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ҐЕНДЕРНО ЧУТЛИВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ЗАКЛАДАХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ: ДОСВІД 

РОЗВИНУТИХ КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
Анотація. Метою статті є вивчення досвіду розвинутих країн щодо створення ґен-
дерно чутливого освітнього середовища в закладах професійної (професійно-техніч-
ної) освіти (П(ПТ)О) та окреслення кроків для запозичення такого досвіду в Україні. 
Передова практика низки країн, зокрема Австралії, США, Фінляндії, Німеччини, Ірландії, 
засвідчила, що в них функціонують державні проєкти з побудови ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах П(ПТ)О. На онлайн-платформах цих проєктів роз-
міщено набори інструментів, приклади передового досвіду, ґендерно нейтральних на-
вчальних програм, корисні посилання, навчальні матеріали, засоби навчання, методи 
оцінювання, портфоліо професій тощо. В Україні питанням ґендерної рівності в за-
кладах П(ПТ)О також приділяється певна увага, але наразі відсутні дієві державні 
механізми щодо розбудови в таких закладах ґендерно чутливого освітнього середови-
ща. Разом із тим керівництво та співробітники закладів П(ПТ)О усвідомлюють важ-
ливість ґендерної рівності та подолання ґендерних стереотипів у проведенні проф-
орієнтаційної роботи для розвитку таких закладів в Україні. У статті запропоновано 
основні кроки для розбудови ґендерно чутливого освітнього середовища у вітчизня-
них закладах П(ПТ)О. Зроблено висновок, що зазначене є необхідною передумовою фор-
мування освіченої, впевненої в собі, відповідальної й успішної особистості, яка гідно 
реалізує себе на ринку праці. 
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Професійна (професійно-технічна)  
освіта (далі – П(ПТ) О) має вирішаль-
не значення для соціальної адаптації 
людини в суспільстві, адже заохочує 
її до здобуття знань і навичок, необ-
хідних для інтеграції до ринку пра-
ці. Особливої актуальності питання 
соціальної адаптації людини та її ін-
теграції до ринку праці набувають 
в Україні на тлі повномасштабної 

збройної агресії російської федера-
ції, адже набуті людиною навички є 
корисними передусім у подальших 
заходах із відновлення й розбудови 
національної економіки. 

25 серпня 2019 р. під головуван-
ням Президента Франції Еммануеля 
Макрона лідери країн Великої сім-
ки на саміті в місті Біарріц (Франція) 
заснували Партнерство Біарріц, що 
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має на меті консолідацію зусиль між-
народної спільноти та посилення 
відповідальності задля досягнення 
рівності жінок і чоловіків. 11 верес-
ня 2020 р. Україна приєдналася до 
Партнерства Біарріц, узявши на себе 
зобов’язання в п’яти сферах, зокре-
ма щодо забезпечення комплексного 
інтегрування принципів ґендерної 
рівності в освіті [1]. Для того щоб учні 
успішно навчалися, стали впевне-
ними в собі особистостями, відпові-
дальними й активними громадянами, 
потрібно приділяти належну увагу за-
безпеченню ґендерної рівності, рівно-
му позитивному ставленню до дівчат 
і хлопців, а також навчанню з ґендер-
них питань. Ґендерно чутлива осві-
та дає вигоди й жінкам, й чоловікам, 
допомагає їм визначити, які погляди 
з ґендерних питань є справжніми, а 
які – лише стереотипними узагаль-
неннями. Ґендерна обізнаність вима-
гає не лише інтелектуальних зусиль, 
а й чуттєвості та широти поглядів. 
Вона відкриває перед людиною бага-
то можливостей у житті [2, с. 5]. Освіт-
нє середовище в системі П(ПТ) О як 
складової світової освітньої системи 
також повинне бути ґендерно чутли-
вим, без жодних проявів ґендерної 
упередженості й дискримінації. Такі 
фактори, як національне, регіональ-
не або місцеве управління закладами 
П(ПТ) О, вимоги ринку праці, залучен-
ня соціальних партнерів, зменшують 
ґендерний дисбаланс і сприяють роз-
будові в закладах П(ПТ) О ґендерно 
чутливого освітнього середовища. 

Мета статті – проаналізувати до-
свід розвинутих країн щодо створен-
ня ґендерно чутливого освітнього 
середовища в закладах П(ПТ) О та 
окреслити кроки для запозичення 
такого досвіду в Україні. 

