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Гендерний підхід у викладанні правознавчих дисциплін у 
неюридичних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 

 

Статтѐ присвѐчена проблемі гендерного підходу у викладанні правознавства. 
Проаналізовані можливості використаннѐ з ціюя метоя різноманітних методів та форм 
проведеннѐ занѐть. 

Ключові слова: гендерний підхід у правознавстві. 

 

Статьѐ посвѐщена проблеме гендерного подхода в преподавании права. 
Проанализированы возможности использованиѐ с этой целья различных методов и форм 
проведениѐ занѐтий. 

Ключевые слова: гендерный подход в правоведении. 

 

The article is devoted the question of gender approach in teaching of right. Possibilites of the use to 
that end of different methods and forms of ledth rough of emplovments are analized. 

Key words: gender approach is in jurisprudence. 

 

Постановка проблеми. Демократизаціѐ суспільства передбачаю досѐгненнѐ рівності громадѐн 
у своїй гідності та правах, недопущеннѐ дискримінації за будь-ѐкими ознаками, у т.ч. статі. Рівність 
чоловіка та жінки проголошено в міжнародних та національних нормативно-правових актах, таких 
ѐк Загальна деклараціѐ прав лядини, Конвенціѐ про ліквідація всіх форм дискримінації щодо 
жінок, Конституціѐ України та ін. Длѐ впровадженнѐ задекларованих положень у суспільну 
практику розроблено відповідні програми дій, серед ѐких Пакет Розвитку Тисѐчоліттѐ, прийнѐтий 
на всесвітньому самміті ООН, та Національний план розвитку України щодо утвердженнѐ гендерної 
рівності. Ці та інші документи-програми передбачаять широкий спектр дій, спрѐмований на 
досѐгненнѐ гендерної рівності в усіх сферах суспільного життѐ, у т.ч. і в царині освіти. На 
державному рівні така політика одержала відповідну правову регламентація у наказі Міністерства 
освіти та науки України від 10.09.2009 № 839 “Про впровадженнѐ принципів гендерної рівності в 
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освіту”, де, зокрема, передбачено різнопланові заходи з активним залученнѐм суб’юктів навчально-
виховного процесу всіх типів закладів освіти до гендерно-просвітницької діѐльності. 

Ефективна реалізаціѐ цього інноваційного напрѐму роботи потребую системного підходу: 
розробки та введеннѐ спеціальних навчальних курсів з гендерної проблематики та/або відповідних 
тем (модулів) до навчальних програм з соціо-гуманітарних дисциплін; спрѐмуваннѐ виховних 
позанавчальних заходів на висвітленнѐ актуальних проблем, пов’ѐзаних з гендерним питаннѐм; 
гендерної експертизи навчальних програм та навчально-методичного забезпеченнѐ; гендерного 
аналізу стиля викладаннѐ, форм комунікації в навчальній аудиторії тощо. 

В рамках навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, ѐкі викладаятьсѐ у ВНЗ І-ІІ 
рівнѐ акредитації: правознавство, історіѐ, соціологіѐ, філософіѐ, культурологіѐ, економічна теоріѐ та 
ін. ю цілком доречним використаннѐ гендерного підходу ѐк наскрізного принципу, так і при 
вивченні окремих тем. Правознавство, ѐк навчальна дисципліна, що маю за мету формуваннѐ 
правової культури особистості, ѐка базуютьсѐ на принципі рівності громадѐн, надаю широке поле 
длѐ вкляченнѐ до навчального матеріалу питань гендерної проблематики.  

Аналіз актуальних досліджень. Численні питаннѐ гендерної освіти та вихованнѐ стали 
темами досліджень багатьох вітчизнѐних та зарубіжних вчених. Так, проблемі інтеграції гендерного 
підходу в систему освіти присвѐчені наукові праці та публікації І.С. Кльоциної *1+, О.В. Кулагіної *2+, 
В. Суковатої *3+, В.І. Успенської [4], Л.В. Штильової [5] та ін. Впровадженнѐм гендерного підходу 
безпосередньо в суспільно-гуманітарні дисципліни, у т.ч. у правознавство, а також питаннѐми 
методології гендерного підходу займаятьсѐ Л. Малес *6+, П.В. Румѐнцева та І.О. Тупіцина *7+. Теми 
гендерного аналізу різних галузей права, що також становить інтерес при висвітленні тіюї чи іншої 
правової реалії з точки зору гендера, висвітляятьсѐ такими фахівцѐми-правознавцѐми ѐк 
С.Г. Айвазова *8+, Н.Б. Болотіна *9+, І.П. Лаврінчук *10+, Г. Мельник [11], А.С. Олійник *12+, З.В. 
Ромовська *13+.  

