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основ, тезауруса как основы длѐ осмыслениѐ и дальнейшей реализации в контексте 

профессиональной подготовки будущих специалистов отрасли здравоохранениѐ. 

Ключевые слова: педагогика здоровьѐ, здоровый образ жизни, 

здравоохранительнаѐ деѐтельность, методологические основы.  

SUMMARY 
Mikheіenko Оleksandr, Liannoi Yurii, Lytvynenko Vitalina. Pedagogical concept of 

professional training of future healthcare professionals.  

Based on the analysis of the main provisions of the general theory of health, the article 

substantiates the need for an integrative approach to solving problems related to the 

formation, restoration, preservation and strengthening of human health. It is found that the 

problem of health covers a wide range of activities that require specification of theoretical, 

methodological principles, thesaurus as a basis for understanding and further implementation 

in the context of training of future health professionals. The success of the healing process is 

closely linked to our understanding of the nature of health, understanding the factors and 

processes that determine this condition. In modern social and pedagogical practice, there is 

already an idea of health factors, which can be considered both as areas of health and 

components of a healthy lifestyle. The main ones are optimal motor regime, proper nutrition, 

psycho-emotional regulation, training of immunity (hardening), rationally organized life, 

absence of bad habits, self-education and self-education on health issues. From the point of 

view of health practice, the concept of one’s own responsibility for the state of health is of key 

importance, as health care is an individual activity. The problem of health is, first of all, in the 

competence of education, and therefore, the concept of health is a pedagogical category. A 

wide range of professionalization of health professionals requires substantiation and 

implementation of conceptual and institutional principles capable of forming health-oriented 

worldviews, providing the necessary conditions for mastering the necessary knowledge, skills 

and abilities and their successful implementation in professional activities. 

Key words: health pedagogy, healthy lifestyle, health care activities, methodological 

principles.  
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ПОТЕНЦІАЛ ТЕАТРАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗАСОБАМИ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті схарактеризовано потенціал театрально-педагогічних технологій 

щодо гендерної соціалізації студентів педагогічних закладів вищої освіти засобами 

позанавчальної діѐльності. Уточнено сутність понѐть «гендерна соціалізаціѐ», 
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«театральні технології», «театрально-педагогічні технології». Розкрито функції 

театрально-педагогічних технологій у контексті оптимізації соціокультурного 

середовища педагогічного закладу вищої освіти з точки зору завдань гендерної 

соціалізації майбутніх педагогів. 

Ключові слова: гендерна соціалізаціѐ, позанавчальна діѐльність, соціокультурне 

середовище, театральні технології, театрально-педагогічні технології.  

 

Постановка проблеми. Запорукоя забезпеченнѐ цілісного змісту освіти 

студентів, відповідно до всіх чотирьох елементів її системи (знаннѐ; уміннѐ; 

досвід творчої діѐльності; досвід емоційно-ціннісних стосунків лядини до 

лядей, світу, себе), ю розбудова такого соціокультурного середовища 

університету, у ѐкому навчаннѐ й вихованнѐ виступаять не лише взаюмообу-

мовленими, але і збалансованими компонентами. Особливо актуальним це 

завданнѐ визначаютьсѐ в контексті специфіки вищої педагогічної освіти 

сполучно зі змістом четвертої (забезпеченнѐ всеохопляячої і справедливої 

ѐкісної освіти й заохоченнѐ можливості навчаннѐ протѐгом усього життѐ длѐ 

всіх) та п’ѐтої (досѐгненнѐ гендерної рівності та розширеннѐ прав і 

можливостей усіх жінок і дівчат) цілей Сталого розвитку ООН на період до 

2030 року (United Nations, 2015). Означене актуалізую дослідницьку увагу до 

процесу гендерної соціалізації студентства педагогічних закладів вищої 

освіти, у тому разі – засобами позанавчальної діѐльності. Адже одніюя з 

необхідних компонент справедливої освіти ю гендерна рівність. 