Питання, пов’язані з ґендерною 
політикою в закладах освіти, висвіт-
лено в працях О. Васильченко, С. Ви-
хор, Н. Гнатів, Г. Дубової, Т. Марценюк, 
Н. Павлущенко, Н. Самойленко [3–8].

З огляду на наукові джерела та нау-
ково-аналітичні звіти, присвячені пи-
танням побудови ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах 
освіти, зокрема в П(ПТ) О, у пропоно-
ваній статті вживаються такі терміни: 

Ґендерна рівність – рівний право-
вий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації, що 
дає можливість особам обох статей 
брати рівну участь у всіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства [9]. 

Ґендерні ролі – соціальні очікуван-
ня суспільства від жінок і чоловіків 
на базі сформованих ґендерних сте-
реотипів, а також поведінка у формі 
мови, манер, жестів тощо [10, с. 8]. 

Ґендерна чутливість – бачення 
проблем нерівності, дискримінації за 
ґендерною ознакою в усіх різноманіт-
них проявах; тобто здатність сприй-
мати, усвідомлювати та реагувати на 
будь-які прояви сексизму, ґендерної 
дискримінації й сегрегації [10, с. 8].

Ґендерно чутливе освітнє середо-
вище – освітнє середовище, у якому 
актуалізована ґендерна чутливість 
як один із критеріїв ефективності ос-
вітньої діяльності [10, с. 8]. 

Ґендерна рівність у закладі П(ПТ) О – 
рівний розподіл ресурсів, можливо-
стей, підтримки та заохочення, без 
будь-яких проявів дискримінації між 
чоловіками й жінками. Забезпечення 
жінкам (дівчатам) – здобувачкам рів-
ного доступу до будь-якої професії та 
засобів навчання поряд із чоловіка-
ми (хлопцями) [11]. 

Ґендерні стереотипи в закладах 
П(ПТ) О – жорстке й надто спрощене 
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визначення групи людей, усі члени 
якої мають схожі характеристики. На-
приклад, зарахування жінок (дівчат) 
до закладу П(ПТ) О відбувається за 
ґендерною ознакою: жінки (дівчата) 
зараховуються на професії, пов’яза-
ні зі швейною справою («Швачка»), 
модою та дизайном («Перукар», «Ма-
нікюрник»), офісною справою («Облі-
ковець», «Діловод»); водночас чолові-
ки зараховуються на професії, пов’я-
зані з будівництвом («Лицюваль-
ник-плиточник»), промисловістю 
(«Зварювальник», «Електрик») тощо. 
Тут важливо зазначити, що на профе-
сії, на які переважно зараховуються 
жінки, є менш прибутковими, ніж ті, 
на які залучаються чоловіки [11]. 

Освітнє середовище в закладі 
П(ПТ) О може бути ґендерно негатив-
ним (шкідливим), ґендерно сліпим і 
ґендерно чутливим (таблиця). 

За ґендерно негативного (шкід-
ливого) освітнього середовища в за-
кладі П(ПТ) О наявні та заохочуються 
шкідливі ґендерні стереотипи, такі як 

глузування, відмова в допомозі тощо. 
Наприклад, дівчині не рекомендують 
обирати професію, пов’язану з будів-
ництвом, тому що з неї насміхати-
муться через те, що вона намагається 
бути схожою на чоловіка. 

Для ґендерно сліпого освітнього 
середовища закладу П(ПТ) О харак-
терна неспроможність визнати, що 
чоловіки й жінки в певних ситуаці-
ях не можуть виконувати однако-
ві завдання. Наприклад, у закладі 
П(ПТ) О вважають, що вагітна жін-
ка-здобувачка може виконувати ті 
самі роботи, що й чоловік-здобувач.

Ґендерно чутливому освітньому 
середовищу в закладі П(ПТ) О при-
таманне визнання того, що чоловіки 
та жінки мають різний досвід і мож-
ливості доступу до ресурсів через 
традиційні ґендерні ролі. У такому 
закладі П(ПТ) О усунуто всілякі пере-
шкоди, що призводять до нерівності 
в доступі чоловіків та жінок до ресурсів 
і можливостей повноцінно оволодіти 
обраними навичками й компетенціями; 

Т а б л и ц я
Ознаки ґендерно чутливого, ґендерно негативного та ґендерно сліпого 

освітнього середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Ґендерно чутливе середовище Ґендерно негативне  
та ґендерно сліпе середовище