Мета статті. Аналіз вищенаведених досліджень даю змогу ознайомитисѐ з широким колом 
проблем щодо впровадженнѐ гендерного підходу в освіту в цілому, у викладаннѐ соціо-
гуманітарних дисциплін, але можна констатувати, що тема використаннѐ гендерного підходу при 
викладанні правознавства залишаютьсѐ недостатньо висвітленоя. На основі опрацяваннѐ вказаної 
літератури та власного педагогічного досвіду робитьсѐ спроба виробленнѐ конкретних 
рекомендацій з реалізації теми дослідженнѐ на практиці. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність введеннѐ гендерного підходу при вивченні 
правознавчих дисциплін продиктована самоя ідеюя рівності жінки і чоловіка, закріпленоя низкоя 
міжнародних та вітчизнѐних нормативно-правових актів. Здавалосѐ б цілком природним 
розглѐдати правову теорія та практику застосуваннѐ права в гендерному вимірі. Але навчальні 
підручники та посібники, рекомендовані Міністерством науки та освіти України, на ѐкі спираятьсѐ 
викладачі при розробці навчальних програм, в кращому випадку залишаятьсѐ “гендерно 
нейтральними”, в гіршому – “андроцентричними”, де лише при висвітленні деѐких тем, таких ѐк 
сімейне та трудове право, акцентуютьсѐ увага на правах жінки, ѐкі, до того ж, подаятьсѐ у обгортці 
різноманітних пільг (так звана “охоронна” концепціѐ у праві). При цьому гендерні стереотипи в 
навчальній літературі “спрацьовуять” не тільки проти жінок. Так, при висвітленні тем з галузі 
сімейного права “Права батьків та дітей” традиційно мова йде про заходи охорони материнства та 
дитинства, в той час ѐк право на батьківство згадуютьсѐ лише ѐк новелла у Сімейному кодексі. 

Ігноруваннѐ гендерного компоненту, або поданнѐ навчального матеріалу з патріархатних 
позицій у підручниках і посібниках з правознавства ю безперечно серйозним недоліком на шлѐху 
гендерної просвіти, зокрема, і формуваннѐ правової свідомості студентів в цілому. Конструяваннѐ 
навчальних програм з використаннѐм гендерного підходу поки що ю виклячно ініціативоя 
викладача.  
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Така ініціатива, на мій поглѐд, може бути реалізована у двох площинах: використаннѐ 
гендерного підходу ѐк наскрізного принципу викладаннѐ, так і при висвітленні окремих тем. 
Введеннѐ гендерного компоненту при вивченні правознавства треба починати буквально з першої 
теми – “Основ теорії держави і права”, де закладаятьсѐ базові категорії. В такі підрозділи теми ѐк 
“Право в системі соціальних норм”, “Правовідносини та їх суб’юкти”, “Громадѐнське суспільство” та 
інші вже можна вводити такі категорії ѐк “гендер”, “лядина жінка”, “лядина чоловік”, “позитивна 
дискримінаціѐ”*14+. Такі правознавці ѐк Л.Оніщенко, О.Львова та Л.Макаренко наполѐгаять на 
введенні терміна “гендерні правовідносини”*15+.  

Більший потенціал щодо вкляченнѐ гендерної проблематики маю конституційне право, 
вивченнѐ основ ѐкого передбачаютьсѐ декількома темами. Зазвичай права жінок згадуятьсѐ в 
контексті третього поколіннѐ прав лядини (так званих колективних прав), а також при 
ознайомленні з другим розділом Конституції України та міжнародними нормативно-правовими 
актами (здебільшого тільки із Загальноя деклараціюя прав лядини). Але необхідно вказати 
студентам на таку суспільно-політичну проблему ѐк нерівне представленнѐ в органах влади 
чоловіків та жінок з обов’ѐзковим наведенѐм прикладу вирішеннѐ питаннѐ у країнах Північної 
Ювропи. Також при вивченні підрозділу “Об’юднаннѐ громадѐн” ю нагода акцентувати увагу на 
діѐльності гендерно оріюнтованих громадських організацій, наводѐчи приклади з практики 
функціонуваннѐ найбільш відомих з них, та тих, що діять в данному населенному пункті.  

