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ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ СТУДЕНТСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ 
КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ В 60-80-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Розглянуто особливості формування гендерного складу студентства України у 60-80-ті рр. ХХ 
століття як виміру прихованого навчального плану. Досліджено передумови та особливості формування 

горизонтального та вертикального розподілу студентства за статтю, його вплив на формування 
професійної сегрегації, яка виступала важливим ресурсом формування гендерної культури радянського 
суспільства. Гендерний розподіл студентства, що створювався відповідно патерналістських настанов 
радянської влади у сфері відносин статей, обмежував освітні можливості та перспективи професійної 

самореалізації жінок. Він є впливовим фактором формування панівної гендерної культури, яка 
обґрунтовує, транслює та відтворює професійну сегрегацію і тим самим потенціює гендерний розрив у 

кар’єрних траєкторіях, доходах, доступі до ресурсів та прийняття рішень. 
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Вступ. Система освіти є одним із визначальних чинників соціального, економічного та культурного 
розвитку країни. Отже саме вона постає одним із провідних інститутів запровадження у суспільстві гендерної 
культури, що базується на ідеалах рівності. Однак, те, що Україна, яка за індексом гендерного розриву посідає 
64 місце у світі, знаходиться за показником "освіта" на 27, а за показником "політичні права та можливості" – 
на 119 [1: 8-12], свідчить, що сьогодні вища школа не може впоратися із цим завданням. 

У процесі реалізації рівних прав на освіту існують певні нюанси, відмінності та обмеження, що 
гендерно забарвлюють освітні можливості студентства та подальшу професійну траєкторію, сприяючи 
відтворенню гендерної нерівності. При відсутності прямих дискримінаційних практик це здійснюється 
через прихований навчальний план, що вміщує імпліцитні форми і смисли освіти – цінності, диспозиції, 
норми, аттітюди та навички традиційної культури, які транслюються незалежно від мети уроку чи 
предмету [2]. Вимірами прихованого навчального плану постають зміст навчання, ті відносини, що 
складаються між учасниками навчально-виховного процесу, організація діяльності закладу освіти – і, 
зокрема, гендерна асиметрія студентства. Професійна сегрегація, відображенням якої вона є, виступає 
одним із важливих ресурсів гендерування, а отже й формування гендерної культури. Сутність та зміст 
гендерної культури, а також умови та засоби її формування в сучасній вищій школі знайшли 
відображення у роботах О. М. Кікінеджи, О. Б. Кізь, Л. М. Олійник, П. П. Терзі, С. В. Яшник та інших. 
До історичного досвіду гендерного виховання і освіти студентської молоді України зверталися 
В. О. Гайденко, Т. О. Дороніна, В. П. Кравець, О. Б. Петренко тощо. Проте, питання гендерної асиметрії 
студентства як виміру прихованого навчального плану вищої школи України в 60-х – 80 роках ХХ ст. 
висвітлювалися лише фрагментарно.  

Мета статті: розглянути форми і виявити причини гендерної асиметрії студентства у вищій школі 
України в 60-80-ті рр. ХХ ст. як виміру прихованого навчального плану та чиннику формування 
гендерної культури  

Результати дослідження. Уявлення про рівноправ’я чоловіків і жінок, що існує в українському 
суспільстві, у буденній свідомості навіть не піддається сумніву та виступає фундаментом гендерної 
культури сучасного українського суспільства. Воно бере витоки від конституційно проголошеного в 
СРСР у 1936 році рівноправ’я жінок та чоловіків. Це потребує уточнення – рівноправ’я у специфічно 
радянському розумінні. Саме ця специфіка визначала формування горизонтальної та вертикальної 
гендерної сегрегації на ринку праці в СРСР попри проголошеної рівності "у всіх галузях господарського, 
державного, культурного і громадсько-політичного життя". Горизонтальна професійна сегрегація 
виявляється у нерівномірному розподілі статей по різним професійним галузям, вертикальна – у 
нерівномірному розподілі статей по посадовій ієрархії та статусним посадам. 