У навчальному приміщенні стільців і столів 
вистачає кожному(-ій) здобувачу(-чці) 

Вибір лише хлопців (чоловіків) для відповідей  
на запитання в групі

На стінах навчальних приміщень розміщено 
ілюстрації та плакати з позитивними образами 
жінок і чоловіків, які не відображають негативних 
стереотипних ґендерних ролей

Привертання уваги та сміху, якщо здобувач(-чка) 
припускається помилки

Форма, розмір, висота й розташування меблів 
зручні для дівчат (жінок) – здобувачок і хлопців 
(чоловіків) – здобувачів

Дівчата (жінки) – здобувачки сидять окремо  
від хлопців (чоловіків) – здобувачів

Інструментів та засобів навчання вистачає  
для всіх

Дівчата (жінки) – здобувачки не беруть участі  
в груповій роботі

У закладі П(ПТ)О розміщено плакати, що 
демонструють повагу до викладачів і викладачок

Звертання з проханням прибрати пил чи бруд 
після заняття до дівчат (жінок) – здобувачок

Складено автором за: Gender Responsive and Inclusive TEVET Training Course. UNESCO, 
2019. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369087.
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керівництво та співробітники закла-
ду усвідомлюють, що чоловіки й жін-
ки в певних ситуаціях не можуть ви-
конувати однакові завдання, напри-
клад вагітні здобувачки не завжди 
спроможні контактувати з певними 
хімічними речовинами. 

Отже, на нашу думку, ґендерно 
чутливе освітнє середовище закладу 
П(ПТ) О – це середовище, у якому всі, 
незалежно від статі й віку, навчають-
ся без труднощів і перешкод. Класні 
кімнати, майстерні, лабораторії, спор-
тивні зали, роздягальні та інші при-
міщення закладу П(ПТ) О може віль-
но відвідувати кожен, без будь-яких 
форм сегрегації. Усі відчувають інте-
лектуальну й академічну підтримку, 
розширюють відчуття приналежно-
сті до колективу, незалежно від іден-
тичності або переваг у навчанні. 

Розбудова ґендерно чутливого 
освітнього середовища в закладах 
П(ПТ) О України є необхідною пе-
редумовою формування освіченої, 

впевненої в собі, відповідальної та 
успішної особистості, яка гідно реалі-
зує себе на ринку праці. 

За результатами досліджень Євро-
пейського центру розвитку професій-
ної освіти й навчання (Cedefop), у ЄС 
майже половина всіх учнів старших 
класів закладів загальної середньої 
освіти обирають П(ПТ) О, при цьому 
частка чоловіків у закладах П(ПТ) О  
є значно вищою, ніж жінок. Лише в 
Ірландії спостерігається один із най-
вищих показників участі жінок у 
П(ПТ) О – понад 60 % загальної чисель-
ності зарахованих. Свідомий вибір, а 
також гнучкість надання освітніх по-
слуг є ключовими факторами участі 
жінок і дівчат у П(ПТ) О Ірландії [12].

В Україні структура контингенту 
здобувачів П(ПТ) О за статтю впро-
довж 2018–2022 рр. практично не 
змінювалася: 62 % чоловіків та 38 % 
жінок (рис. 1). 

Станом на 1 січня 2022 р. найбіль ше 
жінок навчається в закладах П(ПТ) О 

Рис. 1. Динаміка контингенту здобувачів закладів П(ПТ)О за статтю  
протягом 2018–2022 рр. (станом на 1 січня), %

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).
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Дніпропетровської, Львівської, Хар-
ківської, Запорізької й Миколаївської 
областей, а найменше – в Луганській, 
Чернівецькій, Закарпатській та Черні-
гівській областях (рис. 2).

Переважна частина здобувачок 
П(ПТ) О із числа випускниць шкіл 
(69 %, або 63 571 особа) мають базо-
ву середню освіту та оволодівають 
обраними професіями з отриманням  

Рис. 2. Контингент здобувачів закладів П(ПТ)О за статтю  
станом на 1 січня 2022 р., осіб

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).

