
Вісник ЛДУ БЖД №12, 2015 261 

УДК 305-055.1/2:[378/4^62](477.83-25) 

 

Т. В. Савків 
 (Національний університет «Львівська політехніка») 

 

 ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ  
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Розкрито сутність гендерного мейнстримінгу як передумови для забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. Окреслено специфіку використання методології ген-

дерного мейнстримінгу в діяльності вищих навчальних закладів України. Коротко охаракте-

ризовано приклад втілення гендерного мейнстримінгу в Національному університеті «Львів-

ська політехніка» через проведення гендерного аудиту, що передбачало  привернення уваги 

університетської спільноти до питання гендерної рівності та активізації роботи щодо впрова-

дження гендерних підходів у діяльність ВНЗ.  Представлено результати проведення гендер-

ного аудиту та сформульовано рекомендації щодо подолання гендерних стереотипів в навча-

льному середовищі. 
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ГЕНДЕРНЫЙ МЕЙНСТРИМИНГ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ УКРАИНЫ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЬВОВСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА») 

 

Раскрыта сущность гендерного мейнстриминга как предпосылки для обеспечения рав-

ных прав и возможностей женщин и мужчин. Определена специфика использования методо-

логии гендерного мейнстриминга в деятельности высших учебных заведений Украины. 

Кратко охарактеризовано пример воплощения гендерного мейнстриминга в Национальном 

университете «Львовская политехника» через проведение гендерного аудита, что предусмат-

ривало привлечение внимания университетского сообщества к вопросу гендерного равенства 

и активизации работы по внедрению гендерных подходов в деятельность вузов. Представле-

ны результаты проведения гендерного аудита и сформулированы рекомендации по преодо-

лению гендерных стереотипов в учебной среде. 
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GENDER MAINSTREAMING 

IN HIGHER EDUCATIONAL SYSTEM OF UKRAINE 

(LVIV POLYTECHNIC NATIONAL  UNIVERSITY) 
 

The article deals with the essence of gender mainstreaming as a precondition for ensuring equal 

rights and opportunities for women and men. The specifics of gender mainstreaming methodology in 

Ukrainian Higher Educational Institutions have been outlined. Briefly is described An example of 

gender mainstreaming implementation in the National University "Lviv Polytechnic" through 

conducting a gender audit has been described. Its purpose was to pay attention of the university’s 

community to gender equality and enhance work on gender mainstreaming in the activities of the 

university. The results of conducting a gender audit are represented and recommendations are 

formulated for overcoming gender stereotypes in the educational environment. 
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Постановка проблеми.  Сьогодні питання гендерної рівності загалом та у сфері вищої 

освіти, зокрема, стає все більш актуальним не лише для світової спільноти, а й для нашої країни. 

Підтвердженням актуалізації цього питання в Україні є Постанова Кабінету Міністрів  «Про за-

твердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2016 року» (№ 717 від 26.09. 2013 р.) . Програмою передбачається впровадження ген-

дерних підходів у систему освіти та  посилення інституційної спроможності механізму забезпе-

чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері вищої освіти [9]. 

Незважаючи на державні програми забезпечення гендерної рівності (gender equality),  

що визначається як справедливий розподіл можливостей для чоловіків і жінок у здобутті 

освіти, виконанні сімейних і соціальних ролей [3], в українських вишах спостерігається не-

достатня кількість ініціатив, які реально б сприяли її впровадженню. Має місце нестача 

практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жі-

нок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи робочому колективі, та, відповідно, усклад-

нюється перспектива виправлення ситуації на краще.  

 Згідно з європейськими стандартами та законодавством України, виникає нагальна 

потреба внесення змін в діяльність вищих навчальних закладів. Перед університетами пос-

тають нові виклики, на які вони змушені оперативно знаходити конкретні та чіткі відповіді.  

Постають питання щодо проблеми низького рівня гендерної чутливості керівництва та 

професорсько-викладацького складу університетів; відсутності планів підвищення кваліфі-

кації педагогічних працівників із включенням до них програми або компоненти з питань ген-

дерної рівності; недостатнього розроблення навчальних планів для вищих навчальних закла-

дів, а також навчальних курсів, тематичних занять з питань гендерної рівності, тощо. Ці пи-

тання є найбільш очевидними, а тому вони повинні вирішуватися насамперед. 