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐм гендерної соціалізації 

студентської молоді опікуваласѐ низка вітчизнѐних науковців, зокрема 

А. Войтовська (2020), Т. Голованова (2007), С. Харченко та С. Гришак (2013), 

Н. Шабаюва (2011) а також зарубіжних дослідників S. Harper та F. Harris (2010), 

J. Laker та D. Tracy (2011), D. Lupaschuk та C. Yewchuk (1998), 

N. P. Stromquist (2015) та інші. Також у сучасному педагогічному науковому 

дискурсі наѐвний пласт досліджень, предметом ѐких ю вивченнѐ 

можливостей використаннѐ теоретичних і методичних доробків театрального 

мистецтва длѐ вихованнѐ особистості майбутнього педагога: В. Абрамѐн 

(1996), В. Вартанова (2007), М. Дергач (2009; 2012), Л. Зімакова (2004). 

М. Сюмаков (2007), Л. Сердяк (2008), Н. Сорокіна (2008) та ін. Водночас, 

проблемі оптимізації гендерної соціалізації студентів педагогічних вишів 

засобами театрально-педагогічних технологій приділено недостатньо уваги. 

Зазначене потребую подальших наукових розвідок у цьому напрѐмі. 

Мета статті – схарактеризувати можливості застосуваннѐ театрально-

педагогічних технологій длѐ оптимізації гендерної соціалізації студентів 

педагогічних закладів вищої освіти засобами позанавчальної діѐльності.  
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Методи дослідження – длѐ виконаннѐ поставленої мети було 

застосовано теоретичні (аналіз наукової літератури з проблем гендерної 

соціалізації, театрально-педагогічних технологій длѐ вивченнѐ стану 

проблеми, уточненнѐ понѐтійно-категоріального апарату дослідженнѐ; 

синтез, узагальненнѐ, систематизаціѐ длѐ характеристики досвіду й форм 

застосуваннѐ театрально-педагогічних технологій у позанавчальній 

діѐльності студентів педагогічних закладів вищої освіти) та практичні 

(аналіз нормативної, аналітичної та звітної документації) методи.  

Виклад основного матеріалу. Ефективна реалізаціѐ політики 

забезпеченнѐ рівних прав та можливостей, на рівні закладу вищої освіти, 

вимагаю комплексної активності: розробки наукових досліджень; 

упровадженнѐ гендерного підходу в освітній процес; забезпеченнѐ 

дотриманнѐ принципу егалітарності статей у виробничих стосунках. Проте, 

оглѐд досвіду позанавчальної діѐльності педагогічних університетів у 

контексті оптимізації процесу гендерної соціалізації студентів засобами 

театрально-педагогічних технологій уважаюмо доцільним розпочати з 

характеристики клячових понѐть. 

Концептуально базовоя теоретико-методологічноя позиціюя нашої 

наукової розвідки ю положеннѐ В. Кравцѐ (2003): 1) ґендер конструяютьсѐ 

шлѐхом соціалізації, розподілу праці, системоя ґендерних ролей, сім’юя, 

засобами масової інформації; 2) ґендер формуютьсѐ і індивідами – на рівні їх 

свідомості (тобто ґендерної ідентифікації), прийнѐттѐ заданих суспільством 

норм і підлаштуваннѐ під них (в одѐзі, зовнішності, манері поведінки тощо). 

Робити ґендер – означаю створявати такі відмінності між хлопчиками і 

дівчатками, чоловіками та жінками, ѐкі не ю природними, сутнісними чи 

біологічними (Кравець, 2003, с.11-15). 