При висвітленні основ конституційного права доцільним буде введеннѐ таких понѐть ѐк 
”гендерна рівність”, “гендерна асиметріѐ”, “гендерне квотуваннѐ”. Досить ефективним ю 
проведенѐ бінарних занѐть з вкляченнѐм матеріалу з політології. 

Викладаннѐ тем з сімейного права, порѐд з традиційним акцентом на правах матері та 
дитини, маю актуалізувати і питаннѐ щодо реалізації права на батьківство, і проблему насильства в 
сім’ї. Педагог В.Ю. Сорочинська справедливо зазначаю, що “аналіз сучасних суспільних тенденцій 
дозволѐю констатувати факт гендерної дискримінації, ѐкий полѐгаю в обмеженні соціальних, 
професійних, особистісних можливостей чоловіків і жінок через неадекватність суспільних уѐвлень 
щодо гендерної ролі” *16, с. 104+ Отже, не тільки при висвітленні теми з сімейного права, але й 
багатьох інших доречним буде введеннѐ категорій “гендерні стереотипи” та “гендерні ролі”. 
Взагалі тему “Сімейне право” необхідно висвітлявати через призму гендерної рівності жінки та 
чоловіка у правах на шляб, розлученнѐ, батьківство (материнство), майнові та особисті немайнові 
права. Знов таки, найкращі результати даять бінарні занѐттѐ (правознавство + соціологіѐ).  

Матеріал з трудового права теж маю подаватисѐ з позицій гендерного підходу: рівні права 
жінок і чоловіків на праця, оплату праці, відпочінок, – з одного боку, та особливості регуляваннѐ 
праці жінок – з іншого; правова регламентаціѐ прав жінок і чоловіків у сфері праці – з одніюї 
сторони, але реальна практика дискримінацій у вказаній сфері діѐльності – з іншої.  

Безперечно, коло правових тем, ѐкі можна розглѐдати з використаннѐм гендерного підходу, ю 
досить великим. Дефіцит аудиторного часу можна компенсувати самостійноя дослідницькоя 
роботоя студентів. Оріюнтовна тематика:  

Міжнародні правові документи з прав жінок; 

Міжнародні жіночі організації та конференції; 

Гендерна дискримінаціѐ: правова регламентаціѐ та життюві реалії; 

Права лядини: гендерний вимір; 

Подоланнѐ гендерних стереотипів у міжнародному та вітчизнѐному законодавстві; 

Проблеми торгівлі лядьми: гендерний аспект; 
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Насильство в сім’ї: чи ю вихід? 

Гендерний аналіз охорони праці. 

Інформаційно-методичне забезпеченнѐ при цьому можна отримати не тільки шлѐхом 
самостійного пошуку відповідної нормативно-правової бази та літератури, а й через взаюмодія з 
регіональним (обласним) гендерним ресурсним центром. 

Окрім гендерно оріюнтованої змістовної частини правознавих дисциплін велике значеннѐ 
маять форми, методи та засоби навчаннѐ.  

ак було вже сказано, ефективне впровадженнѐ гендерного підходу у викладанні 
правознавчих дисциплін передбачаю використаннѐ міждисциплінарного підходу. Найбільш 
цікавими видаятьсѐ занѐттѐ з правознавства поюднані з соціологіюя. Використовуячи можливості 
ціюї навчальної дисципліни можна надати цікавий статистичний матеріал, ввести в коло 
специфічних соціологічних понѐть (щоправда, здебільшого понѐть соціальної психології), 
пов’ѐзаних з гендерноя тематикоя. Такі бінарні занѐттѐ маять носити проблемний характер та 
містити елементи інтеракції. 

Другим чинником ефективного використаннѐ можливостей правознавства у гендерній 
просвіті ю поюднаннѐ традиційних та інтерактивних методів навчаннѐ *7, с.84+. Добре себе 
зарекомендували наступні форми, методи та прийоми роботи: міні-лекціѐ, семінар-дискусіѐ, 
розв’ѐзаннѐ практичних ситуацій, робота з нормативно-правовими актами, сяжетно-рольові ігри, 
робота в малих групах, метод проектів, порт-фоліо, анкетуваннѐ та тестуваннѐ.  

