людини, дискримінація, дискримінаційні
дії, дискримінація за ознакою статі.
Уміння аналізувати різні види дискримінації,
в тому числі за ознакою статі;
Ознайомлення з міжнародними документами
з прав людини, в яких забороняється
дискримінація, зокрема, за ознакою статі.
Уміння виявляти й аналізувати прояви
дискримінації в різних сферах життя.
Уміння здобувати інформацію з різних
джерел, засвоювати, поповнювати та
оцінювати її.
Формування внутрішньої мотивації, власних
навичок щодо подолання дискримінації.

• Уміння оперувати базовими поняттями:
народ, культура, толерантність,
справедливість, ґендерна рівність, рівні
права жінок і чоловіків, рівні можливості
жінок і чоловіків, позитивні дії, чутливість
(сенситивність) до різноманітності.
• Отримання знань про права людини на
реалізацію національної, ґендерної та інших
ідентичностей.
• Формування соціальної та соціокультурної
ґендерної компетенції.
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МОДУЛЬ І. «Я ТЕБЕ РОЗУМІЮ…»
Успішні комунікації як шлях до взаєморозуміння і співпраці
Мета:
• Організувати пізнавальну діяльність учнів щодо отримання навичок успішного
спілкування.
Отримувані знання та навички:
• Уміння оперувати базовими поняттями: принцип, правило, конфлікт, конфліктна
ситуація, трансформація конфлікту, стиль трансформації конфлікту.
• Оволодіння формами групової роботи, принципами співпраці, правилами активного
слухання, діалогічними формами спілкування «Я – повідомлення».
• Уміння розпізнавати, аналізувати та трансформувати конфліктні ситуації.
КРОК НАЗУСТРІЧ
Мета:
• Вчити справлятися з проблемною ситуацією без агресії, не застосовуючи насильницьких
методів.
• Навчити бачити та розуміти, що успішне спілкування у діалозі, подолання нерозуміння –
це зусилля обох сторін.
Орієнтований час виконання вправи:
10 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте групу в пари і попросіть усіх присутніх стиснути кулак і показати його
одне одному. Після цього запропонуйте протягом однієї хвилини зробити так, аби людина навпроти розтиснула кулак. Для цього можна використовувати лише словесні переконання, не застосовуючи щодо кулака чи людини фізичних дій. Через одну хвилину
зупиніть процес і опитайте групу:
• Що почували всі, хто бачив перед собою кулак?
• Що почували всі, хто тримав кулак?
• Що почували ті, хто тримав кулак і розтиснув?
• Що почували ті, хто тримав кулак і не розтиснув?
• Що почували ті, хто намагався розтиснути кулак і розтиснув?
• Що почували ті, хто намагався розтиснути кулак і не розтиснув?
• Чому так сталося?
Після цього попросіть тих, хто протягом хвилини не розтиснув кулаки, стиснути їх
знов і показати всій групі. Попросіть групу допомогти розтиснути ці кулаки.
Якщо залишаться люди, які не розтиснули свої кулаки, вчитель / вчителька можуть
спитати: Що треба зробити чи сказати, щоби Ви розтиснули свій кулак?
Обговорити з групою:
• Чи можна вирішити проблемну ситуацію, не застосовуючи насильницьких методів?
• Від кого це залежить? Від кого залежить, розкриєте ви кулак чи ні?
• Для чого ми робили цю вправу?
• Де вона може знадобитися? Для чого?
• Чому вправа називається «Крок назустріч»?
• Хто робить перший крок?
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Методичні поради
Підбиваючи підсумки, вчитель може звернути увагу на таке: лише сама людина уповноважена знати, що потрібно їй сказати чи зробити, аби вона розтиснула
кулак. Необхідно підкреслити, що під час трансформації конфліктів дуже важливі
«кроки назустріч», які мають зробити обидві сторони, оскільки успішна комунікація –
це бажання й зусилля обох сторін.
Теоретична підтримка
Типологія конфліктів дуже різноманітна, серед інших можна виокремити поведінкові, світоглядні конфлікти і конфлікти власності. Наші вправи в основному працюють в
царині поведінкових конфліктів. Через зміну поведінки ми прямуємо до зміни ставлення.
Базуючись на принципі співпраці, ми вчимося будувати стосунки на базі діалогу. «Послання» співбесідникові чи співбесідниці варто засновувати на сприйнятті попереднього
послання протилежної сторони. Інакше кажучи, кожна людина повинна уважно слухати
іншу, спостерігати за нею, намагатися якомога глибше зрозуміти «послання», всмоктати
його в себе перед тим, як дати відповідь.
Повноцінне слухання включає в себе такі моменти: не перебиваючи, дочекатися закінчення «послання», вникнути у його суть, не відповідати відразу після закінчення «послання», бо за цим може йти ще кілька речень, які містять важливу інформацію, після
цього, якщо це необхідно, помовчати трохи і почати відповідати.
Для ефективного спілкування необхідно враховувати кілька моментів.
• Повноцінне спілкування залежить від двох сторін, залучених до процесу.
• Для повноцінного спілкування ми маємо об’єднати окремі форми спілкування
(вербальне і невербальне).
• Слова не обов’язково є найважливішими елементами «послання».
• Ми спілкуємося навіть тоді, коли мовчимо.
Видатний американський лінгвіст Едвард Сепір писав: «Нас вчать, що коли людина
розмовляє, то вона каже щось таке, що хоче повідомити (communіcate) іншій. Звісно, це
не обов’язково так. Як правило, людина має намір щось сказати, але те, що вона насправді повідомляє, може значно відрізнятися від того, що вона збиралася висловити. Наше
судження про людину часто формується на базі того, чого вона не сказала, і в нашому
небажанні обмежуватися в цьому випадку одним лише явним змістом мовлення може
міститися велика мудрість. Читати між рядків слід навіть тоді, коли ці рядки не записані
на паперовому аркуші»72.
ПОВІТРЯНА КУЛЯ
Мета:
Навчити дітей знаходити компромісне рішення як один зі способів трансформації
конфлікту.
Орієнтовний час виконання вправи:
25 – 30 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи. Попросіть присутніх уявити, що вони летять на пові72

Сепир Э. Речь как черта личности / Э. Сепир // Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.:
Прогресс, 1993. – С.285.
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тряній кулі над морем. Раптом на кулю сіла відпочити чайка, вона хотіла привітати людей,
які летять на кулі, вклонилася їм і несподівано проколола дзьобом оболонку сфери. Куля
стала повільно знижуватися. Неподалік є острів, але дістатися його можна, лише позбавившись зайвого вантажу.
Роздайте членам кожної малої групи перелік предметів, які знаходяться у гондолі
повітряної кулі:
Канат

50 м

Аптечка з медикаментами

5 кг

Компас гідравлічний

6 кг

Консерви м’ясні та рибні

20 кг

Секстант

5 кг

Рушниця з оптичним прицілом і запасом набоїв

25 кг

Цукерки різні

20 кг

Спальні мішки

(по одному на всіх членів екіпажу)

Ракетниця з комплектом сигнальних ракет

8 кг

Намет 10-місний

20 кг

Балон з киснем

50 кг

Комплект географічних карт

25 кг

Каністра з питною водою

20 л

Транзисторний приймач

3 кг

Човен гумовий надувний

25 кг

Завдання кожної малої групи – вирішити, від чого та у якій послідовності треба
звільнитися.
Але спочатку кожному членові групи необхідно прийняти це важливе рішення самостійно. Для цього у списку поряд із кожним найменуванням треба поставити порядковий
номер, що відповідає значущості предмета, тобто черговості, у якій ви будете їх викидати.
Наприклад, міркувати можна таким чином: «На перше місце я поставлю комплект карт, на
друге – балон з киснем, на третє – цукерки» тощо. Під час визначення значущості предметів і речей треба мати на увазі, що звільнятися треба від усіх консервів, цукерок, спальних
мішків тощо, а не від їхньої частини.
Коли індивідуальні рішення прийняті, вся мала група приступає до обговорення групового рішення, керуючись такими правилами:
1. Виказати свою думку може будь-який член екіпажу.
2. Рішення приймається лише тоді, коли за нього проголосують всі члени екіпажу
без винятків.
3. Якщо хоча б один член екіпажу проти даного рішення, воно не приймається, і
група повинна шукати інший вихід.
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4. Рішення повинні бути прийняті щодо всього списку предметів і речей.
На обговорення дається 5–10 хвилин, оскільки повітряна куля вже падає і врятування
екіпажу залежить від того, наскільки швидко група прийматиме рішення. Якщо екіпаж
одноголосно голосує за те, щоб викинути якийсь предмет, він вважається викинутим, і це
відразу уповільнює падіння кулі.
По
•
•
•
•
•
•
•
•

завершенні роботи у малих групах обговоріть разом з усіма у загальному колі:
Чи всі екіпажі встигли позбутися зайвого вантажу?
Які проблеми виникали у ході обговорення?
Як вони долалися?
Хто пішов на компроміс?
Як це сталося?
Що означає «піти на поступки»?
Під час вирішення яких життєвих ситуацій особливо важливий фактор часу?
Як це завдання пов’язане із вправою «Крок назустріч»?
СЛУХАТИ Й ЧУТИ (АКТИВНЕ СЛУХАННЯ)

Вправа є однією з основних у конфліктології, вона застосовується також на тренінгах
з лідерства, при навчанні правам людини тощо.
Мета:
• Удосконалювати комунікативні навички, свідоме слухання з метою підтримки тих, хто
говорить.
• Вчити аналізувати складові спілкування, зокрема в процесі слухання.
• Відпрацювати техніки активного слухання.
Орієнтовний час виконання вправи:

20 хвилин

Опис вправи:
Попросіть дітей описати людину, яка добре слухає. Як виглядає людина, яка добре
слухає?
Початковий перелік ознак можна зібрати кількома способами: під час мозкового
штурму у великій групі, спочатку індивідуально чи в малих групах, а тоді вже знов у великій групі. Робота в малих групах більш динамічна, але і більш триваліша за часом.
Запишіть на великому аркуші паперу в колонці зліва ознаки «доброго» слухання, у
колонці справа – те, чого не треба робити під час «доброго» слухання, тобто те, що буде
такому слуханню заважати.
Порівняйте перелік, отриманий у групі, з «Основними принципами активного слухання» (див. далі). Нагадайте дітям, що Активне Слухання – це техніка, навички, які можна
придбати та відпрацювати. Уважно, «добре» слухати можна як з повним дотриманням цієї
техніки, так і з частковим. Однак варто пам’ятати, якщо техніка використовується лише
частково, то можлива негативна реакція з боку тих, кого ви слухаєте.
Потім об’єднайте всіх дітей у пари. Попросіть спочатку одну «сторону» пари протягом
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двох хвилин розказати іншій «стороні» щось позитивне про себе, те, чим можна пишатися,
про що можна мріяти тощо. Тему пропонує вчитель. Серед тем можуть бути такі:
«Минулого тижня сталося…»
«Нещодавно в мене добре вийшло...»
«Людина, яку я поважаю, і чому поважаю»
«Найщасливіший день у моєму житті»
«Вчинок, яким я пишаюсь»
«Моя мрія...»
Треба пам’ятати про основні принципи: не говорити про себе погано, не критикувати
себе. Розповідачі повинні намагатися бути позитивними й упевненими в собі. Наприклад,
не слід казати: «Мені здається, що я непогано роблю...», «Я не вмію робити…», «У мене не
виходить…» тощо.
Потім ті, хто слухали, протягом однієї хвилини переповідають почуте. Занотовувати під
час розповіді не дозволяється. Попросіть дітей уважно слухати одне одного, не розмовляти, не перебивати й обов’язково пам’ятати про «мову тіла» (див. далі). Якщо людина припинила говорити до завершення часу, відведеного на вправу, то партнери мовчать, чекаючи,
доки у розповідача знову з’явиться думка і його/її розповідь відновиться. Потім «сторони»
міняються ролями. Для цього вчитель знову повторює завдання вже для іншої «сторони».
Для того щоб пояснення вправи було чіткішим, можна дати кожній «стороні» в парі
назву, наприклад, днів тижня, квітів, дерев тощо. Тоді вчителеві легше давати завдання
й переходити від одного етапу вправи до іншого. Наприклад, можна сказати: «Зараз про
себе розповідають берези, а каштани уважно слухають…», «А тепер, каштани, перекажіть,
будь ласка, що ви почули…» тощо.
Якщо виявиться, що у когось із присутніх нема пари, можна запропонувати йому чи їй
слідкувати за часом і попереджати групу про закінчення кожного етапу вправи.
По закінченні роботи запитайте у групи:
• Які враження та відчуття від проведеної вправи?
• Що було робити легше – говорити, слухати чи переповідати?
• Чи всі дотримувалися принципів Активного Слухання?
• Чи дотримуєтеся ви цих принципів у житті?
• Чи може їх порушення призвести до конфлікту?
• Для чого важливо тренуватися таким чином?
Теоретична підтримка
Основні принципи активного слухання:
Мова тіла: Сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиліться трохи вперед, встановіть контакт очима, пам’ятайте про «відкриту» позу.
Звуки та жести заохочення: Кивок головою, доброзичлива посмішка, «так-так», «угу,
угу…», «розкажіть докладніше» тощо.
Уточнювальні питання: Ставте запитання, які допомагають прояснити ситуацію, уточнити дещо з того, що вже відомо. Наприклад, «Ви маєте на увазі, що...?», «Я не зрозуміла
щодо...» тощо.
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Цей принцип варто застосовувати обережно: коли людина дуже схвильована або роздратована, слід повністю утриматися від будь-яких реплік разом з уточнювальними питаннями.
Переформулювання: Перекажіть своїми словами те, що ви почули від співрозмовника
чи співрозмовниці, і запитайте: «Я вас правильно зрозумів?» або «Я вас правильно зрозуміла?» (докладніше див. вправу «Телефон зламався»). У переказі намагайтеся передати
почуття мовця.
Чого не слід робити під час активного слухання:
Давати поради.
Змінювати тему розмови.
Давати оцінки людині, яка говорить.
Перебивати.
Розповідати про власний досвід.
ЩО МОЖНА ВТРАТИТИ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
Мета:
• Виділити складові компоненти комунікації, зокрема у процесі спілкування.
• Навчити контролювати власні навички мовлення й удосконалювати їх.
• Передати знання про причини втрати чи спотворення інформації.
Орієнтовний час виконання вправи:
15–25 хвилин
Опис вправи:
Попросіть добровольця за одну хвилину розповісти якомога детальніше, точніше й
повніше якусь велику за обсягом інформацію (власну біографію, фільм, ритуал, традицію
тощо). Подякуйте цій людині та попросіть її поділитися своїми почуттями:
• Чи просто було розповідати? Якщо ні, то що саме вам перешкоджало?
Попросіть інших присутніх у групі додати, що саме, на їхній погляд, могло б зробити
інформацію повнішою, детальнішою і точнішою. Надайте групі інформацію про можливі
втрати і викривлення інформації у процесі спілкування (див. далі). Спитайте у групи:
• Чому може навчити така вправа?
Методичні поради
Як варіант за наявності технічних засобів однохвилинний виступ можна зняти на
відеокамеру, щоб потім подивитися його всім разом та обговорити. Це допоможе краще
побачити, що саме варто змінити у процесі виступу, які навички необхідно в себе розвивати та яких недоліків слід позбутися.
Теоретична підтримка
Причини можливих утрат і викривлення інформації у процесі спілкування:
У того, хто говорить:
• нестача словникового запасу для передачі власних думок і почуттів;
• нестача часу для висловлювання того, що хоче сказати;
• розповідач не вважає за потрібне говорити все, що думає;
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• частина інформації міститься в підсвідомості;
У того, хто слухає:
• частину інформації людина може не чути («слухає, але не чує»);
• частину інформації людина може не розуміти;
• може бути різне ставлення (позитивне, нейтральне, негативне) до проблеми і
людини, що говорить73.
Класні керівники, вчителі, учні, батьки повинні знати й враховувати, що ці природні
втрати і «викривлення» інформації відбуваються й у щоденному житті постійно, у процесі
будь-якого спілкування: на уроках, у транспорті, у родині тощо.
ТЕЛЕФОН ЗЛАМАВСЯ (ПЕРЕФОРМУЛЮВАННЯ)
Мета:
• Показати, що інформація має властивість утрачатися і спотворюватися.
• Навчити визначати фактори, які сприяють утраті чи збереженню інформації.
• Визначити необхідність уточнення інформації з першоджерела та максимально зменшити
кількість ланок, через які ця інформація передається.
• Відпрацювати прийоми переформулювання.
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:

25-30 хвилин

Об’єднайте дітей у кілька малих груп, щоб у кожній з них було від 4 до 7 осіб. Дайте
у кожну групу написане зверху на аркуші паперу речення (це може бути прислів`я, слова
відомої пісні, крилатий вислів тощо). Попросіть переформулювати написане, намагаючись
зберегти зміст (підбір синонімів, синонімічних конструкцій, порівнянь, фразеологізмів і т.
ін.). Свій варіант треба записати під початковим висловом. Після цього треба згорнути
папірець, щоби надалі залишалася для прочитання лише фраза, записана останньою.
Аркуш передається по колу, і вся процедура повторюється. Для динамічності вправи
можна запропонувати на кожне переформулювання по одній хвилині, стежачи за часом
і повідомляючи про це.
По закінченні кожна мала група озвучує свій останній варіант переформулювання.
Лише після цього вчитель може прочитати початковий вислів.
Попросіть дітей прослідкувати шлях переформулювання інформації в кожній групі.
Запитайте:
• Які у вас враження від результатів роботи груп?
• Що може статися внаслідок неточного передання інформації?
• Як можна запобігти цьому?
• В яких ситуаціях дуже важливе адекватне переформулювання?
• Що можна зробити, аби інформація була передана точніше?
• Згадайте випадки, коли ваші слова були кимось невірно переформульовані? Які
були наслідки?
73