Одним із шляхів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у вищо-

му навчальному закладі  є гендерний мейнстримінг та гендерний аудит.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи гендерний мейнстримінг, 

слід звернути увагу на те, що цей термін, зокрема в  українському науковому дискурсі, часто 

вживається у значенні "комплексний підхід до питань рівності жінок та чоловіків". Проте це 

поняття поступово стає предметом наукового аналізу все більшої чисельності вітчизняних 

вчених, зокрема:  Н. Грицяк,  І. Лазар, Х. Голинська,  І. Грабовська. Вивченням гендерного 

аудиту  займалися такі науковці, як О. Біленко,  Н. Світайло та ін. Саме це спонукало нас до 

вибору теми дослідження: «Гендерний мейнстримінг у вищій освіті України…». 

Мета дослідження полягала у розкритті сутності понять гендерного мейнстримінгу та  

гендерного аудиту та представленні можливостей їх  застосування у практику вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Концепція гендерного мейнстрімінгу (gender 

mainstreaming (mainstream (з англ.) – головний потік)) – це комплексний гендерний підхід, 

що враховує різні інтереси й надає рівні можливості як жінкам, так і чоловікам. Цей підхід у 

суспільній практиці з’явився з метою усунути між жінками та чоловіками відмінності соціа-

льної, економічної й політичної нерівності як передумову розвитку, орієнтованого на людей.  

Як зазначає І. Грабовська, в основі концепту гендерного мейнстримінгу лежить філо-

софія рівності та рівноправності між статями [5]. 

Цілеспрямоване впровадження гендерних підходів означає обов’язкове врахування ін-

тересів та досвіду як жінок, так і чоловіків під час розробки, моніторингу й оцінювання стра-

тегічних заходів і програм у всіх політичних, економічних та соціальних сферах, щоб забез-

печити отримання жінками й чоловіками однакової вигоди від реалізації цих заходів і про-

грам та ліквідувати будь-яку нерівність і дискримінацію [2, с. 45]. 

У системі ООН гендерний мейнстрімінг був визначений та затверджений у 1997 р. Еко-

номічна та соціальна рада Генеральної асамблеї (ЕКОСОР) прийняла концепцію гендерного 

мейнстрімінгу (комплексний гендерний підхід) як методології, на основі якої вся система ООН 

буде домагатися покращення становища жінок та прагнути до досягнення гендерної рівності.  
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Мейнстрімінг гендерної перспективи – це процес оцінки наслідків будь-яких заплано-
ваних дій для жінок і чоловіків, включаючи законодавство, основні напрями політичного ку-
рсу і програм в усіх областях і на всіх рівнях. Він є стратегією для перетворення проблем і 
досвіду жінок, а також чоловіків у всеоб’ємному вимірі планування, виконання, моніторингу 
й оцінки стратегій і програм в усіх політичних, економічних і соціальних сферах для того, 
щоб жінки та чоловіки отримували рівну вигоду і щоб не була увіковічнена нерівність. Кін-
цева ціль полягає в досягненні гендерної рівності [2, с. 46].  

«Гендерний мейнстримінг є інструментом постійного планування та втілення. Його 
впровадження не може бути самоціллю. Натомість, метою повинно стати забезпечення його 
регулярного використання на всіх етапах прийняття та виконання рішення», - зазначає Х. 
Голинська [4, с.9]. 

Інструментом, який використовують, як правило, для оцінювання міри, якою гендерна 
рівність інституціоналізована на рівні університету, підрозділу та окремої особи є гендерний 
аудит. Гендерний аудит – це засіб самооцінки, який дає змогу ретельніше подивитися на те, 
як працює ВНЗ із точки зору гендерної рівності та комплексного гендерного підходу. Генде-
рний аудит ураховує об’єктивні дані та сприйняття персоналу університету щодо того, чи є 
внутрішня практика комплексного гендерного підходу ефективною та застосованою всіма 
працівниками, а також дозволяє визначити критичні недоліки та проблеми, шляхи їхнього 
розв’язання. Тобто сформувати план дій. Крім того, гендерний аудит дає змогу встановити 
початковий базовий рівень ефективності впровадження комплексного гендерного підходу в 
університеті для оцінки прогресу в сприянні гендерній рівності [7, с.16]. 