Конституція 1977 року декларувала: "Жінка і чоловік мають в СРСР рівні права. Здійснення цих прав 
забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей в отриманні освіти та професійної 
підготовки, у праці, винагороді за неї і просуванні по роботі, у громадсько-політичній і культурній діяльності, 
а також спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок; створенням умов, що дають жінкам 
можливість поєднувати працю із материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і 
матерям, поступове скорочення робочого часу жінок, які мають малолітніх дітей" [3]. 

Тобто, найважливішими критеріями рівності визнавалися доступ до освіти і праці. Дійсно, частка 
жінок у зайнятому населенні в СРСР значно перебільшувала аналогічні світові показники – у 1970 році в 
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СРСР жінки складали більше половини всіх працівників народного господарства, тоді як у країнах 
Європи – лише 29,1 %, Північної Америки – 26,6 %, Азії – 23,4 %, Африки – 23,8 %, Латинської Америки 
– 12,2 % [4]. Особливістю гендерного складу радянського кадрового потенціалу було те, що жінки 
помітно переважали серед фахівців із вищою і середньою спеціальною освітою. Так, у 1986 році в 
Україні, де кадровий склад робітників і службовців на 52 % був жіночим, частка жінок серед спеціалістів 
із вищою та середньою спеціальною підготовкою дорівнювала 60 % [розраховано за 5: 415-420]. 

Масштабне залучення жінок до висококваліфікованої праці стало прямим наслідком радянської 
освітньої політики, що створила широкі можливості безкоштовного отримання освіти незалежно від 
статі. В країні швидко зростала кількість осіб із вищою освітою, причому серед жінок швидше, аніж 
серед чоловіків. Наприкінці 80-х років відсоток жінок серед студентів вищих навчальних закладів в 
СРСР дорівнював 53,9 % та перебільшував відповідні показники більшості розвинутих країн світу – 
Франції, США, Італії, Австрії, Японії тощо [6: 244]. 

Проте, Конституція, а також трудове, шлюбне та соціальне законодавство закріпили за жінками разом 
із загальним громадським правом та обов’язком "сумлінно трудитися на користь вітчизни", 
відповідальність за виховання дітей, побутові обов’язки. Оскільки репродуктивна праця жінок не 
враховувалася як економічна участь, а натомість "підтримка материнства і дитинства" розглядалася як 
пріоритет соціальної політики, жінки опинялись в уразливому становищі користувачів соціальних пільг, 
що потребують державної турботи. Специфічно радянський підхід до рівноправ’я статей втілився в 
офіційному гендерному контракті матері-трудівниці (так зване "подвійне навантаження"). Задля 
створення умов поєднання щасливого материнства із працею Програмою КПРС приписувалося надавати 
жінкам "відносно більш легкі і, в той само час, достатньо оплачувані роботи" [7: 97]. 

На практиці це втілилося в тім, що кваліфіковані та високоосвічені радянські жінки брали трудову 
участь у галузях із меншою зарплатою – так, у торгівлі і громадському харчуванні, де жінок було 82 %, 
вона дорівнювала 152,8 карб., в охороні здоров'я, фізкультурі та соціальному забезпеченні (жінок – 81 %) 
– 134,9 карб., у народній освіті (жінок – 75 %) – 155,7 карб., у культурі (жінок – 73 %) – 118,1 карб. тощо. 
У той само час, середня заробітна плата по республіці дорівнювала 195,6 карб., в маскулінізованій 
промисловості – 215,7 карб., на транспорті – 228,1 карб., у будівництві – 244,6 карб. [5: 416-431]. 
Водночас, незважаючи на більший рівень професійної підготовки, жінки складали лише близько 15 % 
керівних кадрів різного рівня. Особливо красномовно це виявлялося у такий фемінізованій сфері 
професійної діяльності, як освіта, де жінки становили 75 % працівників [5: 465] і лише п’яту частину 
керівників закладів освіти усіх рівнів [6: 22-23]. 