У контексті наведеної позиції ми не можемо повністя погодитисѐ з 

визначеннѐм змісту «гендерної соціалізації», запропонованим 

Н. Шабаювоя: «ѐк процесу організованого впливу на адаптація студентів 

коледжу до мінливих трансформацій соціально-культурного оточеннѐ з 

метоя подоланнѐ асиметричних умов длѐ їхнього гендерного розвитку і 

становленнѐ власної гендерної ідентичності за рахунок розширеннѐ 

рольового репертуару; набуттѐ досвіду егалітарних гендерних відносин у 

міжстатевій взаюмодії; формуваннѐ адекватної гендерної поведінки» 

(Шабаева, 2011, с. 16-17). Аргументуюмо своя думку: по-перше, наведене 

визначеннѐ залишаю поза своїм змістом механізми стихійної гендерної 

соціалізації, ѐкі, апріорі, відбуваятьсѐ в будь-ѐкому соціокультурному 

середовищі, вклячно з середовищем закладу освіти; по-друге, 
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акцентуваннѐ змісту понѐттѐ через призму однобічного впливу не вклячаю 

другу складову процесу соціалізації – «опредметненнѐ». Так, Г. Андрююва 

акцентую на двох аспектах соціалізації: «присвоюннѐ (процес засвоюннѐ 

соціального досвіду, тобто вплив середовища на індивіда) і 

опредметненнѐ (процес відтвореннѐ соціального досвіду, тобто вплив 

лядини на середовище)» (Андрююва, 2003, с. 25).  

Також ми не можемо погодитисѐ з логікоя визначеннѐ змісту 

понѐттѐ «гендерна соціалізаціѐ», що пропонуютьсѐ А. Войтовськоя: «це, по-

перше, засвоюннѐ індивідом соціального досвіду, психосоціальних норм і 

ціннісних переконань, конкретних способів поведінки, діѐльності, 

властивих представникам чоловічої та жіночої статі. По-друге, це процес 

формуваннѐ статевої самосвідомості або статевої ідентичності. Він вклячаю 

процес пізнаннѐ своюї та протилежної статі, емоційну оцінку себе ѐк 

представника певної статі, самоствердженнѐ себе ѐк представника певної 

статі у спілкуванні і діѐльності» (Войтовська, 2020, с. 77). На наше 

переконаннѐ, низкоя психологічних досліджень доведено зворотня 

послідовність тих процесів, ѐкі характеризую дослідницѐ длѐ витлумаченнѐ 

змісту понѐттѐ «гендерна соціалізаціѐ». 

Ми солідаризуюмосѐ з позиціюя щодо розуміннѐ гендерної соціалізації 

ѐк процесу «засвоюннѐ особистістя системи цінностей, норм, типів поведінки, 

стиля життѐ, соціальних ролей, що узгоджуятьсѐ з культурними, соціаль-

ними, економічними, політичними контекстами буттѐ та уѐвленнѐми про 

роль і місце чоловіка і жінки в суспільстві. Наслідком гендерної соціалізації 

індивіда ю його долученнѐ до гендерної культури, що забезпечую подоланнѐ 

ґендерної нерівності та досѐгненнѐ ґендерного паритету ѐк необхідної 

основи гармонізації суспільних відносин» (Юмець та ін., 2018, с. 26). 

Нам видаютьсѐ стрижневоя теза тернопільської гендерної школи 

О. Кікінежді, щодо комплексу базових складових особистісно-еґалітарного 

підходу до гендерної соціалізації:  

- інтеграціѐ ідеї ґендерної рівності різні сфери соціального 

функціонуваннѐ;  

- діалектична юдність ідей біодетермінації біологічноя стаття 

ґендерних ролей та взаюмозамінності жіночих і чоловічих соціальних ролей; 

- формуваннѐ егалітарного світоглѐду: ґендерної компетентності, 

ґендерної сенситивності, ґендерної толерантності, ґендерного 

самовизначеннѐ (Кікінежді, 2013, с. 203).  

Аналіз змісту цього комплексу свідчить про доцільність і необхідність 

змістовного й технологічного вдосконаленнѐ позанавчальної діѐльності 
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педагогічних закладів вищої освіти в контексті окреслених завдань. Адже 

саме позанавчальна діѐльность, переважноя міроя, обумовляютьсѐ 

особистим вибором студента, ю соціально відкритоя, різноманітноя, 

мобільноя, тобто виступаю додатковим джерелом самовизначеннѐ, 

самовиѐвленнѐ й самоствердженнѐ. Ці характеристики даять підстави 

науковцѐм В. Алюксюювій (2016) та Н. Грищенко (2007) характеризувати 

позанавчальну діѐльність студентів ѐк сферу, у ѐкій ефективно розширяютьсѐ 

й інтенсифікуютьсѐ процес соціалізації. Отже, елемент самореалізації ю 

визначальним у позанавчальній діѐльності студентства, ѐка, за умови її 

правильної організації, може бути вагомим засобом гармонізації формуваннѐ 

професійної та загальноособистісної культури, невід’юмноя складовоя ѐкої в 

демократичному суспільстві ю егалітарні цінності. 