Анцупов А. Я., Шипилов А.И. Конфликтология / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 560 с.
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• Згадайте випадки, коли ви самі невірно передали інформацію? Чому? Які були
наслідки?
• Які висновки можна зробити після цієї вправи?
Підбийте підсумки. Акцент, який необхідно зробити по завершенні вправи: кожна людина несе відповідальність за інформацію, яку вона передає чи розповсюджує.
Методичні поради
Підготовлене речення можна не записувати, а просто прошепотіти на вухо комусь із
дітей. Далі вправа продовжується, як гра «Зламаний телефон». Вчитель і діти можуть запропонувати й свої варіанти виконання цієї вправи.
АЙСБЕРГ
Мета:
• Навчити розуміти та наочно уявляти сутність конфліктів, учитися відкривати проблему.
• Дати інформацію про співвідношення прихованої та відкритої частин конфлікту.
• Вдосконалювати навички вивчення конфлікту для його успішного вирішення.
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:

20-25 хвилин

Намалюйте на великому аркуші паперу айсберг так, щоби співвідношення надводної
та підводної частини становило від 1 до 9. Попросіть присутніх за допомогою мозкового
штурму назвати головні характеристики айсберга і запишіть їх чорним фломастером під
малюнком (крижаний, холодний, небезпечний, великий, невідомий, більша частина схована під водою тощо). Запитайте у групи:
• Чи можна порівняти айсберг із конфліктом?
Для цього проаналізуйте разом із групою всі записані ознаки айсберга. Наприклад,
можна сказати: «Конфлікт, як і айсберг, крижаний, небезпечний, невідомий, більша його
частина схована…»
• Яка з ознак найбільш притаманна айсбергу? Варто звернути увагу на те, що
більша частина айсберга прихована під водою, і саме це робить його дуже небезпечним.
• Чи має це відношення до конфлікту?
• Як можна уникнути небезпеки від зіткнення з підводною частиною айсберга?
Відповіді на останнє питання зобразіть на малюнку схематично червоним фломастером. Наприклад, пропозицію «обійти» можна зобразити у вигляді кривої зі стрілкою на
кінці, «розтопити» – у вигляді сонечка зверху, «підірвати» – перекреслити айсберг тощо.
Обговоріть ефективність і ризики кожної пропозиції. Для цього запитайте:
• Які ризики можуть виникнути під час використання кожного із запропонованих
засобів – обійти, розтопити, підірвати тощо?
Прикладами відповідей можуть бути такі:
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• при обході ми можемо наштовхнутися на підводну частину айсберга, оскільки не
бачимо її;
• якщо крига почне танути, то підніметься рівень світового океану й затопить більшість островів та прибережну частину материків;
• під час вибуху уламки, що розлітаються, можуть поранити людей тощо.
Спитайте:
• Що можна зробити, щоб уникнути цих ризиків?
Важливо всій групі підійти до висновку, що, перш за все, необхідно вивчити айсберг.
Отримавши таку відповідь, ви можете записати її на великому аркуші паперу справа від
характеристик айсберга, а під ним відповіді на запитання:
• Які параметри айсберга можна вивчити?
• Відповіді доцільно об’єднати у дві групи: статичні характеристики (розмір, вага
тощо) та динамічні характеристики (швидкість і напрямок руху, температура всередині та зовні тощо). Після цього можна повернутися до конфлікту і повторити
шлях, уже говорячи про конфлікт:
• Які небезпеки можуть виникнути, якщо ми почнемо вирішувати конфлікт без
його вивчення?
• Що важливо вивчати в конфлікті?
• Які аналогії можна провести між статичними та динамічними характеристиками
айсберга і конфлікту?
Попросіть знайти асоціації з конкретними ситуаціями, що виникають у родині, у класі,
між друзями чи подругами тощо. Можна поговорити про те, що інколи люди намагаються
«прив`язати» айсберг і «тягти» його за собою. Подібна ситуація доволі часто пов’язана з
невирішеними сімейними проблемами, і люди живуть з ними довгі роки.
Підбиваючи підсумки, запитайте:
• Для чого ми розглядали айсберг?
• Як ці знання можуть допомогти нам у трансформації конфліктів?

Я – ТИ – ПОВІДОМЛЕННЯ
Мета:
• Передати знання про два типи мовної поведінки у комунікації: «Ти – повідомлення» та «Я – повідомлення».
• Формувати навички мовної поведінки типу «Я – повідомлення».
Орієнтовний час виконання вправи:
20-25 хвилин
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Опис вправи:
Найбільш ефективний спосіб познайомити дітей з різними типами мовної поведінки
(«Ти – повідомлення» та «Я – повідомлення») – це діалог із групою і демонстрація ігрових
вистав. Вправу можна почати з таких питань:
•
•
•
•

Чи є серед присутніх ті, що сперечалися або билися в дитинстві?
З чого зазвичай починалося з’ясування стосунків?
Які слова ви найчастіше чули?
Що було найобразливішим?

Діти виростають, мовні форми, що породжують конфлікт, можуть змінюватися, але
їхній зміст лишається тим самим. Тому досить часто причиною початку того чи іншого
побутового конфлікту стає саме агресивна мовна поведінка його учасників.
Запропонуйте групі подивитися дві невеликі рольові моделі як приклади різних типів
мовної поведінки: «Я – повідомлення» та «Ти – повідомлення». Зазвичай ведучі – вчителі – готують ці вистави заздалегідь та грають їх самі, їм допомагають діти, вже знайомі з
концепцією «Я – повідомлення» і «Ти – повідомлення».
Мовна поведінка «Ти – повідомлення» передбачає наступальні та звинувачувальні
стратегії. Звучать докори та звинувачення на адресу протилежної сторони, згадуються
минулі конфлікти, суб’єктивно й негативно оцінюється все, що робила чи робить інша
сторона, декларуються докори й погрози, конфліктна ситуація стає приводом для узагальнень та «навішування» ярликів. Часто звучать займенник «ТИ» (що й дає назву цьому
типові мовної поведінки) та частка «НЕ»: «Ти ніколи не приходиш вчасно…», «Ти нічого не
робиш для нас доброго…» тощо; використовуються форми імперативу: «Більше не приходь…», «Ніколи не бери мої книжки…» тощо.
Така мовна поведінка агресивна своєю суттю, вона ображає опонентів, навіть якщо у
даній ситуації є їхня провина, і провокує посилення конфлікту, поглиблює його.
Особливість «Я – повідомлення» полягає в тому, що людина, формулюючи свою мовну
поведінку, враховує перш за все цінність уже складених стосунків і бажання, незважаючи
на розбіжності, що виникли, будь-якою ціною їх зберегти. Така комунікативна стратегія
передбачає включення до мовлення інформації про власні почуття й хвилювання, звернення до спільного позитивного досвіду, загальних успіхів у минулому тощо. Найчастіше
у такій мові звучить займенник «Я». Мовна поведінка типу «Я – повідомлення» передбачає
таку послідовність комунікативних кроків:
Коли я бачу (чи чую), що (як) ти…
Я відчуваю… (йде опис власних почуттів, пов’язаних із ситуацією, що виникла)
Тому що… (думки, нагадування про спільні цінності, бажання зберегти дружні чи
приятельські стосунки тощо)…
Тому в майбутньому мені б хотілося…

Спочатку варто продемонструвати групі «Ти – повідомлення», розігравши якусь конфліктну ситуацію (пізнє повернення додому з дискотеки, забутий удома конспект, злама-
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ний плеєр тощо). Нехай одна сторона звинувачує іншу в егоїзмі, безпечності, безвідповідальності, жадобі, неуважності тощо, вимовляючи образливі слова та вирази. Своєю
чергою, людина, яку будуть звинувачувати, має розізлитися і зайняти наступальну позицію. Хай здійснить контратаку. Важливо, аби звинувачування звучали дзеркально, щоб
у групи не було приводу сказати, що тут винна лише одна зі сторін. Після програвання
«Ти – повідомлення» запитайте:
•
•
•
•

Що побачила група?
Які займенники звучали частіше?
Якими можуть бути наслідки цієї ситуації?
Чи траплялися подібні ситуації у житті?

Потім продемонструйте «Я – повідомлення», розігравши ту саму ситуацію. В цьому
випадку треба говорити одне одному про свої почуття та переживання у зв’язку з конфліктом, що виник, а також про бажання подолати його, знайти вихід і зберегти гарні
стосунки. При цьому обом сторонам слід намагатися використовувати у діалозі формулу
«Я – повідомлення», наведену вище. По завершенні вистави запитайте у групи:
•
•
•
•
•
•
•

Що ви побачили в цьому випадку?
Чим відрізнявся цей діалог від першого?
Який займенник частіше звучав у другому випадку?
Чи було бажання сторін вирішити конфлікт?
У чому різниця типів мовної поведінки?
Як кожен із типів поведінки впливає на хід конфлікту?
Що підсилює чи прискорює його? Що може зупинити?

Проаналізуйте разом із дітьми зміст комунікації в обох випадках. У першому випадку – агресію та небажання вийти з конфлікту. У другому – «крок назустріч».
Після цього разом із групою треба зробити висновок, що перший тип мовної поведінки
називається «Ти – повідомлення», а другий – «Я – повідомлення». Зверніть увагу на те, що
і в першому, й у другому випадку протиріччя залишилися, але зміна мовної поведінки допомагає подолати конфліктну ситуацію, перевести її у конструктивний діалог зацікавлених
сторін і, таким чином, почати пошук оптимального рішення, прийнятного для всіх. Підкресліть, що трансформація конфлікту можлива лише за бажання й зусиль обох сторін.
Методичні поради
Як варіант виконання цієї вправи можна запропонувати таке. Після інформації
про сутність «Ти – повідомлення» і «Я – повідомлення» об’єднайте дітей у пари і попросіть
їх розіграти певну конфліктну ситуацію, яка сталася у класі, вдома, на вулиці, в громадському транспорті тощо. Нехай вони спочатку програють її, як «Ти – повідомлення», а потім – як «Я – повідомлення». Під час використання такого варіанта по завершенні роботи
важливо нагадати про деролізацію. Потім обговоріть результати в загальному колі.
Як правило, «Я – повідомлення» не вкладається в рамки простої формули чи одного речення. Головне – дотримуватися принципу: не звинувачувати, а намагатися гово-
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рити про власні почуття, не оцінювати дії іншої сторони, а шукати вихід із ситуації, що
склалася. Важливо також, щоби ролі не відображали відношень ієрархії: «керівник – підлеглий», «учитель – дитина» тощо. Обидві сторони повинні бути у рівних умовах.
Наголосіть, що гнів, роздратованість завжди призводять до виникнення «Ти – повідомлення», яке має в собі присуд, «вердикт». Якщо ми робимо вигляд, що це не так, то лише
«піднімаємо рівень води» над айсбергом конфлікту. Присуди базуються на припущеннях.
Але інші люди зовсім не зобов’язані діяти відповідно до цих припущень. Спробуйте спочатку уточнити, чи розділяють вони наші припущення.
Мета «Я – повідомлення» не буде досягнута, якщо ви намагатиметеся встановити
контроль над іншою людиною. Але якщо ви бажаєте прояснити проблему й знайти шанс
для її вирішення, «Я – повідомлення» може стати в нагоді.
Приниження іншої людини може досягатися різними способами: як м’якими, так і
жорсткішими. Все це відображається у мовній поведінці. Наприклад, що можуть означати
такі невдалі мовні конструкції.
Форми мовних конструкцій

Зміст мовних конструкцій

Робити, як ти, наслідувати тебе безглуздо!
Це просто дурниці!

Ви применшуєте те, що робить чи каже
інша людина

Ти просто ідіот! Повний дурень!

Ви ображаєте людину як особистість

У мене склалася думка, що ти хочеш
подобатися всім (не вмієш цього робити,
лінуєшся, обдурюєш тощо). Мені важко з
тобою.
Ти не маєш власної думки, а лише
підтакуєш іншим.

Ви подаєте свою думку як істинну і
нав’язуєте її іншій людині.

Часто використовуєте слова «ніколи» і
«завжди»

Категоричність вислову є однією з ознак
агресії й викликає образу.

Ви даєте оцінку мовній поведінці іншої
людини.

У ході аналізу можна згадати трикутник «Ставлення – Поведінка – Суперечність»
(ABC – approach: Attіtude – Behavіor – Contradіctіon) з теорії конфліктів Транссенд-методу,
розробленого Йоганом Гальтунгом74. Враховуючи, що конфлікт має в собі всі три складові:
Суперечність – Ставлення – Поведінка, – ми можемо почати його трансформацію саме зі
зміни мовної поведінки.
Іншими словами, коли ми відмовляємося від «Ти – повідомлення», що посилює конфлікт, і формуємо свою мовну поведінку за моделлю «Я – повідомлення», заснованого на
толерантності та взаємоповазі, це може вплинути на наші стосунки, оскільки виключається агресивність, й призвести до подолання суперечностей.
«Я – повідомлення» може стати «кроком назустріч» у різних ситуаціях. Послідовне
використання «Я – повідомлення» може стати свідченням прояву довіри та певною особистісною оцінкою як однієї, так і іншої сторони.
Після обговорення цієї вправи одна учасниця сказала, що «Ти – повідомлення» – це
«ходіння по колу». Навпаки, «Я – повідомлення» – це вихід із замкнутого кола. Формула
74

Гальтунг Й. Трансформація конфліктів мирними засобами: Транссенд метод / Й. Гальтунг. – Київ: Бланк-Прес,
2000. – 157 с.
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«Мені б хотілося, щоб у майбутньому ти...» дає надію на майбутнє: «В наших стосунках є
спільне майбутнє».
Теоретична підтримка
Теорія та практика конфліктів
з книги Й. Гальтунга
«Трансформація конфліктів мирними засобами: Транссенд метод»
Конфлікт, подібно до органічних форм, має свій власний життєвий цикл. Він виникає, досягає емоційного, навіть насильницького кульмінаційного пункту, спадає, зникає і
часто виникає знов. Це відбувається тому, що окремі особи і групи (нації, держави тощо)
мають різні цілі.
• Ці цілі можуть бути несумісними між собою, виключати одна одну тощо. Наприклад, коли дві держави бажають мати одну і ту ж територію чи дві нації претендують на одну і ту ж державу. Коли цілі несумісні, породжується проблема,
суперечність.
• Будь-яка особа чи сторона з нереалізованими цілями почувається розчарованою
і невдоволеною. Це почуття є тим сильнішим, чим фундаментальнішими, більш
значущими є ці цілі. Приміром, коли цілі стосуються основних потреб та основних інтересів людей – проблем землі, води, прав і свобод людини тощо.
• Розчарування і невдоволеність може призвести до агресії, змінюючи внутрішнє
ставлення та зовнішню поведінку людей у вигляді мовного (словесного) чи фізичного насильства.
• Образи і насильство можуть бути спрямованими проти тих, чиї цілі виявилися
несумісними з цілями однієї зі сторін.
• Насильство шкодить обом сторонам: як тим, проти кого спрямоване, так і тим,
хто до нього вдається. Воно може поширювати спіральне контр-насильство як
захист чи помсту.
• Спіральне насильство перетворюється в метаконфлікт (подібно до метастаз під
час онкологічного захворювання), руйнуючи все навколо себе.
Таким чином, конфлікт може мати «вічне життя», зникаючи і виникаючи знов. При
цьому первинний, глибинний, конфлікт відходить на задній план. Наприклад, під час «холодної війни» увага була зосереджена переважно на таких засобах знищення, як атомна
зброя.
Конфлікти можуть комбінуватися, реалізовуватися серіями чи паралельно, у складні
конфліктні моделі з багатьма сторонами і цілями. Елементарна конфліктна формація з
двома сторонами і однією метою трапляється досить рідко. «Нормальний» конфлікт має
багато дійових осіб, багато цілей і багато проблем.
Життєвий цикл конфлікту можна поділити на три фази – шлях до насильства, під час
насильства і після насильства, які відокремлюються одна від одної ситуаціями «відкрити
вогонь!» і «припинити вогонь!»
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КОНФЛІКТ = СТАВЛЕННЯ+ПОВЕДІНКА+СУПЕРЕЧНІСТЬ
(ненависть) (насильство) (проблема)75

Теорія насильства (за Й. Гальтунгом)
Виходячи з того, у яких формах проявляється насильство, Й. Гальтунг визначає принаймні три типи:
1. Пряме насильство: свідомо націлене на нанесення шкоди чи збитків.
2. Структурне насильство: несвідоме, звичайне, до нього так чи інакше притягнуті всі.
3. Культурне насильство: легітимує два інших типи як справедливі.

Пряме насильство – видиме насильство, це прояв волі людей завдавати шкоду іншим.
Структурне насильство – це невидиме насильство, що не є проявом чиєїсь волі, тому
вбиває повільно, але може бути не менш, а часто ще більш руйнівним. Порівняйте кількість дітей, які щороку гинуть від недоїдання (12 мільйонів) із середньорічною кількістю
жертв Другої світової війни (9 мільйонів).
Структурне насильство може являти собою «заморожене» пряме насильство як результат воєнних завоювань минулого чи расового/класового пригнічення (колоніалізм,
рабство). Наприклад, у ХХ столітті у кількох країнах Африки та Азії були повалені колоніальні режими, однак наслідки колонізації проявляються у багатьох незалежних державах
навіть через десятки років.
Військові спеціалізуються на прямому насильстві, а економіка, приміром, часто будує
насильницькі структури і спирається на них76.
Культурне насильство також є невидимим, але в ньому закладено явний намір завдати шкоди, хоча й не прямо, а через слова, образи, іноді обряди. Це насильство людей, що нав’язують свою волю іншим, часто знаходячи підтримку у традиціях і культурі.
Наприклад, обряди сватання без згоди нареченої чи нареченого, які донині існують
75

Там само.