3070

4110

3952

2489

4272

5415

5158

4324

4321

4673

4654

4061

6207

6433

5142

5699

6599

7999

7913

7717

5460

7948

7688

11981

13003

1685

1727

2191

2196

2284

2482

2581

2587

2741

2832

2895

2935

3046

3760

3792

3807

3856

4076

4428

4482

4864

5360

6179

8163

8588

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Чернігівська

Закарпатська

Чернівецька

Луганська

Волинська

Івано-Франківська

Київська

Тернопільська

Херсонська

Житомирська

Черкаська

Кіровоградська

Хмельницька

Рівненська

Сумська

Полтавська

Донецька

м. Київ

Одеська

Вінницька

Миколаївська

Запорізька

Харківська

Львівська

Дніпропетровська

Жінки

Чоловіки



“Освітня аналітика України” • 2022 • № 3 (19)

ПРОФЕСІЙНА (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА) ОСВІТА

31

повної загальної середньої осві-
ти, менш ніж третина (28 %, або 
25 082 особи) – повну загальну се-
редню освіту (рис. 3). 

Наразі відсутня офіційна інфор-
мація щодо професійних уподобань 
здобувачок вітчизняних П(ПТ) О, 
однак є низка досліджень, присвя-
чених цьому питанню. Так, І. Чорна, 
досліджуючи «чоловічі» та «жіночі» 
професії з точки зору сучасної мо-
лоді, зазначає, що особи чоловічої й 
жіночої статі, як правило, висувають 
до професійної діяльності досить різ-
ні вимоги, вважають її джерелом за-
доволення різних потреб. Протягом 
навчання в 9–11-му класі в юнаків 
істотно зростають вимоги до май-
бутньої професії, тобто береться до 
уваги дедалі більше число чинників. 
У дівчат же вимоги до майбутньої 
професії зростають неістотно. Юнаки 
віддають пріоритет високій зарплаті 
та можливості самостійно прийма-
ти рішення в процесі роботи, серед 
важливих чинників вони називають 

процес і умови праці, її творчий ха-
рактер. Контакт із людьми для них 
менш важливий. Водночас для дівчат 
головними чинниками професійної 
діяльності є: можливість контакту-
вати з людьми, сам процес праці, а 
також висока матеріальна зацікавле-
ність [13, с. 83]. 

У 2021 р. проводилося всеукраїн-
ське опитування, присвячене питан-
ням просування ґендерної рівності в 
закладах П(ПТ) О, у рамках міжнарод-
ного проєкту «EU4Skills: кращі навич-
ки для сучасної України». В опиту-
ванні взяли участь 726 респондентів 
і респонденток, які представляли 
щонайменше 467 закладів П(ПТ) О, 
що становить 67,2 % їх загальної 
кількості в Україні. За результатами 
опитування встановлено, що:

 – керівництво та співробітники за-
кладів П(ПТ) О усвідомлюють важли-
вість ґендерної рівності для розвитку 
останніх; 

 – у закладах П(ПТ) О відсутні ор-
ганізаційні засади й механізми забез-

Рис. 3. Розподіл здобувачок П(ПТ)О за рівнем освіти  
станом на 1 січня 2022 р., осіб, %

Побудовано автором за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).

З повною загальною
середньою освітою;

25 082; 28 %
З базовою загальною 
середньою освітою, 

з отриманням 
повної загальної 
середньої освіти; 

63 571; 69 %

З базовою загальною
середньою освітою

без отримання повної
загальної середньої освіти;

2 874; 3 % 

З незавершеною базовою
середньою освітою; 

168; 0 %
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печення ґендерної рівності; немає 
також уповноваженої особи з питань 
ґендерної політики; 

 – адміністрація сприяє відвідуван-
ню співробітниками та співробітниця-
ми семінарів, лекцій, інших інформа-
ційних заходів із питань просування 
ґендерної рівності або поширює 
інформацію про такі заходи;

 – майже половина опитаних пред-
ставників і представниць закладів 
П(ПТ) О вважають необхідними захо-
ди, спрямовані на досягнення ґендер-
ної рівності в системі П(ПТ) О;

 – у закладах П(ПТ) О почали заду-
муватися над подоланням стереотипів 
у проведенні профорієнтаційної ро-
боти. Менше ніж половина опитаних 
зазначили, що адміністрація закладів 
заохочує дівчат (у т. ч. школярок) і жі-
нок обирати професії, які традиційно 
вважаються чоловічими. З цією метою 
проводяться роз’яснювальні бесіди, 
круглі столи, майстер-класи та особи-
сте або онлайн-спілкування представ-
ництва закладу зі школярами й шко-
лярками. Під час такого спілкування 
наводяться переваги запропонованих 
професій і конкретні приклади успіш-
них людей. Так, для заохочення хлоп-
ців оволодіти професією «Кравець; 
закрійник» представництво закладу 
П(ПТ) О доносить інформацію, що 
кравцями та закрійниками можуть 
бути не тільки дівчата, а й хлопці, адже 
надалі можна вступити до закладу 
вищої освіти та стати модельєром, 
як, наприклад, відомий український 
модельєр і дизайнер одягу Андре Тан;