У нашому розумінні, сенси потенціалу театральних технологій та 

позанавчальної діѐльності студентства значноя міроя співпадаять: ю 

нелінійним, опосередкованим, самоактуалізованим, взаюмодоповня-

вальним, кооперувальним, компенсувальним, гнучким, толерантними, 

рекреаційними тощо. Потенціал технологій театрального мистецтва в системі 

позанавчальної діѐльності допомагаю: розвитку пізнавальних інтересів у 

найзагальнішому сенсі; удосконалення навичок саморозвитку; формування 

естетичних почуттів; розвитку потреби у творчій діѐльності; об’юктивізації 

образу «а» та визначення конкретних перспектив особистісного розвитку; 

оптимізації самооцінки; розвитку навичок позитивного (ненасильницького), 

продуктивного міжособистісного спілкуваннѐ; засвоюннѐ широкого 

репертуару соціальних ролей тощо. Перелічені зрушеннѐ, у сукупності, 

спроможні оптимізувати процес гендерної соціалізації студентства. 

Дотримуячись вимог принципу конкретності, окреслимо зміст 

близьких понѐть, ѐкими оперуюмо в даному науковому пошуку: 

«театральні технології» та «театрально-педагогічні технології».  

Зазначимо, що наразі в науковому фонді наѐвні ѐк практика 

застосуваннѐ цього понѐттѐ без уточненнѐ його змісту, так і практика 

різного витлумаченнѐ понѐттѐ «театральні технології», зокрема: 

 ѐк засобів театрального мистецтва з одночасним визначеннѐм їх 

педагогічним інструментаріюм театральної педагогіки (Грицан, 2009);   

 ѐк технологічних моделей театрального мистецтва (Букатов, 2001); 

 ѐк особливої техніки дії, заснованої на системі К. Станіславського, 

на «теорії дії» і «параметрах взаюмодій» П. Юршова; соціоігрових, 

інтерактивних методик, що інтерпретуятьсѐ та «пристосовуятьсѐ» до 
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вивченнѐ будь-ѐкого предмету, сприѐять ѐк дитѐчій, так і педагогічній 

творчості (Юршова, 2006). 

Ми розуміюмо театральні технології ѐк упорѐдковану (у часі, просторі, 

методиці взаюмодії суб’юктів і предметів тощо) сукупність засобів реалізації 

лядьми процесу діѐльності, провідноя інтегративноя характеристикоя 

ѐкої виступаю театральність (Полѐкова, 2013, с. 196).  

Відповідно, театрально-педагогічні технології визначаятьсѐ нами ѐк 

видові щодо театральних технологій, тобто такі з них, безпосереднім 

предметом ѐких ю здійсненнѐ педагогічного впливу на особистість. 

Театрально-педагогічні технології визначаятьсѐ нами ѐк універсальний 

засіб оптимізації процесу гендерної соціалізації студентів педагогічних 

закладів вищої освіти, передусім, через можливість, у їх межах, значної 

інтенсифікації набуттѐ ними досвіду особистісного емоційно-ціннісного 

ставленнѐ до світу. У першу чергу, така інтенсифікаціѐ відбуваютьсѐ завдѐки 

аналізу множини можливих «досвідів» у межах театралізацій.  

У такий спосіб поліваріантні перспективи гендерної соціалізації 

майбутніх педагогів та їх потенційні наслідки, в ігровій формі, 

перетворяятьсѐ на середовище актуалізації особистісного становленнѐ. 