Таким чином, жіночими виявлялися сфери діяльності не лише такі, що відповідали стереотипам щодо 
жіночих ролей у суспільстві (турбота, підтримка, обслуговування), а й такі, що відрізняються невисокою 
заробітною платою та незначними можливостями кар'єрного зростання. Таким чином, в умовах 
безпрецедентного залучення жінок у суспільне господарство, патерналістською політикою радянського 
уряду створювалися передумови для виокремлення і закріплення сфер жіночої діяльності у суспільстві. 
Хоча зазначені вище тенденції фемінізації сфер професійної діяльності є загальними для більшості 
розвинених країн, в СРСР саме через високу економічну участь жінок вони суттєво впливали на гендерну 
культуру суспільства.  

Формування гендерної асиметрії студентів вищої школи мало характер сталої тенденції. Як елемент 
прихованого навчального плану воно здійснювалося завдяки механізмам прямого чи опосередкованого, 
навмисного чи ненавмисного регулювання статевого складу студентства по горизонталі чи по вертикалі. 
Горизонтальне розшарування контингенту студентів, яке відбивало та відтворювало професійну 
сегрегацію ринку праці, виявлялося як у статевому розподілі різних типів навчальних закладів, так і у 
розподілі спеціальностей у межах самого закладу [8: 367]. Вузи промисловості та будівництва, 
транспорту і зв'язку, у яких навчалося 43 % студентства, нараховували 60 % чоловіків, 
сільськогосподарські – 35 %, тоді жінки складали 71 % студентства освіти, мистецтва і кінематографії, 70 
% – вузів економіки і права, 63 % – охорони здоров'я, фізичної культури та спорту [5: 426-427]. 

Обмеження щодо отримання певних напрямів вищої освіти стосувалися, переважно, жінок та прямо 
мотивувалися турботою про їх репродуктивне здоров’я. Прийняття у 70-х роках переліку шкідливих для 
здоров’я та майбутнього материнства професій, у яких було заборонено застосовувати жіночу працю, привело 
до розробки відповідних наказів Міністерства охорони здоров’я та Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти щодо медичного відбору осіб, що поступають у вищі навчальні заклади. Серед повних та часткових 
обмежень через хвороби, рекомендації містили перелік спеціальностей вищих навчальних закладів, на які 
обмежувався прийом жінок. За станом на 1976 рік цей список нараховував 25 спеціальностей [9]. Прямо 
мотивовані необхідністю збереження репродуктивної функції жінок, передусім – фертильного віку, такі 
обмеження сприяли закріпленню патріархатних уявлень про головне призначення жінки, її соціальну 
функцію, про професійну меншовартість жіночої праці. Іншим наслідком такого підходу стала уразливість 
чоловіків перед шкідливими умовами праці, адже акцент на охороні здоров’я жінок дозволяв уникнути 
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проблеми безпеки праці та автоматизації виробництва. Ненавмисне заохочувалося ризикована поведінка для 
чоловіків із халатним ставленням до власного здоров’я. 

Специфіка радянського законодавства у сфері вищої освіти полягала у тім, що при значній кількості 
відомств, яким підлягали виші, існували численні підзаконні та нормативні акти, що навіть при 
відсутності прямих заборон обмежували можливості представників певної статі щодо отримання освіти у 
певній галузі – наприклад військової. Якщо радянський жіночий гендерний контракт передбачав 
реалізацію функцій матері-трудівниці, то у гіпермаскулінній мілітаризованій державі чоловічий 
відбивався у термінах "трудівник" та "захисник". На початку 90-х років на території України знаходилася 
частина загальної системи вищої військової освіти СРСР – 34 військово-навчальні заклади і 73 військові 
кафедри цивільних вузів [10: 5]. Такі кафедри створювалися з метою підготовки офіцерів запасу з числа 
студентів цивільних вузів. Законом СРСР "Про загальний військовий обов'язок" (1967 р.) студентам, що 
пройшли підготовку за програмою кафедри надавалася відстрочка від призову на дійсну військову 
службу [11], але, як правило, вони вже не призивалися. Це підвищувало привабливість вишів із 
військовими кафедрами для чоловіків, позначаючись на статевому складі студентів.  

