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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ 
В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО
Статтю присвячено питанню гендерної рівності, актуалізовано як у ратифікованих міжнародних 

документах, так і в Конституції та в низці освітніх законодавчих актів, що підтверджує потребу 
в закладанні підґрунтя для імплементації ґендерного підходу в навчально-виховну роботу закладів 
вищої освіти.

Забезпечення прав і свобод людини визначає сьогодні діяльність держави, а творення нових форм 
суспільних відносин між статями на основі світових загальнолюдських стандартів дотримання прав 
людини є необхідною умовою перебудови України в контексті світового співтовариства, розбудови 
нових форм міжнародного спілкування. Визначення в Конституції України принципу рівноправності 
жінок і чоловіків свідчить про вихід Української держави і громадянського суспільства на європейський 
і світовий рівні розв’язання ґендерних проблем. Проблема створення в Україні суспільства гендерної 
рівності сьогодні актуальна. Процес інтегрування гендерних досліджень гальмується, і, вірогідно, 
не лише через певні суспільні обставини. Необхідно констатувати, що до визнання існування ген-
дерної асиметрії не готові як більшість академічних учених, так і переважна більшість пересічних 
громадян. Суспільна свідомість як найбільш статичний елемент суспільного життя лише певною 
мірою залежить від законодавчих механізмів врегулювання суспільних відносин. Це також зумовлено 
поділом сфер суспільного життя на публічну та приватну. Важливим є не тільки створення достат-
нього нормативно-правового поля, а і його дотримання. Ця проблема не втратила актуальності, 
оскільки є факти порушення та ігнорування чинного законодавства.

У результаті дослідження встановлено, що в Україні на сьогодні питання гендерної рівності акту-
алізовано як у ратифікованих міжнародних документах, так і в Конституції та в низці освітніх зако-
нодавчих актів, що підтверджує потребу в закладання підґрунтя для імплементації гендерного під-
ходу в навчально-виховну програму підготовки здобувачів вищої освіти.
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Постановка проблеми. Сьогодні серед прі-
оритетів зовнішньої політики найвищим пріори-
тетом України виступає євроінтеграція [10, с.2)]. 
Сучасні умови суспільного розвитку України 
позначені прагненням країни до вступу в загаль-
ноєвропейський культурно-політичний простір, 
що робить злободенним питання реформування 
всієї системи освіти шляхом переорієнтації на 
світові стандарти. Істотно змінюється структура 
освіти, переглядаються концептуальні підходи 
до змістової та функціональної сторони. Головне 
завдання сучасної освіти полягає у формуванні не 
лише освіченої особистості. Випускник навчаль-
ного закладу сьогодні повинен бути людиною, 
спрямованою на подолання стереотипних уяв-
лень минулого, вільною від будь-яких дискримі-
наційних установок, тобто бути людиною дійсно 
культурною, яка добре знайома з інтелектуаль-
ним досвідом попередніх поколінь та намагається 
поєднати кращі його надбання із сучасним рівнем 
наукового знання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми гендерної освіти та гендерної педа-
гогіки в Україні стали предметом дослідження 
П. Горностай, І. Іванової, В. Кравця, Н. Кутової, 

Л. Харченко, О. Цокур, Л. Штильової. Особливості 
впровадження гендерного підходу в систему 
сучасної освіти обґрунтовані О. Гродською, 
О. Ільченко, А. Керимовою, В. Кравцем, А. Матляк, 
О. Місюкевич, А. Тюрменко, Л. Штильовою. 
Проблеми гендерного виховання та формування 
гендерної культури розкривають О. Андрусик, 
Т. Бутурлін, Е. Кучеренко, Н. Самойленко, К. Троян, 
О. Цокур, А. Чайка, М. Воровка.

Мета статті. Метою дослідження є аналіз зако-
нодавчої бази гендерної рівності, що підтверджує 
потребу в закладанні підґрунтя для імплементації 
гендерного підходу в навчально-виховну роботу 
закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Зі здобуттям 
незалежності розпочався рух України в бік інте-
грації до міжнародної спільноти. У зв’язку з цим 
перед країною постали зобов’язання щодо імпле-
ментації міжнародних директив у сфері гендер-
ної рівності, що було закріплено в законодавстві. 
Н. Грицяк вказує, що особливістю формування 
державної політики України щодо забезпечення 
рівноправ’я жінок та чоловіків є те, що вона буду-
ється, з одного боку, на основі міжнародних нор-
мативно-правових актів, ратифікованих Україною, 
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а з іншого – регулюється національними норма-
тивно-правовими актами щодо рівноправності між 
жінками та чоловіками[2]. Правове регулювання 
державної гендерної політики в Україні здійсню-
ється нормативно-правовими актами двох рівнів: 
наднаціонального та національного. До норма-
тивно-правових актів наднаціонального рівня від-
носять такі: 

