
УПОВНОВАЖЕНА ОСВІТА 

ЗВІТ ЗА 2001 РІК 

 

Метою проекту визначені такі напрямки: 

- Розвивати і зміцнювати міжнародну мережу уповноваженої освіти. 

- Посилювати науковий і творчий потенціал  програми. 

- Продовжувати інституалізацію програми і її подальше формальне визнання. 

- Створювати нові моделі впровадження ґендерної справедливості  та 

ґендерної рівності. 

- Залучати вищі навчальні заклади та заклади підвищення кваліфікації до 

процесів поширення знань щодо ґендерних стосунків в суспільстві. 

- Створювати сприятливі умови для націлювання працівниць і працівників 

системи освіти на орієнтацію їх на якісно інші підходи в педагогіці, 

базовані, зокрема, на ґендерній чутливості. 

- Запропонувати майбутнім педагогам і соціальним працівникам і 

працівницям конкретні шляхи переходу від авторитарного стилю стосунків 

до демократичного в їхній майбутній праці. 

- Підвищити роль жінки, зміна ролі якої сприятиме  зміні  суспільства в 

цілому. 

- Зорієнтувати чоловічу позицію на більшу соціальну відповідальність, 

комунікативність. 

- Зорієнтувати дівчат та хлопців для ролей взаємної підтримки, громадської 

активності та державного будівництва на засадах  саме партнерської моделі 

стосунків. 

- Надати дівчатам можливість розуміння щодо їхнього потенціалу та 

реалізації талантів, таким чином, посісти гідне місце, насамперед, в школі, 

вдома, в суспільстві. 

 

Досягнення цього здійснювалося як на національному, так і на міжнародному 

рівнях. 

 

Була сформована Національна Рада з питань уповноваженої освіти, а також 

створений Науково-методичний центр “Педагогіка уповноваження”.  

Програма отримала ліцензію Міністерства освіти та науки АА № 109681 від 

11.04.2001. Це перший прецедент, коли жіноча громадська організація отримала 

ліцензію на підвищення кваліфікації фахівців в галузі інноваційної діяльності в 

освіті з ґендерної проблематики. 

Всі групи з передбачених планом на 2001 рік були в центрі уваги програми, 

хоча, безумовно, різною мірою: 

- діти 

- вчительки та вчителі 

- батьки 

- шкільна адміністрація 

- позашкільні педагоги 

- дослідники та дослідниці 

- державні службовці 

- соціальні робітниці та робітники 

- майбутні педагоги 

- представники та представниці засобів масової інформації 
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Для кожної з груп розроблено програмні модулі (1 день, 3 дні, 5 днів, 24 

заняття). 

Розроблена стратегія розвитку програми уповноваженої освіти на 2002 – 2004 

роки.  

Було прийняте рішення про проведення аналітичної оцінки проекту за 1999 – 

2001 роки. Це планується здійснити протягом першого кварталу наступного 

року. 

Регулярно виходили рекомендації, важливість і вплив яких були відзначені 

фахівцями з різних країн й українськими тренерами. 

Здійснювалося оновлення сторінки в Інтернет. Найближчим часом планується 

перенести сторінку, додавши нові функції та можливості, на створений 

громадянський портал, підтриманий МФВ. 

Було здійснено збір поточної інформації по країнах через список розсилки. 

Перший раз це було зроблено вручну, надалі планується користуватися 

автоматичними списками. 

До програми долучилася команда Казахстану, для якої був проведений тренінг 

тренерів в червні. 

Було прийняте рішення призупинення розробки блоку “Демократія” у зв’язку з 

перспективними планами розробки нового посібника. Підготовлені матеріали 

для читанки (хрестоматії з уповноваженої освіти). 

Продовжувалися розробка і впровадження спецкурсів з уповноваженої освіти в 

педагогічних коледжах і університетах, а також проведення курсів-тренінгів  з 

уповноваженої освіти за інтерактивною методикою в школах, підшефних 

університетах і коледжах Сімферополя, Львова, Чернігова, Донецька і області, 

Ужгорода, Чернівців. 