Так само законом військовослужбовцям, звільненим із дійсної військової служби, надавалися 
переваги при вступі у вищі навчальні заклади. Зокрема, з метою здолання фемінізації учительських 
кадрів, що значно посилилася у 70-80-х рр., особлива увага приділялася залученню до вищих 
педагогічних навчальних закладів юнаків. Для підвищення привабливості педагогічної професії, юнаки 
демобілізовані з лав Збройних сил, отримували переваги при прийомі на підготовчі відділення, а також 
забезпечувалися гуртожитком та стипендіями. Такий підхід був рекомендований як провідний для усіх 
педвузів [12: 210-211, 226-228]. Вирішити проблему фемінізації освітньої галузі таким шляхом не 
вдалося, проте це сприяло посиленню статевого розподілу спеціальностей у межах вузу.  

Оскільки дійсна військова служба була громадянським обов’язком усіх чоловіків, а для жінок 
передбачалася військова служба лише на добровільних основах, військові вузи та кафедри виявлялися 
малодоступними для дівчат, а пільги для вступу до вищих навчальних закладів для звільнених у запас 
військових службовців поширювалися лише на звільнених із дійсної служби, тобто на юнаків. Щоправда, 
дівчат також готували до виконання обов’язку щодо захисту соціалістичної батьківщини – але на відміну 
від хлопців, не до військової справи, а до медичної допомоги. Починаючи з 1960 року згідно Постанови 
Ради Міністрів СРСР від 2 квітня 1960 № 356-145 і розпорядження Ради Міністрів СРСР від 25 вересня 
1962 № 2684 у всіх гуманітарних вузах були створені кафедри Цивільної оборони, діяльність яких мала 
яскраву гендерну забарвленість – вони готували студенток для резерву кадрів середнього медичного 
персоналу цивільної оборони, а студентів – до викладання основ цивільної оборони в середніх школах. В 
педагогічних вузах програму підготовки медичних сестер проходили студентки всіх факультетів, крім 
факультету фізичного виховання. Після закінчення курсів студентки складали державні іспити, 
одержували свідчення медсестер запасу й ставали на військовий облік. Диплом медичних сестер надавав 
можливість працювати в подальшому на посаді медичної сестри у лікувально-профілактичному закладі 
[13: 339]. Отже, у підготовці до зміцнення обороноздатності країни зберігався гендерний підхід, цілком 
відповідний традиційним гендерним настановам – хлопці – захисники, дівчатка – в медицині. 

Крім офіційних, існували і неписані правила щодо доступу дівчат до деяких видів професій та 
напрямків вищої освіти. Так, дівчат не брали в особливо престижні навчальні заклади: в Московський 
державний інститут міжнародних відносин – на факультет міжнародних відносин, в Московський 
державний університет – на відділення міжнародної журналістики, в Інститут Військових перекладачів, а 
також у військові та міліцейські училища і вузи [14: 125]. Існування таких заборон, на наш погляд, стало 
прямим відображенням професійних гендерних стереотипів та практик, властивих традиційній культурі. 