 – у деяких закладах П(ПТ) О розроб-
лено відеопрезентації для навчання 
хлопців за професією «Перукар» та 
дівчат за професіями «Електрогазо-
зварник» і «Електромонтер з ремон-
ту електроустаткування», а також 

відеолекторії «Досягнення видатних 
людей» з акцентом на рівності жінок 
та чоловіків. Подібне заохочення 
практикується також серед педагогіч-
ного складу окремих закладів П(ПТ) О.  
Наприклад, майстром виробничого 
навчання з професії «Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій; штука-
тур» є жінка, яка першочергово хотіла 
обійняти іншу посаду, але під час спів-
бесіди адміністрація закладу П(ПТ) О 
переконала її стати майстром цієї «не 
жіночої» професії. Наразі майстриня в 
захваті від роботи, а учні залюбки на-
вчаються, завдяки чому цю професію 
обирають і дівчата; 

 – половина опитаних представни-
ків та представниць закладів П(ПТ) О 
наголошують на важливості інфор-
маційно-просвітницької діяльності 
з питань ґендерної рівності в різно-
манітних форматах. Пропонується 
проведення круглих столів, семінарів, 
лекцій, конференцій, тренінгів, курсів 
за вибором, факультативних курсів, 
виховних годин, бесід, вебінарів тощо 
як для здобувачів освіти, так і для 
співробітників.

Отже, в Україні питанням ґен-
дерної рівності в закладах П(ПТ) О 
приділяється певна увага, але нара-
зі відсутні дієві державні механізми 
щодо розбудови в таких закладах 
ґендерно чутливого освітнього се-
редовища. 

Міністерством освіти і науки 
України спільно з Програмою ЄС 
«EU4Skills: кращі навички для сучас-
ної України» розпочато створення 
дорожньої карти просування ґендер-
ної рівності. Вона допоможе підви-
щити рівень обізнаності представ-
ників сфери П(ПТ) О щодо ґендерних 
питань. Створення дорожньої карти 
відбувається в межах проєкту «Під-
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тримка пілотних регіонів щодо про-
сування ґендерної рівності». 

Крім того, триває робота зі ство-
рення модуля П(ПТ) О в програмно- 
апаратному комплексі «Автоматизо-
ваний інформаційний комплекс освіт-
нього менеджменту», який міститиме 
розширений перелік показників для 
розуміння процесів участі жінок і дів-
чат, чоловіків та хлопців у П(ПТ) О. 

З метою впровадження принципів 
ґендерної рівності у вітчизняних за-
кладах П(ПТ) О важливо розглянути 
досвід провідних країн світу. Як свід-
чить міжнародний досвід, у розвину-
тих країнах ґендерно чутливе освітнє 
середовище в закладах П(ПТ) О буду-
ється шляхом створення дієвих меха-
нізмів, націлених на боротьбу з ґен-
дерними стереотипами при профе-
сійному виборі, розроблення ґендер-
но нейтральних навчальних програм 
та застосування ґендерно чутливої 
педагогічної практики. 

Одним із прикладів такої пере-
дової практики є проєкт «Більше 
місця! – Зміна ґендерних норм у фін-
ських закладах П(ПТ) О» («Mer plats! 
(more room) – Changing gender norms 
in Finnish VET schools»), що здійсню-
вався у Фінляндії протягом 2018–
2020 рр. Основне питання проєкту 
полягало в тому, чи можуть дівчата 
або жінки обирати професії, у яких 
домінують чоловіки, а хлопці чи чо-
ловіки, відповідно, обирати професії, 
у яких переважають жінки. Цільо-
вою групою проєкту були педагогіч-
ні працівники закладів П(ПТ) О, для 
яких організували курси підвищен-
ня кваліфікації та підготували необ-
хідні онлайн-матеріали під назвою 
«everyone’s occupations» («професії 
для кожного»). Останні складалися 
з тестів, набору інструментів, при-

кладів передового досвіду, підказок, 
корисних посилань тощо. Під час са-
моперевірки педагогічні працівни-
ки мали змогу з’ясувати, наскільки 
вони просунулися на «шляху ґен-
дерної рівності». Набір інструмен-
тів включав контрольні списки для 
окремих педагогічних працівників, 
ідеї щодо перегляду навчальних про-
грам, вправи для здобувачів, а також 
найкращі методи навчання, навчаль-
ні матеріали, анкети й електронні 
системи, засоби навчання, методи 
оцінювання, елементи ґендерно чут-
ливої мови. Також онлайн-матеріали 
містили поширені запитання та від-
повіді стосовно шляхів досягнення 
ґендерної рівності [14]. 