Основний наголос в Україні робився на реалізації спецкурсів для фахівців 

інноваційної галузі в освіті з двох напрямків – ґендерна проблематика та 

успішні комунікації. Пілотажна наробка вже активно допомагає країнам регіону 

слідувати шляхом подальшої інституалізації програми, розвитку та зміцнення 

курсу. Повноцінний курс, який складається з 72 годин практичних та 

теоретичних занять з подальшим вихідним контролем може бути доброю базою 

для розробки подібних грунтовних курсів в інших країнах. За звітний період 

було проведено два повних (двотижневих) курси і один тижневий (перший 

тиждень). Всього навчання за цією схемою пройшли більш як 30 осіб. 

В процесі розвитку курсів було поповнено список літератури для 

уповноваженої освіти, який містить зараз більше 100 найменувань різними 

мовами і постійно поповнюється. Складається коротка біблографія. 

Перші випускники й випускниці показали глибоке зацікавлення і проникнення в 

тему, а також профільне бачення подальшого розвитку. Особливо хотілося б 

відзначити наступні три праці: 

“Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з огляду на 

засадничі принципи уповноваженої освіти” – Тетяна Гришина, Кіровоград 

“Засоби формування ґендерних стереотипів у школі” – Ігор Сущенко, Чернігів 

“Теоретична модель впровадження проекту “Уповноважена освіта” в початкову 

ланку” – Людмила Ткачук, Чернівці 

Кожна містить цікаві знахідки і глибокі висновки, які варто розповсюдити для 

широкого загалу. 

Розпочалася робота в сільських школах, які є найбільш вразливими з огляду на 

інноваційні програми. 
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Розвиток програми понад заплановані заходи призвів до виникнення кількох 

ініціатив, розвиток яких може мати значний вплив не лише на ґендерні 

програми, а й на інші. 

За ініціативою Центру була організована та проведена зустріч ініціативної 

групи щодо створення Мережі громадських освітніх ініціатив. Після створення 

Мережі відбулися ще декілька зустрічей. Зокрема, у вересні пройшов 

ознайомчий тренінг, на якому кожна з програм презентувала себе в 

інтерактивний спосіб. Планується видати спільний буклет, який був би 

допоміжним у спільній роботі на місцях та покращанні якості тренінгів.  

Відбулася зустріч з представницями лесбійської спільноти в Україні, де були 

намічені заходи із залучення лесбіянок до вивчення уповноваженої освіти та 

проведення інших курсів, які відповідають потребам громади.  

Висловлювалися потреби перекладу підручника “Уповноважена освіта” на мови 

національних меншин України – кримсько-татарську, ромську, угорську та 

польську. МФВ підтриманий проект з впровадження уповноваженої освіти в 

кримсько-татарські школи, а одна з вчительок пройшла перший тиждень 

навчання за ліцензованим курсом.  

Було проведене тренінг з ґендерної чуйності для персоналу та членів 

програмових рад МФВ. Він показав перспективи розвитку програми в цілому та 

необхідність подальшого розвитку подібних тренінгів та роботи в більш 

широкому розумінні.  

Наукова та теоретична праця зосереджена в сфері подальшого опису програми, 

досліджень в конкретних галузях, зокрема, в лінгвістиці. При цьому, така 

робота ведеться не лише в Україні, а й інші країни починають приєднувати свої 

наукові дописи до цього. 

Вивчається можливість використання авторського права з метою додаткового 

залучення грошей без втрати неприбуткового статусу організації. 

Програма розвивається не лише за підтримки Міжнародного фонду 

“Відродження” та Інституту відкритого суспільства. Цього року програма 

підтримувалася і різних регіонах України також за рахунок інших джерел – 

Британської Ради, Українського жіночого фонду, Глобального жіночого фонду, 

програми підтримки фермерів тощо. 