76

Там само.
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у кількох країнах, чи низький соціальний статус вдів у Індії, їхнє повне виключення з
громадського життя тощо.
Специфіка всіх видів насильства залежить від рівня культурного насильства, тобто від
того, наскільки та чи інша культура виправдовує чи підтримує насильство.
Але це не означає, що кожен конфлікт неминуче супроводжується насильством і
його не можна уникнути. Засобом, що дозволить здолати насильство і рухатися далі є, на
думку Й. Гальтунга, діалог.
Практика трансформації конфліктів
Й. Гальтунг вважає, що «Співчуття – Ненасильство – Творчість» – це підходи, які необхідно протиставити «Поведінці – Ставленню – Суперечності». Саме ці альтернативи мають
замінити культурне насильство, агресивну поведінку та відчуженість.

Співчуття

Ненасильство
Творчість

це здатність до глибокого розуміння (емоційного та інтелектуального)
інших, розуміння логіки, яка рухає іншими людьми та їхніми вчинками. Як
приклад, можна навести, як актор вивчає роль, уживається в неї, поки вона
не стає його частиною, лише тоді він може виконувати її на сцені.
це здатність протистояти спокусі застосувати насилля і разом з тим
шукати та пропонувати конкретні кроки, які допомагають вийти з
конфлікту.
це здатність виходити за рамки уявлень сторін конфлікту, відкривати нові
засоби збагнення соціальної природи конфлікту.

СПІВПРАЦЯ ПІД ЧАС ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЛІКТІВ
Мета:
• Передати знання про те, що для успішної трансформації конфлікту необхідно
враховувати інтереси обох сторін.
• Відпрацювати навички пошуку ефективних шляхів трансформації конфліктів.
• Надати інформацію про індивідуальні стилі трансформації конфліктів.
15-20 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Цю вправу, як і попередню, необхідно розпочати з програвання рольової моделі, загальний зміст якої буде полягати в тому, що існує будь-який один предмет (нібито цілий і
неподільний), на який зазіхають обидві сторони.
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Можна використати приклад з апельсином. Батьки, мати чи батько, приносять додому
апельсин. Донька і син вимагають його для себе, сперечаються між собою, кому належатиме цілий апельсин, не пояснюючи при цьому, навіщо він їм потрібен. Хтось із батьків
запитує у присутніх, звертаючись до них, як до сусідів чи сусідок:
• Що робити?
• Як вирішити конфлікт?
• Кому віддати апельсин? Які є варіанти?
Проведіть мозковий штурм і запишіть всі рішення, запропоновані групою.
У цій виставі вчителі грають ролі матері чи батька. Вони записують на великому аркуші паперу всі відповіді присутніх. Після кожної відповіді вони питають своїх «дітей», чи
згодні вони із запропонованим рішенням, чи задовольняє воно їх. Відповіді дітей фіксуються знаками «+» – «так» і «-» – «ні». Але запропоновані рішення не подобаються дітям,
оскільки кожен із них вимагає цілий апельсин.
Донька

Син

Поділити навпіл

-

Віддати доньці

+

Віддати синові

+

Не віддавати жодному з дітей

-

-

…

…

…

-

Якщо хтось запропонує запитати самих дітей, навіщо їм потрібен апельсин, зробіть
це, і рішення буде знайдено. З’ясується, що доньці потрібна цедра, щоби спекти пиріг, а
син хоче приготувати апельсиновий сік для мами.
Проаналізуйте запропоновані у кожному випадку рішення з позиції «перемога – програш». Дайте визначення кожному з них:
Результати, які отримують
сторони, у процесі
трансформації конфлікту

Стиль трансформації
конфлікту

Символ стилю

програш – програш

уникнення

черепаха

перемога – програш

змагання

акула

програш – перемога

адаптація

коала

перемога – перемога

співпраця

мудра сова

Зверніть увагу присутніх, що вся педагогіка толерантності, рівноправного діалогу
базується на підході співпраці, кооперації. Тому ми називаємо цю вправу, як і найуспішніший стиль трансформації конфліктів, – «співпраця». На наш погляд, у виразі «перемога – перемога» може бути у прихованій формі присутній конфронтаційний зміст. Адже
перемога однієї сторони передбачає поразку іншої. Тому в будь-яких змаганнях, які проводяться у школі чи в класі, ховаються істотні ризики. Треба пам’ятати про те, що вони

68

можуть стати причиною конфлікту.
По завершенні обговоріть вправу разом із групою:
• Чи намагалися сторони вирішити проблему?
• Чому важливо питати тих, хто перебуває між собою в конфлікті, про те, чого саме
вони хочуть? У чому полягають їхні інтереси?
• Чому важливо знаходити якомога більше різноманітних шляхів для вирішення
конфлікту?
• Для чого важливо вміти розрізняти індивідуальні стилі поведінки під час трансформації конфлікту?
• Як можна використовувати отримані знання, якщо одна зі сторін не хоче шукати
шляхів до співпраці?
Методичні поради
У виставі можуть використовуватися й інші предмети: газета, пластмасова пляшка з мінеральною водою тощо. У таких випадках бажання сторін повинні відповідно корегуватися. Так, у газеті одних може цікавити кросворд, а інших – програма передач. Якщо
це пляшка з водою, то одні хочуть напитися, а інші – зробити з порожньої пластикової
ємності вазу для квітів тощо.
КРОК ЗА КРОКОМ ДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ.
ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНФЛІКТІВ
Мета:
• Передати інформацію про етапи трансформації конфліктів.
• Уміти аналізувати, на якій стадії трансформації конфлікту перебувають його сторони.
Орієнтовний час виконання вправи:
10–15 хвилин
Опис вправи:
Ця вправа має більш статичний характер, ніж попередні, її завдання – упорядкувати
отримані знання, встановити послідовність дій для успішного вирішення конфлікту.
Попросіть групу назвати кроки, якими ми рухалися до вирішення конфліктів. Запропонуйте згадати вправи, які вже були виконані, назвати мету кожної з них.
• Що ми робили на наших заняттях?
• З якою метою?
Вибір кроків (етапів) для вирішення конфлікту часто залежить від конкретної ситуації.
Один зі шляхів можна подати таким чином:
• Сформулювати проблему з позиції потреб кожної сторони конфлікту. Переформулювати її так, щоб можна було врахувати потреби обох сторін.
• За допомогою мозкового штурму отримати якомога більше можливих альтернативних рішень.
• Проаналізувати всі рішення з позиції їхньої ефективності.
• Вибрати найкраще, найбільш прийнятне для обох сторін рішення.
• Зафіксувати вирішення конфлікту (потискання рук).
• У процесі обговорення на великому аркуші паперу разом із групою можна скласти такий перелік:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Етапи трансформації конфлікту:
Вислухати
Переформулювати
Відкрити проблему
Шукати шляхи її розв’язання
Обрати оптимальний шлях
Потиснути один одному руки

Після визначення етапів можна запитати в групи:
• Що потрібно зробити, якщо перед останнім етапом (потисканням рук) сторони залишилися невдоволеними результатом і не можуть зафіксувати
обопільний успіх?
Якщо будуть пропозиції повернутися на раніші стадії, варто зауважити, що повернення відбувається не назад, а ніби по спіралі, із урахуванням вже зроблених кроків і
аналізом безуспішних дій.
Методичні поради
Етапна модель трансформації конфлікту, запропонована тут, більш ефективна
при вирішенні побутових ситуацій, пов’язаних із реальними потребами сторін, а не з
філософськими чи ціннісними розбіжностями. Такий спосіб не можна вважати панацеєю,
яка негайно вирішить конфлікт, але його застосування може суттєво прояснити проблему,
а з часом і позбутися її.
Для успішного вирішення конфліктів дуже важливо, аби сторони дотримувалися певних правил:
• Намагалися вирішити проблему.
• Не перебивали одна одну.
• Не ображали одна одну словами та діями.
Слід також наголосити на тому, що:
• Дуже важливо відокремити людину від проблеми.
• Зосереджуватися на інтересах людей, а не на позиціях.
• Шукати шляхи до обопільного виграшу.
• Використовувати об’єктивні критерії.
РОЛЬОВА ГРА
Мета:
Відпрацювати практичні навички вирішення конфліктних ситуацій із використанням
шестиетапної моделі трансформації конфлікту.
Орієнтовний час виконання вправи:
25–30 хвилин
Опис вправи:
Для закріплення отриманих знань і навичок запропонуйте присутнім рольову гру.
Об’єднайте їх у малі групи. Попросіть кожну групу придумати чи згадати якусь конфліктну
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ситуацію, розіграти її і постаратися вирішити проблему, використовуючи етапну модель
трансформації конфліктів (див. попередню вправу).
Після завершення попросіть усіх вийти з ролей. Обговоріть:
• Як почувалися ті, хто грав?
• Наскільки успішно кожна група показала вирішення конфліктної ситуації?
• Чи були пройдені всі етапи трансформації конфлікту?
• Чи всі вони були доцільними у кожній конкретній ситуації?
• Чи був конфлікт вирішений? Якщо ні, то чому?
У процесі аналізу важливо співвідносити розвиток кожної ситуації з етапами трансформації конфлікту. Спробуйте визначити, на якому з них відбулося «гальмування». Варто
нагадати групі, що одним із важливих факторів, які сприяють трансформації конфлікту, є
бажання обох сторін досягти успіху.
Наостанок можна навести слова Махатми Ганді – одного з керівників та ідеологів руху
за незалежність Індії від Великобританії: «На гіркому досвіді я опанував найвищий урок:
уміння стримувати свій гнів; і як акумульоване тепло перетворюється в енергію, так і наш
контрольований гнів може перетворитися на таку силу, яка може вплинути на світ».
МОДУЛЬ ІІ. «РОЗКАЖИ МЕНІ ПРО СЕБЕ…»
Ґендерна ідентичність як частина соціальної ідентичності особистості
Мета:
• Допомогти учням визначити свою соціальну ідентичність і проявити її у власних
здібностях, талантах, позитивних рисах характеру і таким чином підвищити власну самооцінку дітей.
Отримувані знання та навички:
• Уміння оперувати базовими поняттями: ідентифікація, самоідентифікація, успіх,
соціальні очікування, право.
• Визначення власних позитивних рис та позитивних рис усіх навколо; різноманітності соціальних ролей чоловіків та жінок.
• Розвиток навичок планування власного духовного, інтелектуального зростання,
самореалізації, самоствердження та самовдосконалення.
• Усвідомлення унікальності соціального досвіду кожної людини, відповідальності
за свідомий власний вибір, за результати навчального процесу.
«Я ПИШАЮСЯ...»
Мета:
• Навчити позитивно оцінювати свою особистість, риси характеру, отримані знання
та навички.
• Допомогти скорегувати самооцінку дітей.
15–20 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи
Попросіть по черзі кожного з присутніх сказати про себе фразу, що починається словами: «Я пишаюся...», і далі назвати будь-яку позитивну рису свого характеру чи якість,
учинок, яким можна пишатися.
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Техніка «Закінчення речень...» передбачає, що речення треба сказати повно, без скорочень. Невдалий початок вправи, коли вчитель каже: «Ну, скажіть – я пишаюся», – а
дитина лише закінчує речення: «...що я...».
Після виконання завдання запитайте у дітей:
• Що ви відчували, коли говорили цю фразу? Коли слухали інших?
• Чи є серед нас ті, кому було важко виконати цю вправу? Чому? У чому саме полягали складнощі?
• Чи має людина пишатися собою?
• Чи потрібно виховувати у собі почуття гордості? Для чого?
• Чи відрізняється гордість від гордині? Чим?
• В яких життєвих ситуаціях можна використати цю вправу?
Методичні поради
Іноді діти соромляться говорити про себе позитивно, їм здається, що вони хизуються, і це може викликати незадоволення оточення. Інші пояснюють, що пишатися
собою нескромно, що це не відповідає релігійним чи культурним традиціям тощо. Деякі
діти просто ухиляються від участі в цій вправі.
Якщо дитина в процесі роботи не змогла виконати завдання, поверніться до нього по
завершенні вправи. Якщо вона продовжує мовчати, не наполягайте. Можна повернутися
до цієї вправи пізніше, через кілька занять, коли рівень самооцінки підвищиться.
Треба враховувати різні рівні самооцінки в групі та можливості їхнього розвитку.
Багато в даному випадку залежить від учителів, від їхньої сенситивності, уміння створити
безпечну і комфортну для дітей атмосферу довіри, привернути їх до себе та одне до одного. Тому вчителі мають самі брати участь у цій вправі та називати свої успіхи, таланти,
риси характеру, якими можна пишатися. Наприклад, почуття гумору, терплячість, витримку, оптимізм, уміння розуміти та співчувати іншим тощо. Хоча зрідка можуть бути ситуації,
коли краще назвати рису, яка пов’язана більш із «зовнішнім» успіхом (науковий ступінь,
знання мов, нагороди тощо). Це буває у групах, більш орієнтованих на формально визнаний успіх.
Якщо дітям важко вимовити слова «Я пишаюся…», запропонуйте замінити їх фразами
«Мені подобається у собі…», «Я задоволена чи задоволений тим, що…» тощо.
Почувши вираз «Я пишаюся своєю сім’єю», можна запропонувати перефразувати його
таким чином «Я пишаюся, що допомагаю своїй сім’ї», акцентуючи увагу у відповіді саме
на власній активній ролі дитини в укріпленні родини, її достатку, стабільності тощо. Одна
учениця сказала, що любов починається з гордості. Можна пов’язати любов до сім’ї з
гордістю за те, що в цьому є внесок кожного члена сім’ї, і дорослих, і дітей.
МІЙ ВЛАСНИЙ ГЕРБ
Мета:
• Навчити визначати життєві цінності, орієнтири, успіхи дітей
Орієнтовний час виконання вправи:
15–20 хвилин
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Опис вправи:
На початку вправи запитайте:
• Що таке герб і в кого він є?
Дати одне з визначень герба: «Герб – це емблема держави, міста, роду, зображена
на печатках, монетах, державних та інших офіційних документах. Це складова частина
державного прапора».
Попросіть дітей створити свій власний герб. Для цього роздайте заготовлені заздалегідь ескізи гербів і запропонуйте «заповнити» свій герб, який складається з шести полів,
чи «віконець»:

ГЕРБ
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1. Зобразіть дві речі, які Ви робите добре.
2. Зобразіть свій найбільший успіх у житті.
3. Зобразіть місце, яке є «ідеальним домом» (місцем відпочинку, спокою) для Вашої
душі.
4. Зобразіть трьох людей, які найбільше вплинули на Вас.
5. Напишіть три слова, які б Ви хотіли почути про себе.
6. Зобразіть, як би Ви провели рік, коли б дізналися, що він, можливо, останній у
Вашому житті.
Вчителеві важливо звернути увагу на те, що відповіді на всі питання слід намалювати чи зобразити за допомогою знаків, символів тощо. Лише відповідь на питання «Які
три слова Ви хотіли б почути про себе» запропонуйте написати словами. При цьому
обов’язково підкресліть, що художній рівень малюнків ні в якому разі не оцінюється та
не порівнюється.
По завершенні творчого процесу попросіть дітей розповісти про свої герби. Презентацію можна проводити як у загальному колі, так і в малих групах чи в парах. Залежно
від наявного часу можна запропонувати розповідати про весь герб чи «відкрити» деякі
«віконця» на вибір самого педагога чи дітей. Якщо вправа виконується у великому колі,
то всі по черзі «відкривають» одне «віконце», тобто відповідають на одне питання.
Безумовно, обговорення всього герба у великій групі проходить найемоційніше, але,
якщо це зробити неможливо (велика група, обмежений час тощо), запропонуйте дітям
обговорити свої герби у малих групах чи парах.
Щоб робота йшла більш злагоджено, розповідь про свій герб краще розпочати зі слів:
«Я зобразив у першому «віконці» ноти, тому що я добре співаю» або «Я зобразила у другому «віконці» грамоту, тому що брала участь у міській Олімпіаді» тощо.
По закінченні презентації гербів учитель може спитати у групи:
• Що ви відчували, коли малювали герби?
• Які думки виникали, коли розповідали про свій герб і коли слухали інших?
• Які з віконець було легко заповнювати? Чому?
• Навіщо ми зображали наші герби?
• Чому така робота може бути нам корисною?
Методичні поради
Інколи виникають складнощі щодо заповнення шостого «віконця». Це може бути
пов’язано з боязню дитини або з небажанням відповідати на подібні запитання. Тут педагогові варто бути особливо чуйним і тактовним, оскільки інколи це стосується глибоко
особистісних проблем. Якщо ви бачите, що це якась проблема чи травма, спробуйте поговорити з дитиною після заняття, запропонуйте свою допомогу. Можливо, їй потрібна
підтримка спеціалістів (лікаря, психолога) чи батьків, і ви можете сприяти цьому.
Однак досить часто діти кажуть, що їм було легко заповнювати шосте вікно. Навпаки,
«відлік» часу дає можливість чітко сформулювати життєву мету, визначити життєві цінності та пріоритети. Роль учителя в цьому випадку має вирішальне значення.
Під час обговорення можна навести слова одного із засновників комп'ютерної компанії Apple Стіва Джобса: «Коли мені було 17 років, я прочитав цитату – щось на зразок
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цього: «Якщо ви живете щодня так, наче він останній, коли-небудь ви виявитеся праві».
Цитата вразила мене, і з тих пір я дивлюся в дзеркало щодня і запитую себе: «Якби сьогоднішній день був останнім у моєму житті, чи захотів би я робити те, що збираюся робити сьогодні?». І як тільки відповіддю було «Ні», я розумів, що треба щось міняти»77.
Інколи учні вважають, що в них ще не було успіхів. Під час обговорення успіху варто
звертатися до наявного у дітей досвіду, допомагаючи їм краще ідентифікувати ті досягнення, які вже були в їхньому житті (добре виконана контрольна робота чи написаний
твір, участь у змаганнях чи конкурсах, у шкільних гуртках чи ансамблях тощо). Можна
нагадати групі про вправу «Я пишаюся…».
Під час підбиття підсумків діти кажуть про те, що «герб – це книга нашого життя»,
«герб – це порядок у душі», «герб – це те, чим ми пишаємося».
Залежно від складу групи запропонуйте учням домашнє завдання: створити герб своєї родини, класу чи школи. По завершенні можна зробити виставку таких гербів у класі
чи на батьківських зборах.
«СНІЖИНКИ»
Мета:
• Навчити дітей бачити та цінувати різноманітність навколишнього світу.
• Виробляти навички неполярного мислення.
15–20 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Роздайте дітям серветки чи аркуші кольорового паперу (якщо роздати кольоровий
папір, то вправу можна назвати «Гірлянда»). Вчитель пропонує учням стати, повернутися
спиною до кола і виконати запропоноване завдання. Умова виконання – не перепитувати,
а робити так, як зрозуміли.
Завдання звучить таким чином:
• Розгорніть серветку.
• Складіть серветку вдвоє, відірвіть верхній лівий кут серветки.
• Складіть серветку вдвоє, відірвіть нижній правий кут.
• Складіть серветку вдвоє, відірвіть нижній лівий кут.
• Складіть серветку вдвоє, відірвіть верхній правий кут серветки.
• Складіть серветку вдвоє, відірвіть нижній правий кут.
• Після цього вчитель просить дітей повернутися до кола обличчям і сісти. Всім
пропонується розгорнути серветки та показати одне одному.
• Після цього можна розпочати обговорення:
• Які думки у вас виникають? Які запитання?
• Яка із «сніжинок» «найправильніша»? Чому?
• Чи можна взагалі ставити питання про правильне чи неправильне виконання
вправи? Чому?
• Що буде, якщо все навколо буде однаковим?
77
З промови Стіва Джобса перед випускниками Стенфордського університету в 2005 році. – Режим доступу:
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• Які ризики можуть бути в одноманітності, «однаковості» світу?
• Як їх можна подолати?
• Для чого ми виконали цю вправу?
Теоретична підтримка
Двополярне, або біполярне, мислення – це своєрідний механізм «тотожності» і
«розрізнення» свого та чужого. «Своє» означає «власне», «особисте», «значуще». Слово
«чужий», як відзначає В.Г. Зусман, запозичене російською та українською мовами з готської (*tjudъ – народ) і, таким чином, «чудь», «чуже» приймається чи «належне іншому
народові», таке, що не має нічного особистісного, індивідуального78. При біполярному
мисленні «чужих» включають до категорії «поганих», а це крок на шляху до формування
образу ворога. Доброзичливість і чуйність педагога може допомогти дітям відкрити «особистість у «чужому», наблизити «чуже» і побачити по-новому «своє»79.
ХТО ТАКІ