Специфічноя формоя роботи при вивченні правознавства ю дослідженнѐ нормативно-
правових актів. Тут головним ю доцільність у підборі матеріалу, визначеннѐ його обсѐгу, 
достатнього длѐ ознайомленнѐ, формуляваннѐ питань длѐ виѐвленнѐ розуміннѐ тих чи інших 
аспектів нормативно-правового акту студентом. З міжнародно-правових актів маю сенс ознайомити 
з витѐгами з Загальної декларації прав лядини (1948 р.) та Конвенції про ліквідація всіх форм 
дискримінації стосовно жінок, ѐку ще називаять Білем про права жінок або Жіночоя конвенціюя 
(1979р.). Робота з вітчизнѐними нормативно-правовим актами обов’ѐзково буде вклячати 
відповідні статті Конституції України (напр., ст. 24), Сімейного кодексу, Кодексу законів про праця. 
Студент, маю аналізувати, зіставлѐти та порівнявати норми міжнародних та вітчизнѐних правових 
актів. акщо дозволѐю час можна додатково надати витѐги з нормативно-правового акту іншої 
країни, або навести приклади правових норм, ѐкі мали місце в минулому. Зокрема при вивченні 
теми “Сімейне право” ѐскравим прикладом гендерної дискримінації жінок може бути витѐг з 
Кодексу звичайного права народності Камерун, прийнѐтий у 1969 році: 

“Ст. 14. Чоловік маю право укласти декілька шлябів, жінка такого права не маю. 

Ст. 15. До укладеннѐ шлябу жінка знаходитьсѐ під опікоя своїх батьків. 

Ст. 138. Чоловік маю право карати дружину за погану поведінку. 

Ст. 143. Майно, нажите жінкоя під час заміжжѐ, належить чоловікові, а дружина на нього 
прав не маю...” *17, с. 116+.  

Таким чином студенти отримуять можливість впевнитисѐ у несправедливості патріархатних 
устоїв, неможливості дотриманнѐ їх, хоча б і в більш сучасній латентній формі, в наш час у 
цивілізованому суспільтві. 

Робота з нормативно-правовими актами необхідна не тільки длѐ розкриттѐ змісту тих чи 
інших правових норм з точки зору гендерного підходу, а, головне, длѐ подальшого застосуваннѐ 
правових норм при розв’ѐзанні практичних ситуацій. Тут найбільш вдалим прийомом вважая 
сяжетно-рольові ігри. Причому при розглѐді правових ситуацій з гендерним змістом найбільш 



 70 

ефективним ю виконаннѐ студентами ролей, притаманних протилежній статі. Таким чином 
задіяютьсѐ емоційна сфера, уѐва, і ѐк результат – у студентів виѐвлѐютьсѐ більша гендерна 
чутливість у ставленні до життювих реалій, вони отримуять уѐвленнѐ про переваги андрогінної 
статево-рольової поведінки. 

Під час самостійної роботи та підготовки до семінарів та практичних занѐть студенти збираять 
різноманітні матеріали з гендерної тематики (метод порт-фоліо), беруть участь у проектній 
діѐльності. Так нещодавно групоя студентів під керівництвом викладачів циклової комісії з 
суспільно-гуманітарних дисциплін Харківського кооперативного торгово-економічного коледжу 
було проведено соціологічно-правове дослідженнѐ на тему “Проблеми студентської молоді та 
шлѐхи їх розв’ѐзаннѐ”, в ѐкому значна увага приділѐютьсѐ гендерно-правовому виміру багатьох 
молодіжних проблем. Наприклад в розділі “Молода родина” було висвітлено цілий вузол питань, 
пов’ѐзаних із сімейним та трудовим правом, соціологіюя та соціальноя психологіюя, економікоя, 
ѐкі були проаналізовані з використаннѐм гендерного підходу. 

Взагалі студенти, особливо дівчата, виѐвлѐять зацікавленість окресленими питаннѐми. В той 
же час це не завжди знаходить розуміннѐ серед викладачів. Але длѐ досѐгненнѐ мети гендерної 
просвіти необхідно задіѐти всіх суб’юктів навчально-виховного процесу.  

Висновки. Використаннѐ гендерного підходу при вивченні правознавства (у поюднанні з 
іншими освітньо-виховними заходами) ю необхідним механізмом досѐгненнѐ не задекларованої, а 
реальної гендерної рівності в суспільстві.  

Перспективоя подальшого дослідженнѐ проблеми може бути розробка методичних 
рекомендацій длѐ проведеннѐ різних форм занѐть з правознавства з урахуваннѐм гендерного 
підходу.  
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