У США для залучення жінок і ді-
вчат до П(ПТ) О та розширення мож-
ливостей їх працевлаштування за-
проваджено проєкт Step-Up, фінансо-
ваний жіночим венчурним фондом 
(Women Venture). Найпопулярнішими 
програмами здобуття П(ПТ) О в рам-
ках цього проєкту є перекваліфікація 
працівниць домашнього господар-
ства й громадського харчування в 
працівниць великих заводів. Жінки 
та дівчата набувають базових профе-
сійних навичок у сфері промислового 
обслуговування, сантехніки й столяр-
них робіт, а курс попередньої профе-
сійної підготовки знайомить їх з ос-
новним промисловим обладнанням 
та інструментами. Додатковою послу-
гою в рамках цього проєкту є двотиж-
невий курс самоефективності, покли-
каний допомогти жінкам і дівчатам 
почуватися впевнено в соціальному 
та робочому середовищах [15]. 

В Австралії функціонує громад-
ська організація «Жінки в освіті для 
дорослих і професійно-технічній 
освіті» (Women in Adult & Vocational 
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education, WAVE). WAVE організовує 
семінари й тренінги, проводить аналі-
тичні та моніторингові дослідження, 
розробляє рекомендації щодо участі 
жінок у П(ПТ) О, освіті дорослих і пра-
цевлаштуванні. На вебсайті цієї орга-
нізації розміщено аналітичну та прак-
тичну інформацію про участь жінок 
та дівчат у П(ПТ) О, зокрема про пере-
дові австралійські практики, з метою 
заохочення їх здобувати П(ПТ) О й по-
долання ґендерних стереотипів. Так, 
інтегрована комунікаційна платфор-
ма SkillsOne має на меті демонстра-
цію та просування кар’єрних шляхів 
і можливостей для жінок та дівчат 
у нетрадиційних для них професіях. 
SkillsOne включає однойменне теле-
бачення й вебсайт www.skillsone.com.
au. Здобувачі та їхні батьки можуть 
скористатися послугами кар’єрних 
консультантів, інші зацікавлені осо-
би можуть отримати інформацію про 
професії, навички й програми навчан-
ня. Спеціалізовані канали телебачен-
ня SkillsOne («Жінки в торгівлі», «Жін-
ки у фермерському господарстві», 
«Жінки в металургії та машинобуду-
ванні», «Жінки в будівництві», «Жін-
ки в нерухомості» тощо) присвячено 
жінкам і дівчатам у певних професіях. 
Наприклад, канал «Жінки в торгівлі» 
представляє жінок та дівчат у сфері 
готельного сервісу, туризму й послуг 
із індивідуальними профілями жінок і 
дівчат за цими професіями з чіткими 
інструкціями, де здобути певну про-
фесію та як потім працевлаштуватися 
[16]. 

Крім того, в Австралії діє органі-
зація Auto Skills Australia, яка розроб-
ляє та підтримує акредитовані на 
національному рівні кваліфікації з 
підготовки в країні працівників авто-
мобільної промисловості. У цій галузі 

в Австралії працюють автомехані-
ки, автоелектрики, фарбувальники, 
рихтувальники кузовів тощо, однак 
також необхідні інші професії, зокре-
ма продавець автомобілів і автозап-
частин, менеджер з автомобільного 
виробництва, адміністратор такого 
виробництва, комірник та ін. Для за-
лучення жінок і дівчат до вказаної 
галузі Auto Skills Australia запрова-
дила спеціальні вебресурси, орієн-
товані саме на жінок, включаючи 
демонстрацію профілю професій та 
відеофільм про заклади П(ПТ) О, де їх 
можна набути [16]. 