Я В ЦЬОМУ СВІТІ

Мета:
• Допомогти дітям визначати себе як особистість, ототожнюючи з іншими групами
людей та відрізняючи себе від них.
• Формувати у дитини усвідомлення того, що в її особистості об’єднується соціальний досвід (якості, риси, властивості, притаманні й іншим людям) та індивідуальний
досвід, притаманний лише їй.
• Вчити аналізувати фактори, які сприяють проявам власної ідентичності чи перешкоджають таким проявам.
20–30 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Роздайте дітям по чистому аркушу паперу. Запропонуйте кожній дитині у центрі аркуша написати літеру «Я». Потім від цієї літери, як із центра, треба провести у різні боки
прямі лінії – промені – це наші ідентичності. А тепер кожний промінь треба підписати,
перераховуючи ті соціальні ролі, які ми для себе визначаємо чи виконуємо у різних сферах життя, у стосунках з оточенням:
• в сім’ї – донька, син, сестра, брат, онучка, онук тощо;
• у школі – учень, учениця, староста тощо;
• у стосунках з іншими – подруга, друг, сусідка, сусід тощо;
• у галузі особистих інтересів – спорт, участь у гуртках, секціях, студіях (біологія,
історія, юні слідопити, музика, живопис, театр тощо);
• стосовно до людей інших національностей, релігій тощо;
• може бути визначена біологічна чи ґендерна ідентичність (хлопець, дівчина).
Променів буде стільки, скільки своїх ідентичностей може визначити дитина. Зверніть
увагу дітей на те, що відповідь треба давати на питання «ХТО такі Я?», а не «які Я?».
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Після 3–7 хвилин індивідуальної роботи попросіть усіх встати і почати довільно рухатися кімнатою. Об’єднуючись у пари, діти знайомлять одне одного з результатами своєї роботи (техніка «Навчаючи – навчаюся»). Для цього вони при зустрічі в парах розповідають, які у
них «промінці», як вони їх назвали. Якщо під час обміну інформацією виявляється, що назви
деяких «промінців» збігаються, то слід звернути на це увагу і відзначити на своєму аркуші.
Так треба обійти якомога більше присутніх, а якщо дозволяє час, то всю групу.
Обговорення побудуйте таким чином.
• Які враження від роботи в групі?
• Чи зустріли ви дітей із такими самими назвами «промінців», як у вас? Що ви відчули? Що б вам хотілося сказати з цього приводу?
• Чи були серед нас ті, у кого з іншими збіглися всі «промінці»? Як це можна прокоментувати? Як може почуватися така людина?
• Чи були у вас «промінці», що ні в кого не трапилися? Що ви відчуваєте і думаєте
з цього приводу?
• Чи були серед нас ті, у кого з іншими не збігся жоден «промінець»? Що би Вам
хотілося сказати? Як може почуватися така людина?
• Чи всі визначення (ідентифікації), названі на «промінцях», Ви можете реалізувати
у повній мірі?
• Чому людині важливо вміти визначати (ідентифікувати) себе у навколишньому
світі?
• Для чого потрібно знати, як усі навколо визначають (ідентифікують) себе?
• Кому і коли може бути корисна така вправа?
• Як ця вправа пов’язана з попередніми («Мій власний герб», «Я пишаюся…», «Сніжинки»)?
Педагогічні нотатки
У кожній особистості поєднується соціальне та індивідуальне. Едвард Сепір підкреслював: «У нас часто виникає враження, що ми демонструємо оригінальність чи виділяємося якимось іншим способом, тоді як насправді ми всього лише відтворюємо соціаль-
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ний стереотип із додаванням якнайтоншого нальоту індивідуальності»80.
Ідентичність – особливі риси характеру будь-якої особистості чи якоїсь соціальної
групи. Ідентичність як особистості, так і групи, на думку Е. Гіденса, до певної міри диктується соціальним знаками. Одним із найважливіших таких знаків є ім’я особистості чи назва соціальної групи. Наприклад, національна ідентичність визначається приналежністю
людини до «українців», «кримських татар», «росіян», «болгар» тощо81.
ЧОГО ЧЕКАЄ ВІД Я СУСПІЛЬСТВО?
МІЙ ВЛАСНИЙ ВИБІР. МОЇ ПРАВА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
Мета:
• Познайомити з Конвенцією про права дитини.
• Навчити використовувати документи про права людини у конкретних життєвих
ситуаціях.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–30 хвилин
Опис вправи:
Запитайте у дітей, як вони розуміють значення слів «права людини» (техніка «Мозковий штурм»). Всі відповіді запишіть на великому аркуші. Потім запропонуйте учням
заготовлене заздалегідь визначення:
Права людини – це права, які має кожна людина, права, пов’язані з самим фактом
бути людиною. Права людини базуються на основоположному принципі, що кожна
людина має почуття власної гідності і що, незалежно від статі, раси, мови, національності,
віку, класу чи релігійних чи політичних поглядів, всі в рівній мірі можуть користуватися
цими правами.
Зіставте відповіді групи із запропонованим визначенням. Проаналізуйте, знайдіть загальне. Запитайте, чи знають діти про те, які є документи про права дітей.
«Конвенцію про права дитини» було прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року (резолюція 44/25).
Об’єднайте дітей у малі групи. Роздайте кожній дитині текст зі статтями «Конвенції про
права дитини» і тексти з прикладами. Запропонуйте дітям спочатку самим ознайомитися
з Конвенцією і конкретними випадками із життя дітей, а потім у малій групі обговорити,
які статті Конвенції були порушені стосовно до дітей (техніка «Дослідження випадків»).
Через 10 хвилин продовжіть роботу у загальній групі. Представник від кожної малої
групи називає лише номери статей Конвенції, які, на думку групи, були порушені. Вчитель
записує їх на великому аркуші. При цьому відповіді груп можуть не збігатися, але категорична біполярна оцінка «правильно/неправильно» тут непридатна. Розходження у думках лише свідчить про те, що трактувати зміст міжнародних правових документів можна
по-різному. Це серйозна робота для професійних юристів і правозахисників. Запитайте у
дітей, як їм працювалося у малих групах.
• Для чого була запропонована ця вправа?
• Де в подальшому можуть знадобитися отримані знання?
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КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Стаття 1. Дитиною вважається особа, що не досягла
18 років.
Стаття 3. Кожній дитині забезпечуються захист і
турбота, що необхідні для її благополуччя.

Стаття 5. Держава поважає відповідальність, права
та обов’язки батьків, опікунів відповідним чином
турбуватися про дитину відповідно до прав Конвенції.
Стаття 7. Дитина має право на ім’я і на
громадянство, а також, наскільки це можливо, право
знати своїх батьків.
Стаття 9. Держава забезпечує, щоби дитина не
розлучалася з батьками всупереч їхньому бажанню,
за винятком випадків, коли компетентні органи згідно
з рішенням суду вирішують, що таке розставання є
необхідним в інтересах дитини.
Стаття 11. Держава вживає всіх необхідних заходів
щодо боротьби з незаконним переміщенням та
неповерненням дітей з-за кордону.
Стаття 13. Дитина має право вільно висловлювати
свої думки, що включає в себе свободу отримувати та
передавати інформацію.
Стаття 15. Держава визнає право дитини на свободу
створення асоціацій та мирних зібрань.

Стаття 17. Дитина має право на інформацію,
особливо якщо ця інформація стосується соціального,
духовного, морального, а також здорового фізичного і
психічного розвитку дитини.

Стаття 2. Кожній дитині
забезпечується захист від усіх форм
дискримінації чи покарання.
Стаття 4. Держава здійснює
всі необхідні законотворчі,
адміністративні й інші заходи
щодо забезпечення економічних,
соціальних та культурних прав
дитини.
Стаття 6. Кожна дитина має право
на життя. Держава максимально
забезпечує здоровий розвиток
дитини.
Стаття 8. Дитина має право
на збереження індивідуальності,
включаючи громадянство, ім’я,
сімейні зв’язки, які передбачені
законом.
Стаття 10. Дитина, батьки якої
проживають у різних державах, має
право підтримувати, за винятком
особливих випадків, особисті
стосунки і прямі контакти з матір’ю та
батьком.
Стаття 12. Дитина має право
бути заслуханою у ході будь-якого
судового чи адміністративного
розгляду, що стосується дитини.
Стаття 14. Держава поважає право
дитини на свободу думки, совісті та
релігії.
Стаття 16. Дитина має право на
захист з боку закону від втручання
у її особисте та сімейне життя, у
таємницю кореспонденції чи від
незаконного посягання на її честь і
гідність.
Стаття 18. Батьки несуть однакову
відповідальність за виховання та
розвиток дитини.

Стаття 19. Держава вживає всіх необхідних
законодавчих, адміністративних, соціальних та
просвітницьких заходів з метою захисту дитини від
усіх форм фізичного і психологічного насильства,
образ чи зловживань, недбайливого поводження та
експлуатації з боку батьків, опікунів.

Стаття 20. Дитина, що тимчасово
чи постійно позбавлена сімейного
оточення чи яка у власних інтересах
не може залишатися у такому
оточенні, має право на особливий
захист і допомогу з боку держави.

Стаття 21. Держава, що визнає і/або дозволяє
систему усиновлення/удочеріння, у першу чергу,
захищає інтереси дитини.

Стаття 22. Дитині-біженцю
гарантується належний захист та
гуманітарна допомога.

Стаття 23. Дитина, неповноцінна розумово або
фізично, має право вести повноцінне і достойне
життя.

Стаття 24. Дитина має право на
послуги системи охорони здоров'я.

79
Стаття 25. Дитина, яка віддана компетентними
органами на піклування з метою догляду за нею, її
захисту або фізичного чи психічного лікування, має
право на періодичну оцінку лікування, що надається,
та всіх умов перебування.
Стаття 27. Кожна дитина має право на рівень життя,
необхідний для її фізичного, розумового, духовного,
морального і соціального розвитку.

Стаття 26. Кожна дитина має
право на соціальне забезпечення,
включаючи соціальне страхування.

Стаття 29. Освіта дитини має бути спрямована
на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних
здібностей дитини, на виховання поваги до прав
людини та основних свобод, а також принципів,
проголошених у Статуті Організації Об'єднаних
Націй; на виховання поваги до батьків, до культурної
самобутності, до мови і національних цінностей
країни; а також на підготовку дитини до свідомого
життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру,
терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби
між усіма народами, етнічними, національними і
релігійними групами.

Стаття 30. Дитина, що належить
до етнічної, релігійної або мовної
меншості, має право спільно з
іншими членами групи сповідати
свою релігію і виконувати обряди, а
також говорити рідною мовою.

Стаття 31. Дитина має право на відпочинок
і дозвілля, має право брати участь в іграх і
розважальних заходах, у культурному житті
суспільства, має право займатися мистецтвом.

Стаття 32. Дитина має право на
захист від економічної експлуатації
і від виконання будь-якої роботи,
яка являє небезпеку для здоров'я,
перешкоджає в одержанні освіти чи
завдає шкоди фізичному, розумовому,
духовному, моральному і соціальному
розвитку дитини.
Стаття 34. Держава повинна
захищати дитину від усіх форм
сексуальної експлуатації і сексуальних
розбещень.

Стаття 33. Держава вживає всіх необхідних заходів
з метою захисту дітей від уживання наркотичних і
психотропних речовин, а також не допускає залучення
дітей до протизаконного виробництва і збуту таких
речовин.

Стаття 28. Дитина має право на
освіту.

Стаття 35. Держава вживає на національному та
міждержавному рівнях усіх необхідних заходів для
запобігання викрадення дітей, торгівлі дітьми чи
контрабанди дітьми з будь-якою метою і у будь-якій
формі.

Стаття 36. Держава захищає дитину
від усіх форм експлуатації.

Стаття 37. Дитина, що позбавлена волі та що
знаходиться у в'язниці, має право на гуманне
поводження, на повагу, на побачення з родиною, за
винятком особливих обставин.

Стаття 38. У випадку збройних
конфліктів держава зобов’язана
вжити всіх можливих заходів щодо
захисту дітей.

Стаття 39. Держава вживає всіх необхідних заходів
для фізичної і психологічної реабілітації та соціальної
інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів
нехтування, експлуатації, катувань чи жорстокого,
принизливого для людської гідності поводження.

Стаття 40. Кожна дитина,
що вважається порушником
кримінального законодавства, має
право на повагу, на презумпцію
невинності.

Випадки з життя дітей, які ми пропонуємо обговорити у малих групах
Перу
Максимо Кіспе Гутьєррес, 62-хрічний удівець, батько вісьмох дітей, живе в перуанському селищі Кочас. У нього невеликий клаптик землі, кілька голів худоби. Він поставив
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собі за мету дати всім синам і донькам освіту, хай скільки б це коштувало. Більшість
родичів говорять Гутьєрресу: «Навіщо дітям учитися, особливо дівчатам? Нехай молодші
хлопці ходять до школи. А старший має допомагати тобі у полі, адже ти вже немолодий».
Кенія
Досі Сільвія не ходить до школи. І не одна вона. Коли за освіту треба сплачувати,
страждають діти, незаможні, осиротілі, вони лишаються за порогом школи. «Батьки сварилися, коли я просила послати мене до школи, – згадує Сільвія. – Вони казали, що школи –
це для багатих, а не для бідняків, як ми”.
Особливо гостро проблема сплати за освіту стоїть у країнах Африки, на південь від
Сахари, де стрімко росте кількість дітей, чиї батьки померли від СНІДу. Тепер діти страждають не лише від зубожіння, а й від суспільного осуду та ігнорування, що супроводять
цю хворобу.
Судан
По запорошених, вибоїстих стежинках, що перетинають Ель-Дженейну у Західному
Дарфурі, районі Судану на кордоні з Чадом, рухається процесія з трьох віслюків, яких
веде худенька 11-тирічна дівчинка з сяйливими очима. На першого з віслюків навантажено стільки пожовклої трави, що з-під неї виглядають лише тоненькі ніжки; двоє інших
ледве тягнуть вантаж із хмизу і води. Сором’язлива тоненька дівчинка, яку звати УмДжумма Абдуллахі, допомагає своїй родині, щоденно долаючи 10-тикілометровий шлях,
щоби нарвати трави й продати її на ринку. Не дивно, що Ум-Джумма не потрапила навіть
до початкової школи. У Судані один із найнижчих у світі показників кількості освічених
дівчат, у цій місцевості школу відвідує лише один відсоток дівчат82.
ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ.
СТВОРЮЄМО ВЛАСНИЙ ЗАКОН
Мета:
• Передати знання основ законодавчої діяльності у галузі прав людини.
• Навчити користуватися отриманими знаннями у процесі «законодавчої діяльності»: удосконалення чинного законодавства, створення нових законів тощо.
25–30 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи. Запропонуйте написати проект власного «Закону про
освіту дітей в Україні».
Нагадайте учням, у найзагальніших рисах, що Закон складається зі вступу (преамбули), опису проблеми (диспозиції), опису обставин, які можуть призвести до порушень
закону, і заходів, передбачених у випадках порушення закону (санкції).
Впродовж 10–15 хвилин кожна група пише свій проект Закону. Після цього йде їхня
презентація. Запропонуйте кожній групі розповісти про свій проект Закону про освіту.
Подякуйте кожній групі, запитайте, чи є питання щодо проектів.
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Потім іде підготовка до процедури голосування. Формується лічильна комісія, у яку
входять по одному представнику з кожної групи. Одна-дві людини з кожної групи стають
спостерігачами.
За 3–5 хвилин розкажіть про обов’язки членів лічильної комісії та спостерігачів. Запропонуйте членам «лічильної комісії» обрати голову та секретаря. Бажано, щоб під час
роботи з «лічильною комісією» і спостерігачами хтось із ваших колег обговорив з рештою
дітей враження від роботи у малих групах. Таке обговорення група може провести й самостійно, без допомоги педагогів.
Роздайте всім дітям заздалегідь заготовлені «бюлетені». У бюлетенях мають бути такі
пункти (відповідно до кількості малих груп): «проект Закону групи №1 підтримую/не підтримую» тощо. Останнім обов’язково йде пункт «Не підтримую жоден проект». Нагадайте
дітям, що голосувати можна лише за проект Закону інших груп, за свій влаcний проект
не голосують.
По завершенні голосування лічильна комісія підраховує результати. Педагог допомагає лічильній комісії оформити «протокол». Запропонуйте голові лічильної комісії оголосити результати голосування. Якщо «проект Закону» набирає менше двох третин голосів,
то його відправляють на «доопрацювання».
Подякуйте кожній малій групі, лічильній комісії, спостерігачам за роботу.
Попросіть усіх вийти з ролей. Запитайте у дітей:
• Які думки викликав процес підготовки проекту Закону, голосування, що ви думаєте про це?
• Поцікавтеся, як почувалися діти у ролі «законодавців», «голосувальників», «членів
лічильної комісії», «спостерігачів», «голови лічильної комісії».
• Які враження від процедури голосування в цілому?
• Для чого ми виконали цю вправу?
• Де нам в подальшому знадобляться отримані знання та навички?
Методичні поради
Дуже важливо, щоб «прийняття Закону» не перетворилося у змагання за «кращий
проект». Варто пам’ятати про те, що «надмірна абсолютизація змагальності іноді призводить до забуття принципу рівних можливостей»83.
Інформаційна підтримка
Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 №1060-ХІІ)