Саме тому ми розглѐдаюмо впровадженнѐ театрально-педагогічних 

технологій у практику позанавчальної діѐльності педагогічних вишів ѐк 

потенційно ефективний засіб створеннѐ індивідуальних траюкторій набуттѐ 

емоційно-ціннісного досвіду студентами, а отже – формуваннѐ 

толерантної, егалітарної особистості майбутнього педагога. 

Сутність театрально-педагогічних технологій ѐскраво демонструю теза 

А. Боалѐ (2000): «Театр дозволѐю лядині спостерігати за собоя в дії, 

діѐльності. Набуте таким чином самопізнаннѐ дозволѐю лядини стати 

суб’юктом (тим, хто спостерігаю) іншого суб’юкта (того, хто виконую роль). Це 

дозволѐю надати лядині різні можливості своїх вчинків і вивчити 

альтернативи. Лядина може спостерігати себе в момент спостереженнѐ, у 

момент дії і в момент усвідомленнѐ. Відчути себе тіюя, ѐка відчуваю, і 

подумати про себе, ѐка думаю». 

До наведеного переліку потенційних переваг застосуваннѐ 

театрально-педагогічних технологій у позанавчальній діѐльності 

педагогічних закладів вищої освіти можна додати ті завданнѐ гендерної 

соціалізації, виконаннѐ ѐких буде оптимізовано в такий спосіб:  

 формуваннѐ гендерно чутливих педагогів, ѐкі не лише обізнані з 

вимогами впровадженнѐ гендерного підходу в освіту, але й перетворили їх 

на особистісні принципи;  
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 розвиток навичок особистісно-діалогічного (ненасильницького) 

стиля спілкуваннѐ ѐк провідної умови гармонізації взаюмин в діадах «а-

реальне – а-бажане», «особистість – особистість», «особистість – соціум», 

«особистість – природа», «соціум – природа».  

Застосуваннѐ театрально-педагогічних технологій сприѐтиме 

наближення характеристик соціокультурного середовища педагогічного 

вишу трьом сутнісним (Капська, 2011, с. 107) вимогам. Екстраполяячи ці 

вимоги через призму завдань гендерної соціалізації, отримаюмо:  

1) формуваннѐ та задоволеннѐ потреб студентства щодо пізнаннѐ й 

засвоюннѐ егалітарних гендерних цінностей і норм; 

2) створеннѐ умов длѐ самореалізації та саморозвитку особистості 

відповідно до вимог гендерної рівності; 

3) забезпеченнѐ трансляваннѐ соціокультурного потенціалу, 

позбавленого усіх форм гендерної дискримінації. 

Уточнимо, що ми розуміюмо соціокультурне середовище ѐк 

особливий, соціально організований феномен культури, у ѐкому 

соціальний і культурний процеси тісно взаюмопов’ѐзані і 

взаюмообумовлені, розвиваятьсѐ в межах унітарної ідеї і чинѐть вплив на 

діѐльність соціальних суб’юктів щодо опануваннѐ та продукуваннѐ 

духовних цінностей та суспільних оріюнтирів.  

Соціокультурне середовище, насамперед, детермінуютьсѐ 

відносинами, цінностѐми, символами, предметами, а також змістом і 

спектром стандартів життюдіѐльності спільноти (традицій, правил, взірців 

поведінки та способами/технологіѐми їх трансляваннѐ). За своїм змістом 

соціокультурне середовище – це результати (продукти) матеріальної та 

духовної діѐльності когорти поколінь, загальнолядські норми й цінності, 

надбаннѐ культури та мистецтва. Усі складові соціокультурного 

середовища, незаперечно, чинѐть вплив на психічне вдосконаленнѐ 

лядини, проте міра ефективності такого впливу не ю однаковоя.  

Висновки й перспективи подальших наукових досліджень. 