Організація навчально-виховного процесу у вищій школі як вимір прихованого навчального плану 
транслювала смисли, що сприяли вертикальному гендерному розподілу студентства. Яскраво це 
виявлялося в діяльності вузівського комсомолу. Партія здійснювала управління та керівництво системою 
комуністичного виховання студентів через відділи науки та навчальних закладів при ЦК КПРС, яким 
підлягали секретарі та відділи студентської молоді ЦК ВЛКСМ. У свою чергу, комітет комсомолу ВНЗ 
та факультетів, бюро курсових комсомольських організацій та групорги академічних груп разом із 
радами вузу і факультетів, адміністративними та профспілковими органами, керівними органами 
громадських організацій, кураторами, органами студентського самоврядування і т. д. розглядалися як 
складники керуючої системи управління комуністичним вихованням. Добровільна обов’язковість 
членства в комсомолі обумовлювала формально-статистично гендерний паритет в ньому, як і те, що 
члени ВЛКСМ складали абсолютну більшість студентів вищих навчальних закладів. У 1972 році 
комсомол України на 55,3 % складався з жінок. 7,3 % комсомольців України були студентами вищих 
навчальних закладів [15: 4]. Як відомо, суспільна діяльність комсомолу мала яскравий ідеологічний 
уклін, а його реальна участь в громадсько-політичному житті країни була мінімальною, проте 
помпезною. Мабуть тому в ньому відбилася специфіка радянського підходу до політичної участі жінок – 
жінки або відсутні в політиці, або виконують в ній другорядні ролі.  
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Так, відсоток жіночого прошарку у складі перших секретарів комсомольських організацій за даними 
1967 коливався від 4,5 % у Хмельницькій області до 28 % у Запорізькій, тоді як у складі других 
секретарів – від 36,3 % у Черкаській області до 62,5 % у Миколаївській. Найбільший сукупний прошарок 
перших та других секретарів не перебільшував 43 % (Вінницька область). Відділ комсомольських 
організацій ЦК ЛКСМУ не вбачав необхідності збільшувати прошарок жінок, якщо кількість їх серед 
перших секретарів перевищувала 15-18 %, тоді як при загальній кількості 30 %, подальше збільшення 
мало бути погодженим з ОК РКСМУ [16: 1-10]. Аналогічним чином, наприклад, дівчата виявилися в 
меншості серед делегатів республіканського зльоту студентів-активістів, що відбувся у Києві 17-21 
лютого 1969 р. – Харківська область послала 247 делегатів, з них лише 64 дівчини [17: 122-133], а 
Ровенська – 27, з яких дівчат 11 [18: 49-51]. Не секрет, що школа комсомольського активізму ставала 
стартовою площадкою професійної та громадської кар’єри молодого фахівця. Таким чином, система 
лідерства та управління, що існувала у вузівському комсомолі, при формальній рівності освітніх прав та 
можливостей студентів незалежно від статі, сприяла вертикальному їх розшаруванню – звичайно не на 
користь жінок, закладаючи підмурок майбутній нерівності. 

Висновки. Не можна не погодись, що професійний розподіл за принципом статі зазвичай 
перетворюється на побудову ієрархії у царині соціальної та економічної оцінки функції, які виконуються 
чоловіками та жінками; така оцінка є не на користь жінок, а її результатом є очевидна нерівність між 
статями [19: 5]. Підґрунтя такого розподілу закладається ще у системі освіти, і передусім – вищої, що 
забезпечує формування кадрового потенціалу країни.  

Формування гендерної асиметрії студентства України в 60-80-ті роки ХХ століття, що супроводжувало 
процеси виокремлення і закріплення сфер жіночої / чоловічої діяльності у суспільстві, значною мірою 
зумовлювалося особливостями внутрішньої політики радянського уряду. У горизонтальній площині воно 
відбувалося шляхами: а) прямого регулювання можливостей отримати вищу освіту певного напрямку 
відповідно до вимог медичного відбору осіб, що поступають у вищі навчальні заклади залежно від статі; 
б) при відсутності прямих заборон, опосередкованим регулюванням можливості щодо отримання освіти у 
певній галузі через численні підзаконні та нормативні акти; в) неписаними правилами щодо доступу дівчат 
/ юнаків до деяких видів професій та напрямків вищої освіти, що були прямим відображенням професійних 
гендерних стереотипів та практик, властивих традиційній культурі. 