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального,
економічного розвитку суспільства і держави. Освіта в Україні ґрунтується на засадах
гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.
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Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Законодавство України про освіту
Законодавство України про освіту базується на Конституції України і складається з
цього Закону, інших актів законодавства України.
Стаття 3. Право громадян України на освіту
1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану,
роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до
релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Закон України «Про загальну середню освіту»
(від 13.05.1999 №651-XIV)
Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Завдання загальної середньої освіти
Завданнями загальної середньої освіти є:
• виховання громадянина України;
• формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка
учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини
і громадянина;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу
та інших народів і націй;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як
найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів
(вихованців).
Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.
Розділ X. Відповідальність у галузі загальної середньої освіти
Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту
Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про загальну середню
освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України84.
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МОДУЛЬ ІІІ. «СВІТ НАВКОЛО МЕНЕ, І Я В ЦЬОМУ СВІТІ»
Жінки і чоловіки в сучасному суспільстві
Мета:
• Організувати пізнавальну діяльність учнів щодо формування їхньої соціальної і,
зокрема, ґендерної соціалізації.
• Навчити дітей аналізувати прояви ґендерної нерівності в різних сферах життя
суспільства, знаходити причини її виникнення.
• Формувати внутрішню мотивацію щодо шляхів подолання ґендерної нерівності.
Отримувані знання та навички:
• Уміння оперувати базовими поняттями: ґендер, ґендерна рівність, ґендерна нерівність, ґендерний стереотип, соціалізація, соціальні очікування, праця, продуктивна / репродуктивна праця.
• Уміння аналізувати ґендерні стереотипи, прояви ґендерної соціалізації в різних
сферах життя суспільства (сім'я, освіта, вибір професії, ринок праці тощо).
• Формування внутрішньої мотивації, умінь та навичок подолання ґендерних стереотипів, прагнення до свідомого, мотивованого вибору (професії, кар'єри, інтересів, захоплень).
ВЕСЕЛКА
Мета:
• Навчити бачити та цінувати різноманітність у різних галузях життя, у культурі і
традиціях різних народів.
• Допомогти подолати категоричність і біполярність в оцінці поглядів і вчинків
людей, фактів історії, повсякденних подій, особливо у багатонаціональному і полікультурному просторі України.
Орієнтовний час виконання вправи:
15–20 хвилин
Матеріали:
Невеличкі аркуші паперу різних кольорів і відтінків. Аркушів кожного кольору і відтінку має бути 8–10. Можливо, один колір буде бажаний для більшості дітей.
Опис вправи:
На великому аркуші паперу напишіть зліва «дівчата», справа – «хлопці».
Попросіть усіх по черзі взяти папірець такого кольору, який найбільше подобається,
й приклеїти його на великому аркуші. Дівчата приклеюють зліва, хлопці – справа.
По закінченні завдання запитайте:
• Яка вийшла картинка? Як вона виглядає?
• Що вона нагадує?
• Група пропонує свої асоціації: веселка, квітучий сад, мозаїка, дитячий калейдоскоп тощо.
• Які корисні (цікаві, потрібні, важливі тощо) речі, результати можна отримати від
використання всіх кольорів, від їх змішування? Де їх можна використати?
• Чи були конкретні кольори та відтінки, що подобаються дітям тієї чи іншої національності, лише дівчатам чи лише хлопцям?
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Методичні поради
Ця вправа може застосовуватися як вступ до всього розділу чи як самостійна на
шляху набуття чутливості до різноманітності, як допомога при розв’язанні деяких ситуацій у групі.
ЧОГО СУСПІЛЬСТВО ЧЕКАЄ ВІД ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ?
Мета:
• Допомогти визначати фактори, які впливають на формування ґендерної ідентичності взагалі та індивідуальної ґендерної ідентичності зокрема.
• Ознайомити з концепцією ґендеру.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–30 хвилин
Опис вправи:
Запропонуйте бажаючим (дві – три особи) у центрі кола пантомімою зобразити вчительку, потім – учителя, ученицю – учня, брата – сестру, матір – батька, жінку – чоловіка.
Після кожної демонстрації поаплодуйте всім, хто брав участь у показі. Запитайте в учнів:
• Які у вас враження від побаченого?
• На підставі чого зовнішній вигляд, характер, поведінка людей були показані саме
таким чином? Які «зразки» взяті за основу?
• Де формуються такі знання про характери і поведінку чоловіків та жінок?
Відповіді на останнє питання запишіть на великому аркуші паперу (власні спостереження, реклама, ЗМІ, школа, сім’я, мистецтво, наявні стереотипи тощо). Попросіть дітей
прокоментувати складений перелік. Запитайте:
• Як впливають перераховані фактори на характер, поведінку, вчинки дівчат чи
хлопців, чоловіків та жінок?
• Зверніть увагу групи, що на формування ідентичності, зокрема ґендерної ідентичності, впливає багато соціальних факторів.
• Запропонуйте дітям ще раз згадати, як були показані вчитель – учителька, учень –
учениця тощо:
• Які ознаки були характерні для їхньої поведінки?
• Які характеристики типові для «портретів» жінок?
• Для «портретів» чоловіків?
Запишіть відповіді у два стовпчики:
Жінки – які?

Чоловіки – які?

Проаналізуйте відповіді з позиції біологічних (статевих) і соціальних (ґендерних) відмінностей. Для цього обговоріть:
• Які з перелічених рис належать завжди і тільки – дівчатам та жінкам, а які – хлопцям та чоловікам?
Зверніть увагу дітей на те, що лише біологічні (статеві) відмінності між жінками і чоловіками є постійними, стійкими. Ґендерні (соціальні) відмінності не мають чіткої закріпленості,
вони можуть змінюватися у часі і просторі залежно від соціальних настанов суспільства.
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Спробуйте разом із групою сформулювати поняття «ґендер» (див. Розділ І. Наукова
компетенція).
Теоретична підтримка85,86

Ґендер (gender) – сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство приписує
виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі.
Ґендер як соціальна категорія – це система ролей, статусів, відносин,
відповідальностей, які по-різному формуються суспільством для жінок і чоловіків, порізному на них впливають, а потім транслюються й контролюються за допомогою
соціальних інституцій (сім’ї, держави, суспільства).
Ґендерна соціалізація – процес засвоєння людиною соціальної ролі, визначеної для
неї суспільством від народження, залежно від того, чоловіком чи жінкою він/вона народилися.
Ґендерна соціалізація особистості відбувається навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо
цього. У ранньому дитинстві діти розвивають «ґендерний ментальний фільтр», за допомогою якого інформація з навколишнього світу інтерпретується і відтворюється у рамках
прийнятності ґендерної ідентичності. Майкл Кіммел пише: «Діти плавають в океані ґендеризованої поведінки і їм надзвичайно важко пливти проти течії»87.
Методичні поради
У деяких групах (вікових тощо) термін «соціалізація» може викликати труднощі, у
таких випадках його можна замінити синонімічними поєднаннями – «вплив суспільства»,
«вплив оточення» тощо.
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ
Мета:
• Навчити виявляти і визначати соціальні стереотипи.
• Ознайомити дітей із поняттям «стереотип».
• Допомогти зрозуміти глибину укорінення ґендерних стереотипів у наше повсякденне життя.
• Навчити аналізувати можливі вигоди і попереджати ризики наявних стереотипів.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Запитайте у дітей, що таке «стереотип». Запропонуйте учням таке визначення стереотипу:
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Суслова О. Приклад ґендерного аналізу державної политики / О. Суслова // Законотворчість: забезпечення
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Кіммел М. Ґендероване суспільство / М. Кіммел. – Київ: Сфера, 2003. – 490 с.
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Стереотип – сукупність спрощених узагальнень про групу індивідуумів, яка дає
можливість розподілити членів групи за категоріями і сприймати їх шаблонно, згідно
з цими очікуваннями.
Стереотип – це узагальнення, при якому риси й характеристики, притаманні
частині групи (необов`язково більшій частині), поширюються на всю групу в цілому.
Розрізняють расові, національні, ґендерні стереотипи.
Ґендерний стереотип – сформовані у соціумі узагальнені уявлення про те, якими
повинні бути чоловіки та жінки в суспільстві (соціальні ролі, поведінка, професії, доступ
до влади, освіти, ресурсів тощо).
Стереотипне ставлення до расових, соціальних і ґендерних груп призводить до
сприйняття їх відповідно до наявних у суспільстві упереджень.

Поняття стереотипу було введене в наукову термінологію американським психологом
У. Ліппманном (W. Lippmann) у 1922 році.
Попросіть дітей навести приклади кожного типу стереотипів (расового, національного, ґендерного).
Об’єднайте всіх присутніх у малі групи. Кожній групі запропонуйте проаналізувати
один із ґендерних стереотипів. Наприклад, «чоловік – добувач», «жінка – берегиня», «жінка має бути красивою», «чоловік повинен бути сильним» тощо.
Для цього на великому аркуші зверху посередині треба написати стереотип, обраний для аналізу, потім аркуш поділити на два стовпчики. В одному стовпчикові перерахувати всі можливі ризики, що можуть виникнути, якщо цього стереотипу дотримуються жінки, в іншому стовпчику – ризики, якщо цього стереотипу дотримуються чоловіки.
Наприклад, у «чоловіка-добувача» може не бути вихідних і вільного часу, його може
пригнічувати гіпервідповідальність за достаток сім’ї, він може втратити роботу, захворіти тощо. «Жінка-берегиня», як правило, матеріально залежна від чоловіка, несамостійна
у прийнятті рішень, вона далеко не завжди може реалізувати свої професійні навички,
природні таланти тощо.
Попросіть малі групи презентувати результати роботи. Починаючи обговорення,
запитайте:
• Які враження від роботи?
• На кого впливає ґендерний стереотип стосовно чоловіків і хлопців? Лише на чоловіків і хлопців? Чи впливає він на жінок і дівчат? Якщо так, то як саме?
• На кого впливає ґендерний стереотип стосовно жінок та дівчат? Лише на жінок і
дівчат? Чи впливає він на чоловіків і хлопчиків? Якщо так, то як саме?
• Як впливає стереотип на особистість, її індивідуальність?
• Чи існують необразливі стереотипи?
Якщо в групі будуть відповіді, що такі стереотипи існують, попросіть назвати їх.
Запишіть на великому аркуші один із них і повторіть з ним процес визначення можливих
ризиків для обох сторін. Запитайте:
• Чому навіть «добрі» на перший погляд стереотипи мають ризик для чоловіків і жінок?
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•
•
•
•
•

Чи мають в собі стереотипи вигоди і позитивні наслідки для жінок і чоловіків?
Якщо так, то для кого, в яких ситуаціях?
Наскільки стала ця вигода?
Як подолати стереотипи?
Від кого це може залежати?

Методичні поради
При обговоренні можна згадати «Три І» Майкла Кіммеля (див. Розділ І. Наукова
компетенція). Поговоріть про перший крок – почати з себе. Запропонуйте розповісти або
написати свою історію «Перший крок». Це завдання можна виконати вдома і повернутися
до нього на наступному занятті.
Педагогічні нотатки
Варто нагадати важливість ненасильницького дискурсу – стереотипи не «ламають», оскільки це непередбачуваний і часом небезпечний шлях: зламавши старі стереотипи, можна, не усвідомлюючи цього, створити на їх місці нові.
Поступово змінюючи і долаючи стереотипи, насамперед у власній свідомості, можна досягти набагато більшого, хоча, безумовно, цей шлях довший і не завжди зовні помітний.
Проблема стереотипів не в тому, що вони «добрі» чи «погані», а в тому, що вони
мають приховану (латентну) форму соціальної детермінації. Як продукт соціального конструювання, найчастіше обумовлений системою власних стосунків, вони проявляються та
відтворюються не критично, а як аксіома, найчастіше – як «природний» дар.
ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
«ФОТОГРАФІЯ ДОМАШНЬОГО ДНЯ»
Мета:
• Ознайомити дітей із реальним розподілом домашньої праці, спираючись на їхній
власний досвід.
• Ознайомити з різними типами сімей залежно від розподілу домашньої праці.
Орієнтовний час виконання вправи:
30–40 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте учнів у малі групи. Запропонуйте кожній групі скласти «фотографію» з
життя родини: підрахувати, скільки часу кожний член родини витрачає на різні види домашньої роботи.
години дня / члени
сім`ї
7:00 – 7:30
.....
23:00 – 23:30

мама

тато

донька, 12
років

......

бабуся
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Попросіть групи презентувати результати своєї праці. Запитайте у дітей:
• Які враження від отриманих «фотографій»?
• Що можна побачити на цих «фото»?
• Як розподіляється час на виконання домашньої праці між членами родини?
• Хто зазвичай витрачає більше часу на домашню роботу? Хто менше?
• Підбийте підсумки обговорення.
• Розкажіть про три різні типи ґендерного розподілу праці в сім’ї (див. схему).
• Уточніть, які ризики й переваги можна знайти в кожному з типів розподілу домашніх обов’язків?
• Обговоріть з дітьми, що можна зробити, щоб подолати наявну нерівність – нерівномірний розподіл домашньої праці між членами родини.
Методичні поради
Створити «фотографію» можна на прикладі конкретної родини чи запропонованої вчителем (у малих групах). Якщо склад сім’ї запропонований, то це повинні бути різні
типи родин (з різною кількістю дітей, із дітьми різного віку, з бабусями і дідусями тощо) –
залежно від місцевих демографічних умов і традицій.
Теоретична підтримка
Схема ґендерного розподілу праці в родині

1

2

3

Коментар:
1. Нерівномірний розподіл праці (з перевантаженням одних і недовантаженням інших).
2. Патріархатний (традиційний) розподіл праці (з чітко визначеними видами
«жіночих» і «чоловічих» видів праці).
3. Партнерський розподіл праці (з гнучким розподілом праці, який ураховує як
ставлення до цієї роботи в цілому, так і реальну поточну можливість її виконати
тим чи іншим членом родини).
Сім’ї з нерівномірним та традиційним розподілом домашньої праці (1 і 2 типи) мало
відрізняються одна від одної, тобто традиційний розподіл також є нерівномірним, з перевантаженням одних та недовантаженням інших членів родини. Наприклад, у багатьох
міських родинах досить часто «чоловічої» роботи значно менше, ніж «жіночої».
Інформаційна підтримка
За даними авторів однієї з останніх доповідей ООН «Прогрес жінок світу за 2000
рік», із середини 80-х по 90-ті роки частка жінок у сфері неоплачуваної праці зросла в
усіх регіонах світу, при цьому в ряді країн Східної Європи умови праці жінок погіршилися.
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Бюро Статистики Австралії повідомляє, що неоплачувана робота (приготування їжі,
прибирання та догляд за дітьми, добровільна і громадська праця) оцінювалася 1997 року
у $261 мільярд, що було еквівалентно майже половині австралійського ВНП. Ці цифри
були отримані шляхом застосування комерційних ставок погодинної оплати до часу, потраченого на неоплачувану роботу, 65% її припадає на жінок.
Прання і прасування складають 11% неоплачуваної праці жінок і лише 3% від неоплачуваної праці чоловіків. Чоловіки витрачають значну частину своєї неоплачуваної праці
на діяльність поза домом – догляд за садом, домашніми тваринами, ремонт будинку,
перевезення і закупки.
В середньому у 1997 році кожна людина виконувала неоплачуваної роботи на $16900,
але одружені витрачали на неоплачувану працю набагато більше часу, ніж неодружені.
Заміжня жінка витрачає на роботу по дому 38 годин на тиждень, незаміжня – лише 22
години. Одружений чоловік – 19 годин, а одинак – лише 1288.
В сучасній Україні неоплачувана робота у домашньому господарстві в основному виконується жінками (турбота про членів родини, дітях, хворих, людей похилого віку і т.п.).
За даними соціологічних досліджень, переважна більшість чоловіків (60% опитуваних) займаються домашньою роботи у межах 1 – 15 год. на тиждень Тоді як переважна більшість
жінок (60% респондентів) витрачає 5 – 30 годин 89. Такий розподіл часу на виконання домашніх обов'язків впливає на рівень доходів жінок і чоловіків.
Отже, для чоловіків основою є зайнятість на ринку праці. Рольовий діапазон жінок
значно ширше, він охоплює як побутову сферу і виховання дітей, так і професійну діяльність. Це обумовлює «подвійну» робоче навантаження жінок, обмежує можливості їх особистого зростання і професійного розвитку, повноцінного відпочинку і самореалізації.