Таким чином, гендерний аудит: 
‒ визначає, наскільки ефективні діючі в університеті правила впровадження ком-

плексного гендерного підходу, а також система підтримки їх виконання; 
‒ наскільки вони взаємно доповнюють один одного і чи дотримуються на практиці; 
‒ відстежує і оцінює відносний прогрес у просуванні гендерної рівності; 
‒ встановлює вихідні принципи та критерії; 
‒ виявляє «вузькі місця» і проблеми; 
‒ рекомендує методи вирішення цих проблем і пропонує нові, більш ефективні 

стратегії; 
‒ фіксує позитивний досвід у досягненні гендерної рівності [8, с. 13]. 

У червні 2014 р. співробітницями Гендерного ресурсного центру Сумського держав-
ного університету було розроблено та представлено перший варіант адаптованої методики 
проведення гендерного аудиту діяльності вищого навчального закладу. В основу розробок 
покладено Методологію Міжнароднародної організації праці (МОП), яка передбачає прин-
цип участі та залучення, і орієнтована на виявлення та ліквідацію явної та прихованої дис-
кримінації. Така методологія є прийнятною та бажаною для ВНЗ, оскільки залучення членів 
колективу до проведення аудиту є додатковим позитивним чинником, що дозволяє активно 
впроваджувати гендерний підхід в діяльність вищого навчального закладу.  

В той же час актуальним є забезпечення організаторів проведення гендерного аудиту 
набором інструментів та практичних рекомендацій, які враховували б особливості різних 
сфер діяльності сучасного університету – навчальну, науково-дослідну, позанавчальну та ви-
ховну роботу, матеріально-технічне забезпечення, інформаційну складову тощо. Участь у 
проведенні аудиту представників університетського колективу також допомагає мотивувати і 
навчити їх ефективним методам оцінки власної роботи і організації в цілому, створювати 
умови для формування відповідних поглядів та навичок у студентів, а також отримати нави-
чки інтеграції гендерних принципів у політику, стратегії, програмні документи та документи 
з поточної діяльності ВНЗ [6, c.17]. 

Принципово важливим є чітке дотримання методології МОП, яка передбачає 
обов’язкове залучення членів колективу до проведення аудиту та обов’язкове навчання, під-
вищення рівня обізнаності персоналу через систему семінарів, шкіл та тренінгів [1, с.129]. 
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Для наочності вищесказаного, наведемо результати проведення гендерного аудиту на 

прикладі діяльності Національного університету «Львівська політехніка».  

З серпня по жовтень 2015 року Національний університет «Львівська політехніка»  

вперше взяв участь у реалізації гендерного аудиту в межах всеукраїнського проекту «Гендер-

ний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України» за фінансової підтримки Фонду 

локальних ініціатив посольства Фінляндії в Україні.    

Головна мета проведення гендерного аудиту передбачала привернення уваги універ-

ситетської спільноти до питання гендерної рівності та активізації роботи щодо впровадження 

гендерних підходів у діяльність ВНЗ.  

Гендерний аудит здійснювався кафедрою соціології та соціальної роботи у співпраці з 

проректором з науково-педагогічної роботи та профспілковим комітетом університету.  Для 

зібрання статистичних даних по ВНЗ  було залучено науково-дослідну частину університету, 

відділ докторантури та аспірантури, відділ кадрів та деканати. Інформаційними партнерами у 

висвітленні процесу реалізації гендерного аудиту виступили прес-служба університету  та 

освітній студентський тижневик «Аудиторія». 

Інструментарій гендерного аудиту складався з анкети-опитувальника для визначення 

оцінок університетською спільнотою стану забезпечення гендерної рівності у ВНЗ та базово-

го бланку-опитувальника для отримання об’єктивної інформації щодо участі чоловіків та жі-

нок в університетському житті,  посад, які вони займають в університетських структурах, та 

їх можливостей впливу на прийняття рішень.  

Залучивши до проведення опитування трьох груп студентів-волонтерів кафедри соці-

ології та соціальної роботи, вдалося охопити опитуванням представників студентської та ви-

кладацької аудиторій з 14 інститутів Львівської політехніки. Загалом було проведено анкетне 

опитування 400 осіб,  з них: 340 осіб – студенти/студентки та 60 осіб – викладачі/викладачки, 

працівники/працівниці з різних інститутів, напрямків та курсів. 

На питання «Наскільки важливими для Вас особисто є питання забезпечення рівних 

можливостей жінок та чоловіків у  професійній самореалізації?» для 77% опитаних жінок та 

40% чоловіків це питання було важливим в тій чи іншій мірі. Вищий рівень актуалізованості 

питання фіксується серед жінок, тоді як чоловіки ставляться до нього «байдуже». 