Ще одним прикладом передової 
практики щодо побудови ґендерно 
чутливого освітнього середовища в 
П(ПТ) О є міжнародний проєкт ENI 
CBC Med «Mediterranean Sea Basin 
Programme», у рамках якого реалі-
зується програма залучення жінок і 
дівчат до здобуття П(ПТ) О за дуаль-
ною формою в портовому секторі. 
Проєкт ENI CBC Med об’єднує прибе-
режні території 14 країн Європей-
ського Союзу та країн-партнерів із 
метою сприяння справедливому, рів-
ноправному й сталому розвитку по 
обидва боки зовнішніх кордонів ЄС. 
Діяльність портів, пов’язана з між-
народною торгівлею, навколишнім 
середовищем, цифровізацією, порто-
вою логістикою та транспортними 
мережами, залишається одним із ос-
новних напрямків створення робо-
чих місць у секторі блакитної еконо-
міки. Цей важливий потенціал варто 
ефективно використовувати за до-
помогою дуальної П(ПТ) О зі схемами 
працевлаштування в портах Серед-
земноморського регіону [17].

У рамках проєкту ENI CBC Med 
запроваджено дев’ять програм здо-
буття П(ПТ) О за дуальною формою  
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навчання, що адаптовані до акту-
альних потреб портів. Так, уже цього 
року для італійських жінок і дівчат 
організовано здобуття П(ПТ) О за 
професіями, пов’язаними з адміні-
струванням та міжнародною торгів-
лею в портах. Для здобуття П(ПТ) О 
використовується Simulated Practice 
Enterprises – розроблена в рамках 
проєкту нова цифрова методоло-
гія навчання на основі віртуально 
змодельованих імітаційних підпри-
ємств, тобто відтворених у цифро-
вому середовищі, яке моделює умо-
ви реального часу, щоб урахувати 
справжні практичні ситуації без фак-
тичної необхідності залучати реаль-
ні компанії (знижуючи тим самим 
імовірність дорогих помилок) [18]. 
Здобуття П(ПТ) О за цією методоло-
гією сприятиме кращій професійній 
орієнтації здобувачів та їх подальшо-
му працевлаштуванню, отриманню 
ними досвіду адміністрування міс-
цевої портової громади, допоможе 
їм ознайомитися з особливостями ді-
яльності й професійними профілями 
компаній-роботодавців. 

В Ірландії діють курси П(ПТ) О за 
різними напрямками навчання, се-
ред яких програмування комп’ютер-
них ігор, лабораторні методи аналізу, 
спортивна терапія, медична сестрин-
ська справа, візаж і косметологія 
тощо. Понад 60 % жінок у цій країні 
обирають заочну форму здобуття 
П(ПТ) О. Наразі в Ірландії особли-
вої популярності набувають курси 
П(ПТ) О для дорослих жінок, що про-
понують послуги по догляду за діть-
ми під час навчання [12].

Слід також відзначити передовий 
досвід Німеччини, а саме Ініціативу 
«Girls'Day – Future Prospects for Girls», 
яка реалізується в цій країні з 2001 р. 

У День дівчат школярки можуть от-
римати уявлення про професії, які 
ними зазвичай не розглядаються в 
контексті побудови власної кар’єри. 
Ідеться про технічні й промислові 
підприємства гірничодобувної, бу-
дівельної, аграрної, автомобільної 
галузей. З моменту початку кампанії 
понад 2,1 млн дівчат узяли участь у 
близько 160 тис. пропозицій до Дня 
дівчат. Цього дня вони проходять ста-
жування в лабораторіях, кабінетах, 
майстернях та відчувають, наскільки 
цікавою й захоплюючою може бути 
запропонована професія [19]. Також 
у Німеччині діє проєкт «Girls’Day and 
Boys’Day», у рамках якого дівчата та 
хлопці шкільного віку знайомляться 
з дефіцитними професіями. Таким чи-
ном організатори проєкту прагнуть 
викликати в молоді інтерес до певних 
професій, де бракує спеціалістів [20]. 

Огляд передового досвіду щодо 
побудови в закладах П(ПТ) О ґендер-
но чутливого освітнього середовища 
дає підстави для таких висновків. 
Розвинуті країни світу прагнуть по-
будувати  у своїх системах П(ПТ) О 
ґендерно чутливе освітнє середови-
ще. Серед країн ЄС майже половина 
всіх учнів старших класів закладів 
загальної середньої освіти обира-
ють професійну (професійно-техніч-
ну) освіту, проте частка чоловіків у 
П(ПТ) О є значно вищою, ніж частка 
жінок.