«ПОДИВИМОСЯ У ДЗЕРКАЛО»
Мета:
• Допомогти дізнатися про «принцип дзеркала» як один із принципів ґендерного
балансу.
• Проаналізувати переваги і ризики трьох типів ґендерного розподілу праці у різних типах сімей.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у три малі групи. Одній групі запропонуйте виставу з життя партнерської сім`ї, другій – таку, де основну хатню працю (і «чоловічу», і «жіночу») виконує
одна людина (жінка чи чоловік), третій – родину, де домашні ролі чітко поділені («жіночу»
роботу виконують жінки, «чоловічу» – чоловіки). Зміст вистав – ранок робочого дня.
Попросіть дітей, щоб у рольовій грі брали участь всі члени малої групи. Запропонуйте
дівчатам зіграти чоловічі ролі, а хлопчикам – жіночі (принцип реверсії ролей). Якщо, за
сюжетом, ролей на всіх не вистачить, то можна грати неживі предмети (телевізор, кімнатну пальму) чи звірів (собаку, папугу).
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Уточніть, що під час презентації вистав група не називає тип родини, яку зображує,
глядачам надається право самостійно його визначити. Час презентації – 3–5 хвилин.
Після демонстрації вистав попросіть усіх вийти з ролей і запитайте:
• Чи впізнали ви, який із типів сімей показала кожна група? Назвіть їх.
• Які у вас почуття і думки після побаченого?
• Як почувалися ті, що грали?
• Наскільки точно зіграні ситуації відображають реальність?
• Для чого ми робили цю вправу?
• Чи можна так просто і швидко подолати ґендерні стереотипи?
• Чому була запропонована реверсія ролей?
Якщо дітям будуть необхідні теоретичні пояснення, коротко розкажіть про «принцип
дзеркала». Попросіть учасниць і учасників згадати випадки зі свого життя або життя своїх
рідних і знайомих, коли можна було б застосувати «принцип дзеркала».
Педагогічні нотатки
«Принцип дзеркала» – назва умовна. Сам принцип тісно пов’язаний із реверсією
(зміною) ролей і соціальною деролізацією (виходом із ролі). З нашого досвіду, цей аспект
відсутній в інших відомих школах інтерактивного навчання. Ми прийшли до цього на базі
власного досвіду – з перших років упровадження програми.
Свого часу Філіп Зімбардо дійшов висновку, що на поведінку людей впливає радше
сама природа атмосфери, ніж особистісні характеристики учасників та учасниць експерименту, в якому конструюється якась вигадана реальність90. У його експерименті мова
йшла про уявну в’язницю, у яку він запропонував «пограти» своїм учням. Через деякий
час учений помітив, що поведінка учасників і учасниць експерименту змінилася навіть
поза заняттями: одні стали поводитися як тюремники, інші – як в’язні. Філіп Зімбардо був
змушений зупинити експеримент.
Структури знімають відповідальність з людей, роблять їх маленькими, безвільними,
не здатними приймати рішення. З іншого боку, структури провокують прояв насильства,
і воно виникає навіть тоді, коли немає наміру його застосувати. Тому такі базові людські
потреби, як свобода, добробут, ідентичність жінок і чоловіків, досить часто не реалізовані
повною мірою. Наприклад, уже у ранньому дитинстві соціалізація дівчат обмежує їх іграми у «майбутній дім», у той час як для хлопців – увесь світ.
Тому деролізація важлива для людини в процесі її свідомого звільнення від ролей, які
суспільство засобами структурного насильства «накидає» на кожну людину окремо чи на
групу, яку вона презентує, в цілому.
У процесі входження в чужу роль можна також досягти більш терпимого ставлення
до протилежної точки зору, бо в процесі програвання ролі людині доводиться публічно
відстоювати позицію, з якою вона раніше, можливо, була не згодна, чи проявляти якості,
яких раніше у неї не було.
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ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Шкільний дзвінок
Мета:
• Обговорити роль школи у процесі соціалізації, зокрема її ґендерний аспект.
• Визначити основні фактори, які впливають на процеси соціалізації в школі.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи і попросіть згадати і розіграти шкільну ситуацію, у якій
можна побачити різне ставлення, різні вимоги оточення до учениць та учнів, учительок
та вчителів. Запропонуйте дівчатам зіграти чоловічі ролі, а хлопцям – жіночі.
Після кожної презентації важливо дякувати малим групам і нагадувати, що гра закінчилася і вони можуть вийти з ролей.
По завершенні всіх презентацій почніть загальне обговорення. Запитайте у дітей:
• Хто були основні дійові особи в кожному випадку (школярі і школярки, педагоги,
шкільна адміністрація, батьки, інші)?
• Як поводилися дівчата і хлопці в розіграних ситуаціях? Однаково? По-різному?
Чому?
• Як ставилися до них дорослі? Однаково? По-різному? Чому?
• З чим пов’язаний різний стиль поведінки дівчат і хлопців, різне ставлення оточення до них?
• Хто чи що в школі впливає на ґендерну соціалізацію (вчителі та вчительки, підручники, ігри під час перерв тощо)?
• Про що це може свідчити?
• Чому в процесі виконання завдання було запропоновано дотримуватися принципу реверсії ролей?
• Що ми можемо побачити для себе в цій вправі?
Педагогічні нотатки
Знання, цінності, ставлення, норми і переконання, засвоєні в результаті освітнього процесу в школі, але не включені до змісту офіційного навчального плану, перебувають під ненавмисним впливом як самої організації шкільного життя, так і зовнішніх факторів. Такі «неписані правила» називаються прихованим навчальним планом. Це поняття
вперше було введене американським педагогом Філіпом Джексоном91.
Прихований навчальний план містить, зокрема, складові, які відображають і ґендерні
відмінності:
• організація самої установи, ґендерні відносини на роботі, ґендерна стратифікація
педагогічної професії;
• зміст предметів;
• стиль викладання.
Ці три виміри прихованого навчального плану відображають наявні стереотипи і підтримують ґендерну нерівність.
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Зміст навчального плану відображається, зокрема, в сексизмі педагогічних підходів.
Стиль викладання, який базується на змагальності, а не на співпраці, і заохочує саме до
такого стилю, посилює ґендерну стратифікацію, обмежуючи можливості як хлопців, так
і дівчат. Прихований навчальний план учить дітей, що їхня роль у житті означає «знати
своє місце і тихо сидіти на ньому»92.
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ...
Мета:
• Обговорити ґендерні аспекти ринку праці.
• Познайомити дітей з теоріями дискримінації на ринку праці.
• Допомогти аналізувати ситуацію на ринку праці з позиції наявності чи відсутності
дискримінації.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–40 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи і попросіть зобразити людину, привабливу на ринку
праці. Для цього запропонуйте дітям проглянути газетні оголошення про працевлаштування. Підбірку таких оголошень підготуйте заздалегідь; це оголошення, що містять дискримінаційні положення (стать, вік тощо).
Почніть презентації. Під час презентацій записуйте характеристики, що називають, на
великому аркуші:

Які чоловіки потрібні на роботу?

Які жінки потрібні на роботу?

Подякуйте групі за роботу й почніть обговорення у загальній групі. Запитайте у дітей:
• Які вимоги роботодавці частіше висувають до чоловіків (вік, освіта, зовнішність,
професіоналізм, досвід роботи тощо)?
• Які вимоги роботодавці частіше висувають до жінок (вік, освіта, зовнішність, професіоналізм, досвід роботи тощо)?
• Чи збігаються вимоги роботодавців, що вони висувають до чоловіків і жінок?
• Про що це свідчить?
Запропонуйте групі таке визначення дискримінації у галузі праці:
Дискримінація у галузі праці – права й можливості окремих груп робітників
обмежуються на підставі статі, етнічності, віку, конфесійних і політичних поглядів та
інших культурних відмінностей.
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Уточніть у дітей, чи є дискримінаційною під час прийому на роботу вимога наявності
відповідної освіти. Наприклад, чи може бути прийнятий на роботу лікар, якщо у нього
немає диплома про вищу освіту?
Підбиваючи підсумки обговорення, поясніть, що часто дискримінація за однією ознакою спричиняє дискримінацію за іншою. Наприклад, одночасно людину можуть дискримінувати за расою, статтю й віком тощо.
Інформаційна підтримка
Відмова під час прийому на роботу через відсутність відповідної освіти у багатьох випадках не може розглядатися як фактор дискримінації. Наприклад, лікарі повинні
мати вищу медичну освіту, юристи – юридичну. Це називається легальною різницею. Проте, іноді між легальною різницею і дискримінацією лежить дуже тонка межа. Крім того,
відсутність освіти може бути наслідком дискримінації в минулому.
Факти дискримінації, на жаль, не щезають. Навпаки, їх кількість зростає. З часом це
може породжувати як нове насильство, так і його виправдання.
ЗНЯТИ ҐЕНДЕРНІ ЛІНЗИ. ОСНОВИ ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ.
САД СПРАВЕДЛИВОСТІ
Мета:
• Визначити пріоритети у ґендерній політиці та послідовність їхньої реалізації.
• Навчити використовувати запропоновані схеми для аналізу соціальних ролей.
Орієнтовний час виконання вправи:
25–30 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи, попросіть намалювати на великому аркуші дерево
справедливості, у якому:
коріння – це підходи, цінності, вчення, яких варто дотримуватися для досягнення
справедливості;
стовбур – політика, система, процедура, програма, які можна використовувати для
досягнення справедливості;
крона і листя – результати, що з’являться, коли будуть подолані дискримінація і нерівність.
Уточніть, що необхідно не лише намалювати дерево, а й записати словами підходи, програми, досягнення тощо. Бажано, щоб на цьому занятті вам допомагали колегивчителі, які могли б узяти участь у роботі малих груп. Завдання можна дати у такому
порядку:
• Намалюйте коріння – це наші цінності та підходи.
• Намалюйте листя – те, до чого ми прагнемо прийти, це наші результати.
• Між ними стовбур – це всі дії (політика, програми тощо), які допомагають досягти
того, до чого прагнемо.
Попросіть кожну групу презентувати своє «Дерево справедливості», подякуйте всім
за роботу. Продовжіть обговорення у загальному колі. Запитайте у дітей:
• Які почуття й думки викликають наші дерева справедливості?
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• Які знання, досвід і навички ми отримали?
• У чому може допомогти ця вправа?
• У чому символізм цієї вправи?
Закінчіть вправу мажорною сентенцією, наприклад: «Дерева ростуть довго, бо чим
швидше ми їх посадимо, тим скоріше вони виростуть», «Навіть одне дерево може захистити
від спекотних променів сонця», «Сад починається з одного посадженого дерева» тощо.
МОДУЛЬ ІV. ЩО ЗАВАЖАЄ НАМ БУТИ РІВНИМИ?
Дискримінація за ознакою статі та шляхи її подолання
Мета:
• Познайомити дітей із міжнародними документами з прав людини, в яких забороняється дискримінація, зокрема, за ознакою статі.
• Навчити виявляти й аналізувати випадки дискримінації за ознакою раси, національності, статі.
• Формувати внутрішню мотивацію щодо шляхів подолання дискримінації.
Отримувані знання і навички:
• Уміння оперувати базовими поняттями: права людини, дискримінація, дискримінаційні дії, дискримінація за ознакою статі.
• Уміння аналізувати різні види дискримінації, в тому числі за ознакою статі;
• Ознайомлення з міжнародними документами з прав людини, в яких забороняється дискримінація, зокрема, за ознакою статі.
• Уміння виявляти й аналізувати прояви дискримінації в різних сферах життя.
• Уміння здобувати інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати та оцінювати її.
• Формування внутрішньої мотивації, власних навичок щодо подолання дискримінації.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИСКРИМІНАЦІЯ».
ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ З ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ,
ЩО ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ
Мета:
• Наповнити слово «дискримінація» реальним змістом із повсякденного життя.
• Познайомити з основними документами з проблем подолання дискримінації, що
захищають права людини.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Запитайте у дітей, як вони розуміють значення слова «дискримінація» (обмеження,
порушення чи позбавлення прав, свобод, утиск на підставі якоїсь ознаки, наприклад,
раси, статі, національності тощо). Використовуйте техніку «мозкового штурму». Важливо,
щоб кожна відповідь була записана на великому аркуші паперу.
Запропонуйте учням згадати, які міжнародні документи з прав людини вони знають.
Приготуйте заздалегідь одне з визначень дискримінації.
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Дискримінація – будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження за ознакою
раси, національності, статі тощо, що спрямоване на послаблення чи зводить нанівець
визнання прав людини та її основних свобод у політичній, економічній, соціальній,
культурній чи будь-якій іншій галузі.