 

Продовжувалася інтенсивна робота на міжнародному рівні. 

Важливим внеском у стратегічне планування стала зустріч директорки 

програми з координаторками Жіночої сітьової програми в Софії, а також звіт 

програми “Уповноважена освіта”. Було висловлено як багато позитивних 

вражень і відгуків з різних країн, так і задані чисельні запитання щодо 

конкретних аспектів розвитку та можливих шляхів її подальшого просування. 

Підсумком року стала подібна зустріч у Таллінні, яка показала якісно новий 

етап в житті програми та дороговкази на майбутнє. 

Протягом року здійснювалася активна співпраця з програмою за межами 

України. Це робилося різними шляхами: 

- через сторінку в Інтернет; 

- через список розсилки Міжнародної науково-практичної ради (МНПР); 

- через список розсилки координаторкам Жіночої сітьової програми; 

- через зустрічі (літній табір, зустріч МНПР, наставницькі поїздки). 

 

Координатори проекту, а також тренери-наставниці здійснювали технічну 

допомогу у вигляді поїздок на експериментальні майданчики та на місця 
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проведення тренінгів, усних консультацій та письмових рекомендацій, 

базованих на спільному досвіді учасників і учасниць проекту та теоретичних 

засадах курсу.  

В січні була здійснена наставницька поїздка до Киргизстану, де відбувся тренінг 

тренерів для нової групи тренерів в кількості 21 особи. 

В травні була здійснена наставницька поїздка до Азербайджану. Візит відкрив 

деякі складнощі в реалізації програми в країні, пов’язані як із суб’єктивними, 

так і об’єктивними обставинами. Ситуація обговорювалася як українською 

командою, так і персоналом програми, зокрема, під час зустрічі в Будапешті. В 

червні в Баку був проведений відбірковий тренінг та індивідуальні інтерв’ю, а у 

вересні – тренінг тренерів. Це, певною мірою, послабило напругу в команді, 

проте, вже за кілька місяців в команді виниклі інші проблеми, як 

організаційного, так і міжособистісного характеру.  

В листопаді була здійснена наставницька поїздка до Молдови. В країні тільки 

через рік після тренінгу тренерів розпочалася робота, тому практичні наслідки 

побачити було ще складно, бо заняття пройшли не більше місяці. Водночас, до 

початку занять був виданий посібник молдовською мовою, що з першого дня 

поставило програму в ряд з іншими формалізованими в країні. 

Іншим елементом дистанційного навчання через мережу була пересилка 

перекладених російською мовою матеріалів з ліцензування програми, що може 

бути моделлю для інших країн як у формулюваннях, так і в кроках. Ще одною 

цікавою інформацією, що викликала неабияке зацікавлення, стало есе “Як ми 

отримували ліцензію”, в якому у невимушеній вільній формі були викладені 

кроки в ліцензуванні, які залишилися поза офіційними матеріалами. 

Новий етап, який пройшла програма 2001 року, не залишився поза увагою 

Мережевої жіночої програми (Нью-Йорк). У зв’язку з чим, 17 травня 2001 року 

в Будапешті відбулася одноденна нарада за участю керівництва Мережевої 

жіночої програми (Нью-Йорк, Будапешт), представниці Академії освітньої 

політики (Будапешт) та директорки програми в Україні. Було обговорене багато 

питань як поточної роботи, так і перспективного розвитку, зокрема, на регіони, 

в яких поки ще нема фондів Сороса.  

Одним з наслідків цієї зустрічі стало рішення про збільшення кількості 

учасниць та учасників літнього табору в Карпатах із залученням країн 

Південно-східної Азії та Африки. Це потягло за собою значне підвищення 

організаційних, адміністративних та інших витрат, а також вимогу певної 

переорієнтації роботи самого табору. 