 

Наскільки ви згідні чи не згідні з таким твердженням: 

«Чоловік – ефективний керівник, а жінка – виконавець»? 
 

 
 

33% опитаних жінок абсолютно не згідні з твердженням «Чоловік-ефективний керів-
ник, а жінка – виконавець». На противагу, 21% чоловіків повністю згідні з цим твердженням. 
Можемо зауважити, що є ригідність гендерних уявлень щодо чоловічих та жіночих ролей 
серед університетської спільноти. 



Вісник ЛДУ БЖД №12, 2015 265 

Основними проявами відмінностей у ставленні до чоловіків і жінок, які відмічали чо-
ловіки/хлопці – це надто поблажливе ставлення до жінок/дівчат (24%) та використання фізи-
чної сили для виконання додаткових неформальних обов’язків (14%). Основними проявами, 
які відмічали жінки/дівчата, були зневажливі жарти щодо типової поведінки  жінок (29%) та 
перепони у кар’єрному просуванні жінок (13%). 

Основні результати зібраних статистичних даних. Загальна кількість штатних науково-
педагогічних працівників в університеті – 2005 осіб, серед них: 851 ос. – жінки, 1154 ос. – чоловіки. 

Кількість штатних НПП за віковою ознакою 

 
 

НПП з науковим ступенем (у %): 

 
НПП зі званнями (у %): 
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В рамках проведення гендерного аудиту передбачалось проведення і просвітницької 
діяльності: 23 вересня 2015р. було проведено семінар для профспілкового активу НУ «ЛП» з 
метою підвищення обізнаності та поглибленого розуміння гендерної проблематики, розвін-
чування гендерних стереотипів.  

Основними підсумками проведення семінару стало узагальнення результатів дослі-
дження учасниками та учасницями заходу. Зокрема, було відзначено, що існує гендерна  дис-
пропорція в навчальному закладі, оскільки чисельність чоловіків переважає над кількісним 
складом жінок як серед викладацької аудиторії, так і серед студентської. Основним чинником, 
що зумовлює таку картину, на думку учасників семінару, є специфіка навчального закладу як 
технічного вишу і пов’язані з цим стереотипи щодо гендерних професійних пріоритетів. То-
му важливим і актуальним залишається питання подолання гендерних стереотипів у суспіль-
ній свідомості, зокрема в сприйнятті їх як місцевою громадою, так і населенням України. Це 
дало підстави до формулювання наступних рекомендацій щодо подолання гендерних стерео-
типів у громаді працівників та студентів НУ «Львівська політехніка»: 

‒ Здійснювати просвітницьку, позанавчальну роботу серед студентів, викладачів, 
співробітників щодо подолання гендерних стереотипів. 

‒ Включити гендерний компонент до програм підвищення кваліфікації викладачів. 
‒ Підготовка науково-педагогічних працівників для викладання навчальних курсів 

із гендерної проблематики; 
‒ Поширювати принципи гендерної рівності на всі рівні менеджменту і на всі фор-

ми роботи університету та закріпити цей напрямок роботи за окремим 
підрозділом через створення у ВНЗ гендерного осередку, відповідального за ко-
ординацію роботи, стале функціонування. 

‒ Удосконалити процедуру проведення гендерного аудиту та здійснювати система-
тичний моніторинг стану гендерної рівності у ВНЗ. 

‒ Включити до щорічних звітів ВНЗ, які подаються до органів управління освітою графи 
«Гендерний склад ВНЗ» і «Гендерна складова в навчально-виховному процесі». 

Висновки і пропозиції. Застосування розробленої МОП методології гендерного ауди-
ту, що була використана для проведення гендерного аудиту діяльності Національного уні-
верситету «Львівська політехніка», дозволяє зробити висновок  про існування гендерних 
стереотипів у суспільній свідомості. Вони стосуються, зокрема, професійних пріоритетів і 
можливостей інтелектуальної (зокрема, навчальної та наукової) діяльності за гендерною 
ознакою, а також вираженої стереотипності щодо «традиційної» гендерної нерівності в сис-
темі управління та адміністрування ВНЗ. Запропонований план дій може стати важливим 
кроком у подоланні гендерної нерівності як однієї з глобальних проблем сучасності, що пе-
решкоджає особистісному і суспільному розвитку. Вивченню питання гендерної нерівності у 
контексті професійної підготовки фахівців різного профілю, зокрема, соціальних працівни-
ків, буде присвячена наступна наша публікація. 
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