Прочитайте його разом із дітьми, порівняйте з тим переліком, який був сформульований групою на початку заняття. Запитайте у групи:
• Чому важливо знати, що таке дискримінація?
• У якій ситуації знадобиться інформація про правові документи з прав людини, з
проблем подолання дискримінації?
Інформаційна підтримка
«Загальна декларація прав людини» виголошена та прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 10 грудня 1949 року (резолюція 217 А [ІІІ]).
Стаття 7. Всі люди мають право на рівний захист від будь-яких форм дискримінації
і від підбурювання до дискримінації93.
«Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» прийнята
Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 року.
Для цілей цієї Конвенції поняття «дискримінація щодо жінок» означає будь-яке
розрізнення, виключення або обмеження за ознакою статі, яке спрямоване на ослаблення або зводить нанівець визнання, користування або здійснення жінками, незалежно
від їхнього сімейного стану та на основі рівноправності чоловіків і жінок, прав людини
й основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, громадській або
будь-якій іншій галузі94.
«Конвенція про права дитини» проголошена і прийнята Генеральною Асамблеєю
ООН 20 листопада 1989 року (резолюція 44/25).
Стаття 2. 1. Держави-сторони поважають і забезпечують всі права, передбачені цією
Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану
здоров'я та народження дитини, її батьків чи законних опікунів або будь-яких інших обставин.
2. Держави-сторони вживають всіх необхідних заходів щодо забезпечення захисту дитини
від усіх форм дискримінації або покарання95.
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Конституція України прийнята та введена у дію Верховною Радою України 28 червня
1996 року [Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – С. 142].
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед
законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками96.
ПРОЯВ ДИСКРИМІНАЦІЇ У РІЗНИХ СФЕРАХ ЖИТТЯ
Мета:
• Допомогти виявляти та ідентифікувати випадки дискримінації за ознакою статі й
аналізувати реальні факти дискримінації.
20 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Нагадайте дітям визначення поняття «дискримінація».
Об’єднайте учнів у малі групи та попросіть їх пригадати випадки дискримінації з
власного життя або життя своїх рідних і близьких, коли їхні права порушувалися лише
тому, що вони хлопчик чи дівчинка, жінка чи чоловік (під час прийому на роботу чи до
спортивної секції, виборі професії чи захоплення тощо).
По поверненні до загальної групи попросіть по одній людині від кожної групи розповісти про випадки, що були згадані. Переказ має бути відстороненим, тобто називається
лише ситуація, а не людина, з якою це сталося чи яка про це розповіла.
У цей час педагог на великому аркуші паперу малює колесо, «спицями» в якому будуть розказані історії. При цьому на «спиці» вказується лише сфера, в якій сталося порушення (сім`я, школа, компанія друзів, вулиця тощо), та короткий опис факту (упереджене
ставлення, контроль поведінки, заборона, відмова тощо).
Якщо діти не можуть згадати випадки з власного життя, тоді запропонуйте їм розповісти випадки з життя рідних і знайомих, але намагайтеся не примушувати дітей до
обов`язкового виконання цього завдання. Бажано, щоб на цьому занятті вам допомагали
колеги чи старшокласники, які могли б узяти участь у роботі малих груп, поділитися своїм
досвідом і тим самим створити необхідну атмосферу для обговорення проблеми.
У подальшому можна відзначити, що, незважаючи на те, що випадки дискримінації
трапляються часто, більшість людей не завжди готова їх визначити (ідентифікувати) та
говорити про них.
Запитайте у дітей, які думки виникли при виді «колеса». Можна звернути увагу групи
на те, що фактично колесо дискримінації об’єднало фактори, які впливають на ґендерну
соціалізацію, про яку групі вже відомо (вправи «Фотографія» домашнього дня», «Шкільний
дзвінок», «Соціальні очікування та вибір професії» тощо).
Покладіть «колесо» на підлогу і попросіть дітей зайняти позицію біля тієї «спиці», з
якої, на їх погляд, у першу чергу необхідно розпочати роботу для подолання дискримінації. Нехай вони прокоментують свій вибір.
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Перегорніть аркуш зворотною (чистою) стороною наверх так, щоби «колесо» зі «спицями» лише просвічувалося скрізь папір. Запитайте:
• Чи зникла проблема?
• Чи можна це порівняти з прихованою частиною айсберга?
Тепер ми вже вивчили проблему й тому спробуємо знайти шляхи її вирішення.
Запропонуйте всім бажаючим підійти до «колеса» і на місці чорних «спиць» дискримінації написати, що можна зробити, аби подолати дискримінацію.
Для цього найкраще використовувати фломастери яскравих кольорів. Поцікавтеся у дітей:
• У чому символізм цієї вправи?
• Для чого ми її робили?
• Де і коли вона може бути корисною?
ШУКАЄМО ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
Мета:
• Передати знання про важливість конкретних дій у подоланні дискримінації.
• Навчити дітей шукати конкретні шляхи подолання дискримінації.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
У середину кола сідають по черзі ті, хто вважає, що подолання дискримінації варто
розпочати з розгляду тієї чи іншої конкретної проблеми, наприклад, «сім’я», «освіта»,
«робота» тощо. Протягом 5-6 хвилин діти, що сіли в середину загального кола, обговорюють можливі дії для подолання дискримінації в обраній галузі (використовується техніка
«Акваріум»).
Запропоновані «кроки» (дії) записуємо на великому аркуші паперу. На ньому можна також позначати різними кольорами рівні, на яких можуть бути знайдені відповідні
рішення: законодавчий рівень, рівень громадської думки, рівень конкретних дій людей
тощо. По завершенні запитайте:
• Які у вас враження від роботи?
• Для чого ми робили цю вправу?
Методичні поради
Можливо, ті, хто не був у «акваріумі», захочуть щось додати, запропонують свої
ідеї. Обов’язково запишіть їх. Протягом усього заняття, як і курсу в цілому, реалізується
принцип включення в обговорення кожної персональної думки.
МОДУЛЬ V. НА ШЛЯХУ ДО РІВНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ
Що потрібно робити, щоб жити в країні рівних прав і рівних можливостей?
Мета:
• Організувати пізнавальну діяльність учнів щодо формування у дітей активної,
мотивованої громадянської позиції, самостійності та відповідальністі у прийнятті
рішень.
• Виховувати толерантне ставлення та повагу до національної, ґендерної та інших
ідентичностей, до культури, традицій народів України та інших держав.
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Отримувані знання та навички:
• Уміння оперувати базовими поняттями: народ, культура, толерантність, справедливість, ґендерна рівність, рівні права жінок і чоловіків, рівні можливості жінок
і чоловіків, позитивні дії, чутливість (сенситивність) до різноманітності.
• Отримання знань про права людини на реалізацію національної, ґендерної та
інших ідентичностей.
• Формування соціальної та соціокультурної ґендерної компетенції.
ДІАЛОГ РІЗНОМАНІТНОСТЕЙ. ПРАВО НА ҐЕНДЕРНУ ТА НАЦІОНАЛЬНУ
ІДЕНТИЧНІСТЬ. ТРАДИЦІЇ І ҐЕНДЕР
Мета:
• Обговорити з дітьми, як у культурі, традиціях, звичаях різних народів проявляється ґендерний компонент.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи й запропонуйте згадати й записати українські, кримськотатарські, російські, болгарські, вірменські та інші (залежно від того, представники
яких національностей навчаються у класі) прислів’я, приказки, пісні, казки, легенди, звичаї, у яких проявляється різне ставлення суспільства до чоловіків та жінок, відображаються їхні соціальні ролі. Під час презентацій попросіть дітей, аби вони заспівали пісень,
розіграли вистави тощо.
По закінченні презентації подякуйте всім і попросіть вийти з ролей. Під час обговорення запитайте:
• Як проходила робота у малих групах?
• Які враження у присутніх від презентацій? Які думки, почуття вони викликали?
• Для чого була запропонована дана вправа?
КОМУ Й ДЛЯ ЧОГО НЕОБХІДНА ҐЕНДЕРНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Мета:
• Продемонструвати позитивні сторони досягнення ґендерної рівності та ґендерної справедливості – як для дорослих, так і для дітей, як для жінок, так і
для чоловіків.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи і попросіть зобразити на великих аркушах паперу, у
чотири стовпчики, для чого потрібна ґендерна рівність:
• чоловікам
• жінкам
• дітям
• усьому суспільству,
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тобто яку «вигоду» будуть мати перераховані групи, що для них покращиться, стане доступнішим тощо. Запропонуйте дітям презентувати результати групової роботи. Запитайте:
• Які враження від роботи?
• Чи однаково легко було зобразити потребу ґендерної рівності для кожної з груп?
Для якої групи легше? Чому?
• Чому важливо думати над відповідями на такі запитання?
• Для чого ми виконали цю вправу?
Інформаційна підтримка
Досягнення ґендерної рівності – один із восьми пріоритетів розвитку України у
третьому тисячолітті. Тому процес трансформації традиційних, часто стереотипних, уявлень про соціальну роль жінок і чоловіків97 розглядається як основний компонент соціально-економічної політики української держави та передбачає впровадження інноваційних освітніх і просвітницьких програм.
НОВЕ ПОКОЛІННЯ ОБИРАЄ…
Мета:
• Визначити роль реклами в формуванні та закріпленні ґендерних стереотипів.
• Проаналізувати, як відображається ґендерний компонент у змісті й формі реклам
різного типу: патріархатних, нейтральних, ґендерно чутливих.
• Навчити створювати рекламу, коректну за формою та змістом (ґендерно нейтральну та/або ґендерно чутливу).
20–25 хвилин
Орієнтовний час виконання вправи:
Опис вправи:
Об'єднайте дітей у три малі групи. Запропонуйте групам придумати рекламу якогось
товару (це можуть бути як різні, так й однакові товари для всіх груп).
Попросіть одну групу рекламувати товар традиційно, відображаючи патріархатний
підхід, другу – рекламувати товар ґендерно нейтрально, третю групу під час підготовки
«рекламного ролика» попросіть бути ґендерно чутливою. Поясніть кожній групі, у чому
особливість їхнього підходу до реклами. Ця частина завдання має бути відома лише тій
малій групі, що його отримала, тобто кожна група знає лише власну позицію і не знає
позицій інших груп.
Попросіть кожну групу розіграти свій «рекламний ролик», не називаючи його тип.
Нехай діти після презентацій самі визначать тип реклами (патріархатна, нейтральна, ґендерно чутлива). По закінченні презентацій попросіть усіх вийти з ролей. Проведіть обговорення у загальному колі:
• Що ви побачили у кожному з «рекламних роликів»?
• Чим вони відрізнялися?
• Як ви гадаєте, який ролик створювати легше? Який складніше?
• Для чого ми виконали цю вправу?
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ВІДДАЙ СВІЙ ГОЛОС
Мета:
• Надати дітям можливість побачити, як впливають соціальні (ґендерні) стереотипи
на вибір кандидатів для роботи в органах державної влади.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Об’єднайте дітей у малі групи, попросіть кожну групу створити колаж (аплікацію) чи
малюнок із зображенням людини, що балотується на будь-яку державну посаду (президент, депутат, голова сільради, мер тощо) і за яку вони б проголосували.
Матеріали для роботи кожної малої групи: фотографії з газет, журналів, плакати, календарі, на яких зображені різні люди (чоловіки і жінки, люди різного віку, різних національностей, соціальних груп тощо); ножиці, клей, маркери.
Створення «агітаційного плаката» – це творчість і фантазія дітей. Запропонуйте кожній
групі презентувати свої «передвиборчі плакати», подякуйте їм за роботу та почніть обговорення у великому колі:
• Чому ви б хотіли обрати саме цього кандидата?
• Які фактори були для вас визначальними?
• Які якості кандидата (особистісні, професійні) визначали ваш вибір?
• Чи було це пов’язано з ґендерними ролями? Якщо так, то яким чином?
• Чому був обраний саме чоловік?
• Чому була обрана саме жінка?
• Чи має для вас значення, чи буде на цій чи іншій виборній посаді жінка чи чоловік? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?
Інформаційна підтримка
У міжнародних документах підкреслюється: «Демократія, за своїм визначенням,
не може дозволити собі бути ґендерно сліпою (gender blind)»98.
ШЛЯХ ДО КРАЇНИ ҐЕНДЕРНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДЕМОКРАТІЇ
Мета:
• У процесі спільної творчості обговорити шляхи досягнення ґендерної справедливості та демократії.
• Формувати у дітей активну громадянську позицію.
Орієнтовний час виконання вправи:
20–25 хвилин
Опис вправи:
Запитайте у дітей, що зазвичай зображають на картах (дороги, міста, моря, річки, болота, гори, рівнини, яри тощо).
Обговоріть із групою:
• Як ви уявляєте собі країну Ґендерної Справедливості та Демократії?
• Які перепони трапляються на шляху до цієї країни?
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• Як можна подолати ці перепони? Що може допомогти у цьому?
• Які знання, досвід та навички, отримані на заняттях, можуть нам знадобитися?
• Об’єднайте всіх присутніх у малі групи. Попросіть кожну групу намалювати карту
й на ній зобразити шлях до країни Ґендерної Справедливості та Демократії.
• Запропонуйте дітям презентувати свої карти. Подякуйте всім та запитайте:
• Як проходила робота над картою?
• Які враження від роботи та її презентації?
• На які з питань було легше намалювати відповідь? Чому?
• Для чого ми виконали цю вправу?
Методичні поради
Асоціативне мислення у дітей дуже різниться, тому карти можуть бути різними та
не завжди відповідати тому, що зображене на звичайних географічних картах.
Висновки групи також бувають широкими та різноманітними. Якось на карті зобразили дві дороги – одну довгу і заплутану, а іншу – коротку й пряму. Цьому було дано таке
пояснення: не знаючи, куди і як іти, ми блукаємо довго, але маючи дороговказ, такий, як
наші знання, вміння та навички, отримані на заняттях, ми можемо подолати цей самий
шлях набагато швидше й успішніше.
Ця вправа дуже емоційна, тому завершіть її на мажорній ноті.
Теоретична підтримка
Символізм може бути потужним візуальним засобом, який створює та змінює реальність. Російський філософ Ольга Вороніна вважає: «Розуміння ґендеру як культурного
символу пов’язане з тим, що стать людини має не лише соціальну, а й культурно-символічну інтерпретацію»99. Іншими словами, біологічна статева диференціація представлена
та закріплена у культурі через символіку чоловічого чи жіночого начал.
Це виражається у тому, що багато понять і явищ (природа, культура, стихії, кольори, божественний чи потойбічний світ, добро, зло та багато іншого), не пов’язаних зі
статтю, асоціюються з «чоловічим – маскулінним» чи «жіночим – фемінним» началом.
Таким чином, виникає символічний зміст «жіночого» і «чоловічого». При цьому «чоловіче»
ототожнюється з творчістю, світлом, силою, активністю, раціональністю тощо. «Жіноче»
асоціюється з протилежними поняттями і явищами – природою, пітьмою, пустотою, підпорядкуванням, слабкістю, безпорадністю, хаосом, пасивністю тощо, які, відповідно, символізують «фемінність» – жіноче начало.
Класифікація світу «за ознаками «чоловіче – жіноче» та статевий символізм культури відображають і підтримують наявну ґендерну ієрархію суспільства у широкому сенсі
слова»100.