− Загальну декларацію прав людини;
− Конвенцію ООН «Про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок»;
− Декларацію Тисячоліття ООН;
− Пекінську Платформу дій;
− Декларацію про викорінення насильства 

стосовно жінок тощо.
Формування суспільних відносин між ста-

тями, відповідно до світових стандартів дотри-
мання прав людини, стало для України необхід-
ною умовою входження в європейську спільноту, 
свідченням її виходу на європейський і світовий 
рівень вирішення гендерних проблем. Г. Христова 
та О. Кочемировська [13] зазначають, що сучасні 
міжнародні стандарти гендерної рівності та законо-
давство демократичних країн світу ґрунтуються на 
трьох моделях рівності жінок та чоловіків, а саме:

1) формальна модель рівності чоловіка 
та жінки виходить із закріплення на законодав-
чому рівні формалізованої рівності прав статей, 
незалежно від будь-яких інших дискримінаційних 
критеріїв (раси, кольору шкіри, мови, релігії, полі-
тичних та релігійних переконань, національного 
та соціального походження, майнового, станового 
чи іншого становища). Її прибічники вважають 
формальну рівність достатньою для подолання 
тієї фактично наявної в суспільстві нерівності, 
яка складалася протягом розвитку людської циві-
лізації та культури. Такий підхід у контексті ген-
дерної теорії має назву гендерно нейтрального. 
Формальне закріплення рівності прав є важливим, 
але недостатнім кроком на шляху досягнення 
реальної рівності. Адже суспільна свідомість як 
найбільш статичний елемент суспільного життя 
лише певною мірою залежить від законодавчих 
механізмів врегулювання суспільних відносин. Це 
також зумовлено поділом сфер суспільного життя 
на публічну та приватну. Оскільки в полі взаємо-
дії державних органів та громадян знаходиться, 
переважно, перша, то вона й опиняється у фокусі 
захисту прав людини. Порушення прав більшості 
жіноцтва, які скоюють партнери-чоловіки та/або 
члени сім’ї, залишаються, звичайно, поза увагою, 
що виправдовується базовим правовим принци-
пом невтручання у приватне життя та невідділь-
ним правом на таємницю особистого та сімейного 
життя. Формальна модель рівності нехтує біоло-
гічною різницею статей, що ускладнює в деяких 
випадках реалізацію прав жінок, рівних чоловічим 
(наприклад, права на працю у зв’язку з репродук-
тивною функцією);

2) протекціоністська модель рівності чоловіка 
і жінки базується на усуненні чи обмеженні уча-
сті жінок у деяких сферах діяльності. Цей підхід 
визнає відмінності між жінками та чоловіками. Вони 
полягають у слабкості жінок, яка виправдовує їхнє 
підлегле становище. Протекціоністський підхід 
обмежує права жінок, спричиняє їх дискримінацію – 
наприклад, заборону певних професій для жінок під 
виглядом турботи про репродуктивне здоров’я;

3) субстантивна модель рівності чоловіка 
і жінки базується на визнанні соціальних та біо-
логічних розбіжностей між чоловіками та жін-
ками, які не можуть бути скасовані лише шляхом 
закріплення формальної рівності на законо-
давчому рівні. В межах цього підходу підкрес-
люється важливість створення й забезпечення 
рівних можливостей реалізації прав. Для цього 
мають упроваджуватись додаткові законода-
вчі та правозастосовні заходи, створюватись 
механізми їх упровадження, зокрема, надання 
додаткових гарантій для жінок або чоловіків 
для реалізації тих чи інших прав. У законодав-
чому полі України використовується поняття 
«позитивні дії», які ми розуміємо як спеціальні 
тимчасові заходи, спрямовані на усунення юри-
дичної чи фактичної нерівності в можливостях 
жінок і чоловіків задля створення сприятливих 
умов для досягнення рівних результатів у реа-
лізації прав. Позитивні дії можуть здійснюватись 
шляхом надання виняткових привілеїв соціаль-
ній групі, яка зазнає певних утисків (обмежень), 
або надання цій групі дозволів, пільг, заохочень, 
квот тощо. Позитивні дії не вважаються дискри-
мінацією за ознакою статі. Їх використання доз-
воляє уникнути дискримінації в реалізації прав 
для людей, які знаходяться в різному становищі, 
внаслідок застосування гендерно нейтральних 
заходів. Саме на цій моделі вибудовуються між-
народні стандарти захисту прав жінок, зокрема 
на Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок (CEDAW) [13].