Передумови вертикального розшарування студентства у прихованому навчальному плані 
транслювалися через діяльність вузівського комсомолу. Наймасовіша молодіжна організація в СРСР 
брала мінімальну, але демонстративну участь у громадсько-політичному житті країни, відбиваючи 
специфіку радянського підходу до політичної участі жінок – знаходження на виконавських посадах. 
Оскільки школа комсомольського активізму була стартовою площадкою професійної та громадської 
кар’єри молодого фахівця, система лідерства та управління, що існувала у вузівському комсомолі, при 
формальній рівності прав та можливостей студентів, сприяла вертикальному статевому їх розшаруванню, 
закладаючи підмурок майбутній нерівності. 

Через прихований навчальний план, важливим виміром якого є організація навчально-виховного 
процесу, що виявляється серед іншого в горизонтальному та вертикальному гендерному розподілі 
студентів, транслювалися (і транслюються досі) гендерні стереотипи про другорядність професійної та 
суспільної діяльності жінок, яким відводилися допоміжна, вторинна функція, про меншовартість їх 
професійного внеску, про пріоритетність для них приватного, особистого життя, їх нездатність до 
управління та керівної справи тощо. Характеристики, які накладаються на певну стать через такі 
стереотипи та зумовлюють цей розподіл, відбивають настанови, упередження та очікування традиційної 
гендерної культури патріархатного типу. Гендерний розподіл студентської молоді, що стає передвісником 
майбутньої гендерної сегрегації – як вертикальної так і горизонтальної, обмежує освітні можливості та 
можливості професійної самореалізації для жінок. Тому він є впливовим фактором формування гендерної 
культури, яка обґрунтовує, транслює та відтворює професійну сегрегацію і тим самим потенціює гендерний 
розрив у кар’єрних траєкторіях, доходах, доступі до ресурсів та прийняття рішень. 
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Петрученя А. Г. Гендерная асимметрия студенчества в Украине как фактор формирования 
гендерной культуры (60- 80-е годы ХХ века). 

Рассмотрены особенности формирования гендерной асимметрии студенчества Украины в 60-80-е годы 
ХХ века как измерения скрытого учебного плана. Исследованы предпосылки и особенности 

формирования горизонтального и вертикального распределения студенчества по полу, его влияние на 
формирование профессиональной сегрегации, которая выступала важным ресурсом формирования 
гендерной культуры советского общества. Гендерная асимметрия студенчества, состоявшая под 

значительным влиянием патерналистской советской политики в сфере отношений полов, ограничивала 
образовательные возможности и перспективы профессиональной самореализации женщин. Доказано, 

что гендерная асимметрия студенчества является влиятельным фактором формирования 
господствующей гендерной культуры, которая обосновывает, транслирует и воспроизводит 
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профессиональную сегрегацию, потенцирует этим гендерный разрыв в карьерных траекториях, 
доходах, доступе к ресурсам и принятию решений. 

Ключевые слова: формирование гендерной культуры, скрытый учебный план, гендерная асимметрия. 

Petruchenya G. G. Gender Students Asymmetry in Ukraine as a Factor of the Gender Culture Formation  
(the 60-80-ies of the XX Century). 

Features of the Ukrainian students' gender asymmetry formation in the 60-80th years of the XX century as the 
measurement of the hidden curriculum is discussed. The preconditions and forming peculiarities of the 

horizontal and vertical students' distribution by gender, its effect on the occupational segregation formation, 
which acted as an important resource of the gender culture of the Soviet society, are considered. Gender 
students' asymmetry, formed under the considerable influence of the Soviet paternalistic policy in gender 

relations, limited the educational opportunities and prospects of the professional women's self-realization. It is 
proved that students' gender asymmetry is an influential factor of the dominant gender culture formation, which 
justifies, broadcasts and reproduces the occupational segregation, potentiates by this the gender gap in career 

trajectories, incomes, access to resources and decision-making. 

Key words: gender culture formation, hidden curriculum, gender asymmetry. 