Міжнародна літня школа, запланована на Форумі 2000 року, відбулася в перші 

два тижні серпня. Творча лабораторія, цікавий відпочинок, нові знахідки 

програми стали спільним набутком учасниць та учасників з 13 країн – 

Азербайджану, Бірми, Грузії, Індонезії, Казахстану, Киргизстану, Лаосу, Литви, 

Молдови, Таджикистану, США, Узбекистану, України. 

Під час проведення в жовтні Міжнародного ярмарку жіночих ініціатив “Арка” 

був проведений круглий стіл, який зібрав цікаві ідеї та думки щодо подальшого 

розвитку програми, а також змісту майбутнього посібника. 

Наприкінці року відбулися міжнародні курси з уповноваженої освіти згідно 

ліцензованого курсу, які зібрали 12 осіб з 7 країн. Присутнім були 

запропоновані практичні заняття, які містили як поглиблене вивчення знайомих 

вправ, так і розвиток та обговорення нових. Були представлені схеми, які 

допомагають самостійно розробляти вправи і теми. Відбувся обмін думками 

щодо існуючих розділів та діверсифікації технік. Відвідування бібліотеки та 



 5 

представлення літератури допомогло багатьом розширити свої знання та 

збагатитися копіями деяких праць або уривків з них. 

Передостанній день був присвячений роботі з написання посібника для 

уповноваженої освіти. Спільними зусиллями було написано концепцію, основні 

принципи побудови нового видання, а також інші аспекти. Для нового 

посібника планується застосувати нову концепцію, базовану на “трьох І” – 

ідентичності, інтеракціях, інституціях.  

Останній день був наповнений організаційними питаннями та дискусіями в 

рамках Міжнародної ради з уповноваженої освіти. 

Основними завданнями Ради було визначено: 

- просування ідей уповноваженої освіти; 

- обмін досвідом; 

- обмін інформацією; 

- підтримка національних проектів; 

- організація спільних міжнародних проектів; 

- організація регулярних зустрічей (тренерів, дітей та всіх, хто зацікавлені в 

поширенні досвіду уповноваженої освіти); 

- проведення спільних досліджень; 

- організація міжнародної команди тренерів; 

- встановлення зв’язку з іншими програмами. 

В дискусії присутні відзначили, що робота за рік слідувала наміченим 

напрямкам і повністю відповідала планам. 

Окрім питань комунікації, інформування, ресурсів для роботи та обговорення 

майбутніх планів, присутні говорили на важливу для сучасного світу тему – 

кризу після 11 вересня, але в прикладному баченні з позиції уповноваженої 

освіти. Дискусія носила назву “Гендерна перспектива миру” і містила цікаві 

пропозиції та конкретні ідеї для впровадження. Ці ідеї і були представлені 

пізніше учасницям зустрічі координаторів сітьової жіночої програми в Таллінні.  

Міжнародна зустріч дала новий матеріал для роздумів та стратегічних планів. 

 

Проблеми програми на сучасному етапі можна окреслити таким чином: 

 

- програма втратила свою несподіваність і свіжість як для тих, хто бере в ній 

участь, так і для тих, хто безпосередньо не заангажовані у її виконання. Це 

вимагає серйознішого і відповідальнішого ставлення до кожного її кроку; 

- в Україні програма набуває певного звучання, але є сумніви щодо 

прийнятності її активнішого включення у формальну освіту у зв’язку з 

консервативністю освітніх інституцій; 

- інші країни-учасниці беруть доволі пасивну участь у самостійному 

формуванні програми, дотримуючись споживацького ставлення; 

- різні країни знаходяться на різних етапах свого розвитку, залежно не від 

часу свого долучення до програми, а від ініціативності і готовності прийняти 

її в комплексі; 

- тенденції сталого розвитку програми помітні ще не в усіх командах, а для 

деяких вони дуже сумнівні з огляду на поточну реальну ситуацію; 

- процес інституалізації програм в країнах здійснюється з різною 

інтенсивністю; 