Ґендерно чутливе освітнє середо-
вище в закладах П(ПТ) О будується на 
основі створення дієвих механізмів, 
спрямованих на боротьбу з ґендер-
ними стереотипами при професій-
ному виборі, розроблення ґендерно 
нейтральних навчальних програм та 
застосування ґендерно чутливої пе-
дагогічної практики. 
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У розвинутих кранах світу функ-
ціонують державні проєкти з побу-
дови ґендерно чутливого освітнього 
середовища в закладах П(ПТ) О, на 
онлайн-платформах яких розміщено 
набори інструментів, приклади пере-
дового досвіду, ґендерно нейтраль-
них навчальних програм, підказки, 
корисні посилання, найкращі методи 
навчання, навчальні матеріали, анке-
ти й електронні системи, засоби нав-
чання, методи оцінювання, елементи 
ґендерно чутливої мови, портфоліо 
професій, а також детальну інформа-
цію про заклади П(ПТ) О. 

Система П(ПТ) О України, як і роз-
винутих країн, сприяє досягненню 
ґендерної рівності. Керівництво та 
співробітники закладів П(ПТ) О усві-
домлюють важливість ґендерної рів-
ності для розвитку останніх і докла-
дають зусиль для розбудови ґендер-
но чутливого освітнього середовища. 

На нашу думку, основними кро-
ками на шляху розбудови ґендерно 
чутливого освітнього середовища в 
закладах П(ПТ) О України є:

 – розроблення організаційних 
засад і механізмів забезпечення ґен-
дерної рівності;

 – регулярне підвищення кваліфіка-
ції педагогічного персоналу з питань 
просування ґендерної рівності та по-
до лання стереотипів у профорієнта-
ційній роботі;

 – забезпечення універсальної до-
ступності класних кімнат, майстерень, 
лабораторій, спортивних зал та інших 
приміщень закладу П(ПТ) О для віль-
ного відвідування всіма, без будь-яких 
форм сегрегації;

 – створення рекламної концепції 
закладу П(ПТ) О та винайдення спосо-
бів її донесення до споживачів;

 – розроблення навчальних по-
сібників і матеріалів, які не мають 
ґендерної упередженості щодо мови, 
зображень та змісту.

Головним напрямом подальших 
досліджень є створення методоло-
гічних засад формування інклю-
зивного та ґендерно чутливого ос-
вітнього середовища в закладах 
П(ПТ) О.
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GENDER-SENSITIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
IN VOCATIONAL TRAINING INSTITUTIONS: EXPERIENCE  

OF DEVELOPED COUNTRIES AND OPPORTUNITIES  
FOR UKRAINE

Abstract. The educational environment in the system of vocational education and training 
(VET), as a component of the global education system, should be gender-sensitive without any 
manifestations of gender bias and discrimination. The article identifies that such factors as 
national, regional or local management of VET institutions, labor market requirements, 
involvement of social partners, etc. reduce gender imbalance and contribute to the formation 
of a gender-sensitive educational environment. A review of best practices in education systems 
in Australia, the USA, Finland, Germany and Ireland showed that government projects are 
underway to create a gender-sensitive educational environment in VET institutions. The online 
platforms of these projects contain toolkits, examples of good practices, tips, useful links, 
examples of gender-neutral curricula, best teaching methods, teaching aids, elements of 
gender-sensitive speech, portfolio of professions, etc. In Ukraine, gender equality issues are also 
given some attention in VET institutions. Management and employees are aware of the 
importance of gender equality for the development of VET institutions and work continues to 
overcome stereotypes in career guidance work. However, there is currently no institutional 
framework or mechanisms for gender equality in domestic VET. In addition, there is no 
designated person for gender policy. According to the research results, primary steps for the 
development of a gender-sensitive educational environment in Ukrainian VET institutions are 
proposed, namely: the development of organizational frameworks and mechanisms for 
ensuring gender equality; regular training of teaching staff in the promotion of gender equality 
and the elimination of stereotypes in vocational guidance work; ensuring universal access to 
classrooms, workshops and laboratories, sports halls, locker rooms and other facilities of the 
VET institutions for free access by all without segregation, etc. The main direction of further 
research is the creation of methodological bases for the formation of an inclusive and gender-
sensitive educational environment in VET institutions.
Keywords: vocational education and training, gender-sensitive educational environment in 
vocational training institutions, profession, career guidance.
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