З’ѐсовано, що сутнісні характеристики театрально-педагогічних технологій 

ѐкнайкраще відповідаять новій парадигмі педагогічної освіти – 

постнекласичній педагогіці, ѐка зміщую акценти у змісті сучасної вищої 

освіти з транслѐції знань і цінностей на організація змінявальних умов 

пізнаннѐ щодо їх значущості свідомістя суб’юкта. При цьому визначальним 

виступаю завданнѐ формуваннѐ егалітарного світоглѐду студентів. Ціннісне 

(ненасильницьке) ставленнѐ до світу, суспільства, особистості визначаютьсѐ 
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стрижнем професійної системи педагога та характеризуютьсѐ ѐк таке, що 

неможливо забезпечити лише раціонально-логічним впливом. 

Актуальним длѐ подальшого вивченнѐ ю питаннѐ досвіду застосуваннѐ 

конкретних форм театрально-педагогічних технологій метоя оптимізації 

гендерної соціалізації студентів у межах позанавчальної діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 
Полякова Ольга. Потенциал театрально-педагогических технологий длѐ 

гендерной социализации студентов педагогических учреждений высшего образованиѐ 

средствами внеучебной деѐтельности. 

В статье дана характеристика потенциала театрально-педагогических 

технологий длѐ гендерной социализации студентов педагогических учреждений 

высшего образованиѐ средствами внеучебной деѐтельности. Уточнена сущность 

понѐтий «гендернаѐ социализациѐ», «театральные технологии», «театрально-

педагогические технологии». Раскрыты функции театрально-педагогических 

технологий в контексте оптимизации социокультурной среды педагогического 
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учреждениѐ высшего образованиѐ с точки зрениѐ задач гендерной социализации 

будущих педагогов.  

Ключевые слова: гендернаѐ социализациѐ, внеучебнаѐ деѐтельность, 

соціокультурнаѐ среда, театральные технологии, театрально-педагогические 

технологии.  

SUMMARY 
Poliakova Оlha. Potential of theatrical and pedagogical technologies for gender 

socialization of students of pedagogical higher education institutions by means of 

extracurricular activity. 

The article characterizes the potential of theatrical and pedagogical technologies for 

gender socialization of students of pedagogical higher education institutions by means of 

extracurricular activities. The identity of the meanings of the potential of theatrical 

technologies and extracurricular activities of students is substantiated: nonlinearity, 

indirectness, self-actualization, complementarity, cooperation, compensability, flexibility, 

tolerance, recreation. The essence of the concepts “gender socialization”, “theatrical 

technologies”, “theatrical and pedagogical technologies” is specified. 

Theatrical technologies are interpreted as an ordered (in time, space, methods of 

interaction of subjects and objects, etc.) set of means for realizing the process of activity, the 

leading integrative characteristic of which is theatricality. Theatrical and pedagogical 

technologies are defined as specific to theatrical technologies, i.e. those of them, the direct 

subject of which is implementation of pedagogical influence on the individual. 

The functions of theatrical and pedagogical technologies in the context of optimizing 

the sociocultural environment of the pedagogical institution of higher education from the 

point of view of the tasks of gender socialization of future teachers are revealed. In 

particular, it is determined that the use of theatrical and pedagogical technologies 

contributes to the approximation of the characteristics of the socio-cultural environment of 

the higher education institution in three essential requirements: formation and satisfaction of 

student needs for knowledge and mastery of egalitarian gender values and norms; creating 

conditions for self-realization and personal self-development in accordance with the 

requirements of gender equality; ensuring the transmission of socio-cultural potential free 

from all forms of gender discrimination. 

It is found out that the essential characteristics of theatrical and pedagogical 

technologies best correspond to the new paradigm of pedagogical education – post-classical 

pedagogy, which shifts the emphasis in the content of modern higher education from the 

translation of knowledge and values to the organization of changing conditions of cognition. At 

the same time, the task of forming the students’ egalitarian worldview is decisive. Value (non-

violent) attitude to the world, society, personality is determined by the core of the professional 

system of the teacher and it can’t be ensured by only rational and logical influence. 

Key words: gender socialization, extracurricular activities, socio-cultural environment, 

theatrical technologies, theatrical and pedagogical technologies. 

 

 