- складність розвитку програми як в її змістовному, так і в організаційному 

аспектах, несе певний ризик в запізненні розвитку її окремих складових, 

таких, як висвітлення в засобах масової інформації, досліджень, тощо. 
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Короткостроковими результатами проекту можна назвати:  

- становлення комунікаційних каналів та зв’язків у мережі (список розсилки 

та регулярні індивідуальні зв’язки) ; 

- ліцензування програми; 

- регулярне оновлення сторінки в Інтернет; 

- ознайомлення іноземних учасниць та учасників з формою впровадження 

уповноваженої освіти у вигляді табору; 

- поглиблення наукової бази програми (самостійні курсові роботи після 

завершення ліцензованого курсу); 

- розробка модельних спецкурсів з уповноваженої освіти для вищих 

навчальних закладів; 

- розвиток програми в цілому на базі нового досвіду; 

- розробка підходів та критеріїв оцінки знань і навичок студентів і студенток 

по завершенні курсу (самостійні роботи, співбесіди, представлення робіт, 

колоквіуми тощо); 

- розвиток теоретичної бази курсу (концепція програми, концепція 

посібника); 

- підвищення обізнаності студенток і студентів щодо ґендерної рівності, 

ґендерно чутливого підходу та можливої зміни парадигми освіти в цілому на 

базі названих ознак; 

- формування сталих зв’язків “університет – школа – університет” для 

подальшого розвитку та впровадження курсу. 

 

Висновки 

 

- Розпочавшись як короткочасні тренінги з ґендерної просвіти, уповноважена 

освіта за кілька років набула повноцінного характеру комплексної програми, 

яка несе в собі не лише просвітницький, а й виховний і глибоко 

пізнавальний компонент. Уповноважена освіта як одна з трансформаційних 

освіт займає своє місце серед інновацій в освіті. 

- Досвід різних країн регіону, а також зацікавлення “далеких” в культурному 

плані країн (Бірма, Індонезія, Зімбабве), підтверджує думку про те, що 

ґендерна методологія в освіті може знайти відгук в різних групах і особах, а 

тому має стати однім з фундаментів, на яких можна будувати “дім 

взаєморозуміння”. 

- Прикладний характер уповноваженої освіти ще недостатньо вивчений, а 

тому має значний потенціал, який слід активніше досліджувати, зокрема, в 

профільних напрямках, таких, як культура миру, подолання насильства, 

торгівлі людьми, економічний розвиток та інші. 

- Програма потребує послідовнішого і ширшого просування та популяризації 

із залученням засобів масової інформації та виробництвом більшої кількості 

оновлених рекламних матеріалів. 

- Системний та організаційний розвиток мають стати наріжним каменем 

стратегії і тактики команд в наступні два роки. Для цього слід залучати весь 

наявний та можливий потенціал. 

- Просування програми в “незнайомі” регіони та країни потребує особливої 

делікатності у презентації та впровадженні та поміркованості у виборі нових 

партнерів. Поєднання інтенсивних та екстенсивних підходів у розвитку 
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програми має бути збалансованим та знаходитися під постійним 

моніторінгом. 

- Підготовці англомовних тренерів слід приділити особливу увагу, 

заохочуючи як активніше використання англійської мови для її 

удосконалення, так і залучення нових тренерів до активної співпраці при 

наявності в них “робочої” англійської мови. 

- На сучасному етапі розвитку програма повинна мати вже чітко визначені 

наукові і практичні складові, передбачаючи окремо розвиток кожної і 

залучаючи до цього фахівців відповідних напрямків. 

 

Зроблена робота показує ресурси, можливості та напрямки розвитку програми в 

цілому. Значний поступ за останній період вимагає перегляду багатьох 

складових проекту, зокрема, значне збільшення його людських ресурсів, 

вирішення проблеми прийнятного офісу, концептуальні засади та фінансування. 

В цілому, проект виконав завдання, поставлені на 2001 рік. 

 

Олена Суслова 

Директорка 

Інформаційно-консультативного 

жіночого центру 

 