99
100

Словарь гендерных терминов. – Режим доступу: http://www.owl.ru/gender/010.htm
Там само.
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ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УРОКУ
Перед закінченням уроку дітям можна запропонувати написати творчу роботу або
провести самостійне дослідження з ґендерної тематики. Вони можуть бути як індивідуальними, так і груповими. Один із наступних уроків ґендерної грамотності доцільно повністю присвятити презентації творчих і дослідницьких робіт.
ТЕМИ ТВОРЧИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Звичаї й обряди українок та українців.
Жіночі та чоловічі звичаї й обряди народів, які живуть в Україні.
Що таке ґендерні стереотипи: їх сутність і зміст.
Етикетні звертання до дівчат і жінок в української культурі.
Етикетні звертання до хлопців і чоловіків в української культурі.
Жінки та чоловіки в українських приказках і прислів’ях.
Жінки та чоловіки в українській поезії.
Жіночі та чоловічі «голоси» українських пісень.
Образи жінок (дівчат) і чоловіків (хлопців) у приказках та прислів’ях різних народів, які
живуть в Україні.
10. Портрет жінки (дівчини) та чоловіка (хлопця) в поезії різних народів, які живуть в
Україні.
11. Ґендерна «мелодія» пісень різних народів, які живуть в Україні.
12. Герої та героїні художніх творів (казок, фільмів, мультфільмів) та їх вплив на формування
ґендерної ідентичності дівчат і хлопців.
13. Засоби створення позитивного/негативного образу героя.
14. Засоби створення позитивного/негативного образу героїні.
15. Дитячі кумири як моделі ґендерної ідентичності (шоу-зірки, герої/героїні фільмів,
мультфільмів, комп’ютерних ігор).
16. «Як Барбі і Бетмен»: ґендерні стереотипи та іграшки.
17. Ґендерні стереотипи у ЗМІ.
18. Образ дівчинки (жінки) та образ хлопчика (чоловіка) в українських ЗМІ.
19. Як створюють образи дівчат і хлопців у журналах для підлітків.
20. Тема домашнього насильства на сторінках газет.
21. Агресія та насильство у сучасних блокбастерах. Чому це небезпечно?
22. Ґендерні ознаки реклами (білборди, реклама на TV, у газетах).
23. Стосунки жінки та чоловіка в сучасній українській родині. Якими вони мають бути?
24. Як дитячі ігри, іграшки, заняття формують ґендерні стереотипи?
25. Ґендерні особливості педагогічної професії.
26. Чутливість до різноманітності: де й у чому вона виявляється в школі.
27. Формування толерантних стосунків у сучасній школі.
28. Як долати агресію та бути толерантними в школі.
29. Ґендерний аналіз дитячої літератури (художньої, навчальної, довідкової).
30. Ґендерний аналіз підручників для молодших класів.
31. Жінки і чоловіки на ринку праці: ґендерна дискримінація та проблема безробіття.
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32. Роль та місце жінки і чоловіка в політичній системі сучасного українського
суспільства.
33. Ґендерна політика в Україні, її програми та конкретні дії.
34. Жінка та чоловік як політичні лідери.
35. Сучасне уявлення українського суспільства про призначення жінки та чоловіка.
36. Зміни у ставленні до жінки та чоловіка у сучасному українському суспільстві.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
ҐЕНДЕР (англ. gender – рід ) як соціальна категорія – це система ролей, статусів, відносин, відповідальностей, які по-різному формуються суспільством для жінок і чоловіків, по-різному на
них впливають, а потім транслюються й контролюються за допомогою соціальних інституцій
(сім'ї, держави, суспільства).
ҐЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ – базова структура соціальної ідентичності, яка характеризує людину
(індивіда) з точки зору її (його) належності до чоловічої або жіночої групи, при цьому найбільш значущим є те, як сама людина себе визначає.
ҐЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ – це відмінності та нерівності, котрі формуються для жінок і чоловіків у
процесі реалізації їхніх соціальних ролей, взаємодії та за допомогою інституцій. Втілення ідей
ґендерної рівності є важливим ресурсом і необхідною умовою демократизації суспільства.
ҐЕНДЕРНА ОСВІТА – поняття, яке має кілька аспектів. У більш широкому розумінні, ґендерною визначають освіту, яка сприяє подоланню негативних ґендерних стереотипів та формує культуру ґендерної рівності. В цьому розумінні ґендерна освіта не обов'язково має відбиватися у
якихось конкретних освітніх програмах, вона ніби то присутня у всіх процесах навчання та
виховання, є частиною ідеології як середньої, так і вищої освіти. Оскільки ґендерна освіта зачіпає базові цінності і передбачає особистісне сприйняття учнів, велике значення має форма
викладання, тому акцент робиться на інтерактивних методах засвоєння матеріалу.
ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його
реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності
суспільства.
ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ – процес засвоєння людиною соціальних норм, правил, особливостей
поведінки, установок, визначених для неї суспільством від народження, залежно від того,
чоловіком чи жінкою він/вона народились.
ҐЕНДЕРНА ЧУТЛИВІСТЬ – це переконання в тому, що будь-які дослідження чи аналіз, будь-яка інформація мають враховувати існуюче становище жінок і чоловіків та сприяти встановленню
ґендерного балансу.
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ҐЕНДЕРНЕ НАСИЛЬСТВО – це насильство, яке побудоване на використанні сили на основі
ознаки статі – від словесних образ та погроз до фізичних побоїв та примушення до
небажаного сексуального зв’язку. Ґендерне насильство існує тільки там, де відсутня
ґендерна рівність, тобто: рівність у правах і свободах, рівність в обов’язках, рівність у
відповідальності, рівність у можливостях та можливостях їх реалізації.
ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД – розглядається як ознака політичної культури, властива активній
представницькій демократії, що полягає у врахуванні інтересів обох соціальностатевих груп суспільства. Суттю ґендерного підходу є усвідомлення того, що суспільні
явища по-різному впливають на чоловіків і жінок, викликають неоднакові їх реакції та
мають для них різні наслідки.
ҐЕНДЕРНІ РОЛІ – 1) зразки поведінки жінок і чоловіків, які ґрунтуються на традиційних
очікуваннях, пов'язаних з їх статтю; 2) сукупність загальноприйнятих, з точки зору
культури, норм і правил поведінки, які закріплюються за людьми в конкретній
ситуації. В суспільствах з різною культурою ґендерні ролі відрізняються і змінюються
з часом; 3) соціальні очікування суспільства від жінок і чоловіків на базі сформованих
ґендерних стереотипів (див. далі), а також поведінка у формі мови, манер, жестів
тощо. У деяких суспільствах рольову поведінку може бути поляризовано, як пасивна
– жіноча, активна – чоловіча. Приписи щодо поведінки, пов’язаної з ґендерними
ролями, є особливо явними у поділі праці на чоловічу й жіночу.
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ – сформовані в соціумі узагальнені уявлення (переконання) про те,
якими мають бути чоловіки та жінки в суспільстві (соціальні ролі, поведінка, професії,
доступ до влади, освіти, ресурсів і под.). Це форми поведінки, які суспільство очікує
від людей залежно від їх статі.
ҐЕНДЕРНО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА – аналіз чинного законодавства, проектів нормативноправових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
ГУМАННІСТЬ – людяність, людинолюбство, повага до людської гідності.
ДИСКРИМІНАЦІЯ – будь-яке розрізнення, виключення або обмеження за ознакою раси,
національності, статі і тому подібне, яке спрямоване на ослаблення або зводить
нанівець визнання прав людини та її основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній, громадській або будь-якій іншій галузі.
ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке
розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на
обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних
підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків.
ІДЕНТИЧНІСТЬ – особливі риси характеру особи або групи. Ідентичність як особи, так і
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групи значною мірою диктується соціальними знаками. Так, одним із найважливіших
знаків ідентичності особи є її ім’я.
КОМУНІКАЦІЯ – передача інформації від однієї особи (або групи) до іншої. Комунікація є
необхідною базою всіх суспільних взаємодій. Комунікація відбувається з використанням
мови, а також рухів, жестів, міміки, які допомагають зрозуміти слова й поведінку інших
осіб.
КОНФЛІКТ – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, прагнень; розбіжність, суперечка,
що загрожує ускладненнями. Протистояння між людьми або суспільними групами.
КУЛЬТУРА – історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей
людини, який виявляється в типах і формах організації життя й діяльності людей, а
також у створених ними матеріальних і духовних цінностях.
МАРГІНАЛЬНІСТЬ – філософське поняття, яке характеризує культурні феномени, що
розвиваються поза домінантним культурним каноном. Соціологічне поняття, яке
позначає суміжність позиції людини (групи людей) між якими-небудь соціальними
групами. Поняття введено американським соціологом Робертом Парком. Повне чи
часткове виключення зі складу певної соціальної групи.
МАТРІАРХАТ – одна із форм суспільного устрою, за якого сімейна та політична влада
належить жінкам. Характеризується домінантним статусом жінки, матрілінійністю
успадкування майна, соціального стану, участі в житті суспільства.
МЕНТАЛЬНІСТЬ – соціально-психологічні настанови, способи сприйняття, манера
відчувати і думати.
НАСИЛЬСТВО – застосування індивідом (соціальною групою) різних форм примусу щодо
інших індивідів (соціальних груп) з метою здобуття або збереження політичного чи
економічного панування, тих або інших привілеїв.
НОРМА – етичний стандарт, модель поведінки або модель, яка розглядається як бажана,
прийнятна або типова для тієї чи іншої культури.
ПАТРІАРХАТ – одна із форм суспільного устрою, для якого характерна домінантна роль
чоловіка в суспільстві, політиці, економіці, господарстві й сім’ї.
У цьому дискурсі вживається прикметник патріархатний. Наприклад, патріархатне
суспільство, патріархатні стосунки і т.п.
ПОЗИТИВНІ ДІЇ – спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і
законами України.
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ПОТРЕБА – психічне явище, відображення прагнення особистості до отримання необхідних умов життєзабезпечення і розвитку.
ПРАВА ЛЮДИНИ – це права, які має кожна людина; права, пов’язані з самим фактом бути
людиною. Права людини базуються на основоположному принципі, що кожна людина
має почуття власної гідності й що, незалежно від статі, раси, мови, національності, віку,
класу, релігійних чи політичних поглядів, усі однаковою мірою можуть користуватися
своїми правами.
РІВНІ ПРАВА ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі.
Щодо освіти, то це є рівний доступ жінок і чоловіків до освіти.
РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ – рівні умови для реалізації рівних прав жінок і
чоловіків. В освіти це рівні умови для жінок і чоловіків щодо отримання освіти.
СЕКСИЗМ (англ. sexism, від латинської sexus — стать; синоним — ґендерна дискримінація)
— дискримінація людини за ознакою статі або ґендерної ідентичності. Сексизм
базується на уявленні про переваги моральних, інтелектуальних, культурних, фізичних
та інших якостей однієї статі над іншою. Розрізняють сексизм щодо жінок і щодо
чоловіків.
СЕНСИТИВНІСТЬ – риса особистості, здатність передбачати (прогнозувати) почуття, думки
й поведінку іншої людини; чутливість, здатність до співчуття.
СІМ’Я – група осіб, споріднених через кровні зв’язки, шлюб або усиновлення (удочеріння),
які формують економічну одиницю, дорослі члени якої відповідають за виховання
дітей. Сім’я егалітарна – та, в якій переважає ситуативний розподіл влади між батьком
і матір’ю. Сім’я партнерська – модель сімейних стосунків, де чоловік і дружина є
рівноправними членами, вони розподіляють сімейні обов’язки на засадах взаємодопомоги
й взаєморозуміння.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ – соціальні процеси, в результаті яких діти набувають розуміння
суспільних норм і цінностей, чіткого усвідомлення самих себе. Процеси соціалізації
мають особливе значення в перші роки життя дитини, проте певною мірою
тривають протягом всього життя.
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ – очікувана поведінка людини (жінки або чоловіка), яка посідає певне
соціальне місце.
СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД ДИТИНИ – сукупність знань, умінь і навичок взаємодії з соціальною
дійсністю, система ставлення до себе та інших.
СТАТЬ – кожний із двох генетично та фізіологічно протиставлених розрядів живих істот
(чоловіків і жінок); анатомічні й фізіологічні відмінності, які розмежовують чоловіків і жінок.
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СТЕРЕОТИП – сукупність спрощених узагальнень про групу осіб, що дає підставу до
розподілу членів цієї групи за категоріями. Це призводить до сприйняття їх шаблонно,
відповідно до таких очікувань. Це узагальнення, за яким риси і характеристики, властиві
частині групи (необов’язково більшій частині), розповсюджуються на всіх людей у групі.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ – терпимість, відсутність або послаблення реагування на певний
конфліктогенний чинник.
ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення,
передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або
її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману,
зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді
платежів або вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.
Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми
сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з
рабством, підневільний стан або вилучення органів.
УПЕРЕДЖЕННЯ – необ’єктивні уявлення про особу або групу, уявлення, які важко
змінюються навіть на тлі широкої інформації. Упередження можуть бути як
позитивними, так і негативними.
УПОВНОВАЖЕННЯ – наслідок педагогіки звільнення. Це влада, але не надана, а створена в
процесі практики, до якої залучені ті, хто вчиться на засадах принципів рівноправного
діалогу. Такий діалог зосереджується не на адаптації, а на культурній трансформації.
ЦІННОСТІ – уявлення окремих людей або груп людей про те, що є бажаним, належним,
добрим чи поганим. Розбіжність цінностей репрезентує головні аспекти відмінностей
у культурі різних народів. Те, що люди цінують, формується під впливом особливостей
культури, в якій вони існують.
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних
тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією (254к/96-ВР) і законами України.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
• рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою
статі;
• рівні можливості жінок і чоловіків – рівні умови для реалізації рівних прав жінок
і чоловіків;
• дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке
розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на рівних
підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків;
• позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на усунення дисбалансу
між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією (254к/96-ВР) і законами України;
• сексуальні домагання – дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози,
залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування),
що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового,
службового, матеріального чи іншого підпорядкування;
• ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості
для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх
сферах життєдіяльності суспільства;
• ґендерно-правова експертиза – аналіз чинного законодавства, проектів
нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 2. Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків
Законодавство з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків складається з Конституції України (254к/96-ВР), цього Закону та інших нормативноправових актів.
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Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то
застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків
Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
спрямована на:
• утвердження ґендерної рівності;
• недопущення дискримінації за ознакою статі;
• застосування позитивних дій;
• забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;
• забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків;
• підтримку сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства;
• виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності,
поширення просвітницької діяльності у цій сфері;
• захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі.
Стаття 4. Ґендерно-правова експертиза
Чинне законодавство підлягає ґендерно-правовій експертизі. У разі встановлення невідповідності нормативно-правового акта принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків висновок ґендерно-правової експертизи надсилається до органу,
який прийняв такий нормативно-правовий акт.
Розроблення проектів нормативно-правових актів здійснюється з обов'язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Проекти нормативно-правових актів підлягають ґендерно-правовій експертизі. Висновок ґендерно-правової експертизи є обов'язковою складовою пакета документів, що
подаються разом з проектом нормативно-правового акта до розгляду.
Порядок проведення ґендерно-правової експертизи визначає Кабінет Міністрів України.
Стаття 5. Відображення органами державної статистики показників становища
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичних даних
щодо показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, групуючи
їх за статями.
Статистичні дані, зазначені в частині першій цієї статті, є невід'ємною складовою державної статистичної звітності.

116

Стаття 6. Заборона дискримінації за ознакою статі
Дискримінація за ознакою статі забороняється.
Не вважаються дискримінацією за ознакою статі:
• спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування
дитини;
• обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом;
• різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
• особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх
репродуктивного здоров'я;
• позитивні дії.
РОЗДІЛ II.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
Стаття 7. Органи, установи та організації, наділені повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Органами, установами та організаціями, наділеними повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є:
•
•
•
•

Верховна Рада України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Кабінет Міністрів України;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені в їх
складі уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
• об'єднання громадян.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи, об'єднання громадян сприяють збалансованому представництву статей
в управлінні та прийнятті рішень. Для досягнення мети цього Закону у своїй діяльності
вони можуть застосовувати позитивні дії.
Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків
Верховна Рада України:
• визначає основні засади ґендерної політики держави;
• застосовує у законодавчій діяльності принцип забезпечення рівних прав та мож-
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ливостей жінок і чоловіків;
• у межах, передбачених Конституцією України (254к/96-ВР), здійснює парламентський контроль за виконанням законодавчих актів з питань забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 9. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
• у рамках здійснення контролю за додержанням прав та свобод людини і громадянина здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
• розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі;
• у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Кабінет Міністрів України:
• забезпечує проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення
рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
• приймає Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності та забезпечує його виконання;
• розробляє і реалізовує державні цільові програми щодо забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків;
• спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади щодо
забезпечення ґендерної рівності;
• організовує підготовку державної доповіді про виконання в Україні Конвенції
ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (995_207);
• враховує принцип ґендерної рівності при прийнятті нормативно-правових актів;
• затверджує порядок проведення ґендерно-правової експертизи;
• здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені законодавством України.
Стаття 11. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:
• бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
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• здійснює координацію заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, спрямованих на впровадження ґендерної рівності;
• проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в засобах масової інформації,
організовує проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення ґендерної
рівності;
• здійснює розроблення заходів, спрямованих на реалізацію забезпечення рівності
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
• формує Національний план дій щодо впровадження ґендерної рівності;
• здійснює контроль за дотриманням ґендерної рівності при вирішенні кадрових
питань у центральних та місцевих органах виконавчої влади;
• організовує навчання державних службовців з питань реалізації рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
• разом з іншими центральними органами виконавчої влади здійснює підготовку
науково обґрунтованих пропозицій з питань забезпечення ґендерної рівності;
• здійснює організацію наукових і експертних досліджень з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• вносить пропозиції щодо застосування позитивних дій та їх припинення;
• здійснює моніторинг та узагальнює результати забезпечення рівних прав та можливостей в різних сферах життєдіяльності;
• узагальнює виконання державних програм з питань ґендерної рівності;
• розглядає звернення громадян з питань дискримінації за ознакою статі;
• веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та вносить пропозиції щодо їх усунення;
• здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн з питань статусу жінок та дотримання міжнародних стандартів
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:
• забезпечують надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей;
• здійснюють виконання загальнодержавних та регіональних програм з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних
обов'язків;
• забезпечують доступні соціально-побутові послуги, включаючи догляд за малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля;
• провадять просвітницьку діяльність з питань ґендерної рівності;
• співпрацюють з об'єднаннями громадян щодо забезпечення рівності прав та
можливостей жінок і чоловіків;
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• подають пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
• сприяють науковим розробкам у сфері ґендерних досліджень;
• дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;
• здійснюють позитивні дії.
В органах виконавчої влади визначається уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Виконання обов'язків уповноваженої особи (координатора) покладається на одного із
заступників міністра, заступника керівника іншого органу виконавчої влади.
Органи виконавчої влади можуть утворювати консультативно-дорадчі органи, призначати радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
За рішенням відповідної місцевої ради у складі виконавчого органу відповідної ради
може визначатись уповноважена особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків.
Стаття 13. Повноваження уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади
та органах місцевого самоврядування
Уповноважені особи (координатори), на яких покладено функції щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень організовують роботу
відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в напрямі:
• урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній
сфері діяльності;
• проведення аналізу стану забезпечення ґендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу, що
складаються на відповідній території чи в галузі;
• співробітництва з об'єднаннями громадян, узагальнення інформації, яка надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і чоловіків, та
спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою статі;
• здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації
всіх форм дискримінації за ознакою статі;
• вжиття заходів, спрямованих на формування ґендерної культури населення;
• організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі;
• розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, вивчення причин, що їх зумовлюють;
• навчання працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування з питань ґендерної проблематики;
• вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.
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Стаття 14. Права об'єднань громадян у забезпеченні рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Об'єднання громадян можуть:
• брати участь у розробці рішень, що приймаються органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування з питань ґендерної рівності;
• брати участь у реалізації загальнодержавних та регіональних програм;
• делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів, що
створюються при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;
• проводити моніторинг з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків;
• здійснювати іншу діяльність відповідно до свого статуту та законодавства України
щодо забезпечення ґендерної рівності.
РОЗДІЛ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Стаття 15. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі
Рівні виборчі права та можливості жінок і чоловіків забезпечуються законодавством
України.
Політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках.
Контроль за цією вимогою здійснюють виборчі комісії.
Стаття 16. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Призначення на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування здійснюється з дотриманням представництва кандидатур кожної статі.
Дискримінація за ознакою статі при прийнятті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування і під час її проходження забороняється.
Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані
забезпечити рівний доступ громадян до державної служби та служби в органах місцевого
самоврядування відповідно до кваліфікації і професійної підготовки незалежно від статі
претендента.
Формування кадрового резерву для заміщення посад державних службовців і посад
в органах місцевого самоврядування, просування їх по службі здійснюється із забезпеченням рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.
Дозволяється застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням категорій посад службовців.
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РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ
Стаття 17. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці
та одержанні винагороди за неї
Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні,
просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.
Роботодавець зобов'язаний:
• створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову
діяльність на рівній основі;
• забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками;
• здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та
однакових умовах праці;
• вживати заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці;
• вживати заходів щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань.
Роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із
статей, вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя,
плани щодо народження дітей.
Роботодавці можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних сферах трудової діяльності, а також серед
різних категорій працівників.
Стаття 18. Забезпечення рівних можливостей під час укладання колективних
договорів та угод
У разі колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин (генеральна угода, регіональні та галузеві угоди, колективні договори) угоди (договори) мають
включати положення, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, із
зазначенням строків реалізації відповідних положень.
При цьому колективні угоди (договори) мають передбачати:
• покладання обов'язків уповноваженого з ґендерних питань – радника керівника
підприємства установи та організації, їх структурних підрозділів на одного з працівників на громадських засадах;
• комплектування кадрами і просування працівників по роботі з дотриманням
принципу надання переваги особі тієї статі, щодо якої в них існує дисбаланс;
• усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків як у різних
галузях господарства, так і в одній галузі на базі загального соціального норма-
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тиву оплати праці в бюджетній та інших сферах, а також на основі професійної
підготовки (перепідготовки) кадрів.
Стаття 19. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері
підприємництва
Держава забезпечує жінкам і чоловікам рівні права та можливості у здійсненні підприємницької діяльності.
На державному та регіональному рівнях з урахуванням статистичних показників можуть здійснюватися позитивні дії для усунення дисбалансу в підприємницькій діяльності
жінок і чоловіків шляхом заохочення підприємницької діяльності, надання пільгових кредитів, проведення бізнес-тренінгів та інших заходів.
Стаття 20. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері
соціального захисту
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи
та організації рівною мірою враховують інтереси жінок і чоловіків під час здійснення заходів щодо їх соціального захисту.
Погіршення становища осіб будь-якої статі в разі застосування системи соціального
страхування, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги є неприпустимим.
РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СФЕРІ ОСВІТИ
Стаття 21. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у здобутті освіти та професійній підготовці
Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.
Навчальні заклади забезпечують:
• рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки
знань, надання грантів, позик студентам;
• підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
• виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків.
Центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки забезпечує проведення експертизи навчальних програм, підручників та навчальних посібників для навчальних закладів
щодо відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
До навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів
включаються дисципліни, які вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та факультативне вивчення правових засад ґендерної рівності на
основі гармонізації національного і міжнародного законодавства.
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РОЗДІЛ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ
Стаття 22. Оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань
Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою
статі чи вона стала об'єктом сексуальних домагань, має право звернутися зі скаргою до
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних органів держави та суду.
Особи будь-якої статі або групи осіб мають право надсилати повідомлення про порушення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків до Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок у разі, якщо вичерпані внутрішні засоби правового захисту або
якщо застосування таких засобів захисту невиправдано затягується.
Стаття 23. Відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих
унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань
Особа має право на відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих їй унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань. Моральна
шкода відшкодовується незалежно від матеріальних збитків, які підлягають відшкодуванню, та не пов'язана з їх розміром.
Порядок відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди, завданих унаслідок дискримінації за ознакою статі чи сексуальних домагань, визначається законом.
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків
Особи, винні в порушенні вимог законодавства про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.
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РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
• подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення до законів
України змін, які випливають із цього Закону;
• привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
• забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
• забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать вимогам цього Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2866-IV
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Навчальне видання
Навчально-методичні матеріали до уроків ґендерної грамотності

«Ми – різні, ми – рівні»
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів,
студентів і аспірантів педагогічних та інших вищих навчальних закладів
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