Протягом останніх тридцяти років у центрі 
уваги міжнародної спільноти знаходиться про-
блема насильства проти жінок – і домашнє 
насильство, зокрема. Ця проблема знайшла від-
дзеркалення в низці документів міжнародного 
права. Повним і далекосяжним документом у цій 
галузі є Конвенція Ради Європи про запобігання 
насильству щодо жінок і домашньому насильству 
та боротьбу з цими явищами, яка була запро-
понована для підписання у Стамбулі у 2011 р. 
Стамбульська конвенція поєднала кращі світові 
стандарти та практики та відтворює сучасний 
погляд на права людини, який передбачає розу-
міння того, що боротьба з насильством щодо 
жінок є обов’язком держави [3]. Україна підпи-
сала Конвенцію ще у 2011 р., тоді як підготовка до 
ратифікації триває й досі, але окремі її положення 
включені до українського законодавства.
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До документів національного законодавства 
у сфері забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків відносяться такі: Конституція 
України, законодавчо-правові документи щодо 
праці та зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитин-
ства, материнства та батьківства; освіти, культури, 
охорони здоров’я; утворення та діяльності полі-
тичних партій, інших об’єднань громадян, органів 
виконавчої влади, державної служби тощо.

Зважаючи на те, що досягнення гендерної 
рівності є одним із пріоритетів розвитку України 
у третьому тисячолітті, процес трансформації 
традиційних, зазвичай, стереотипних уявлень про 
соціальну роль жінок та чоловіків розглядається 
як основний компонент соціально-економічної 
політики Української держави, що має бути імпле-
ментований у вищу освіту.

Отже, впровадження гендерного підходу 
в систему вищої освіти країни зумовлена низкою 
суперечностей, зокрема між вимогами забезпе-
чення гендерної рівності, задекларованими на 
державному рівні та умовами її впровадження; 
необхідністю підготовки майбутніх фахівців до 
реалізації гендерного підходу у професійній 
діяльності та недостатнім рівнем її здійснення 
в системі вищої освіти України; cензитивнicтю 
студентського віку щодо осмислення ідеї гендер-
ної рівності та обмеженими можливостями вищої 
школи в задоволенні означеної потреби.

Зважаючи на те, що законодавче забезпечення 
є стратегічним орієнтиром та передумовою для 
легітимного впровадження певного виду діяль-
ності в суспільну практику, вважаємо за доцільне 
підкреслити, що Україна ратифікувала низку між-
народних документів, які, проголошуючи цінність 
прав людини,закріплюють принцип рівноправ’я 
чоловіків і жінок та забороняють дискримінацію, 
зокрема й за становою ознакою. Насамперед, це 
такі документи: Загальна декларація прав людини 
(1948 р.), Міжнародні пакти про права людини 
(1966 р.), Конвенція про боротьбу з дискримінацією 
в галузі освіти (1960 р.), Конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок (1980 р.) тощо. 
Визначення «забезпечення гендерної рівності» як 
третьої (із семи) найважливіших цілей тисячоліття 
для України свідчить про стратегічне значення 
цього питання для розвитку нашої держави. [4].

Ідеї дотримання прав людини та недискримі-
нації за ознакою статі в освітній сфері відобра-
жені в національному законодавстві. Так, зокрема 
стаття 24 Конституції України (1996 р.) [6] гарантує, 
що «Громадяни мають рівні конституційні права 
і свободи та є рівними перед законом. Не може 
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними або іншими ознаками. Рівність прав 
жінки і чоловіка забезпечується: наданням жін-

кам рівних із чоловіками можливостей у громад-
сько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти та професійній підготовці, у праці та вина-
городі за неї; спеціальними заходами щодо охо-
рони праці та здоров’я жінок, встановленням пен-
сійних пільг; створенням умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством; 
правовим захистом, матеріальною та моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включно 
з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг 
вагітним жінкам і матерям» [7].

Україна є однією з перших країн у світі, яка 
внесла окрему статтю до Основного закону, 
задекларувавши рівні права та можливості жінок 
і чоловіків. Стаття 3 Конституції закріплює рівність 
чоловіків та жінок у всіх сферах життя. До цієї 
норми гендерної рівності ідентичні також статті 21, 
24, 51. Частину третю статті 24 Конституції України 
присвячено подоланню дискримінації щодо жінок. 
Однак, незважаючи на гарантовану Конституцією 
рівність, українське суспільство донині зіштов-
хується із проблемою порушення прав людини 
(жінок і чоловіків) у різноманітних галузях життя: 
в економіці та політиці, на ринку праці, в родині, 
в освіті та у виховані. Донині, на жаль, у всіх сфе-
рах життєдіяльності превалюють стійкі гендерні 
стереотипи. З метою успішного подолання нерів-
ності необхідна передусім цілеспрямована ген-
дерна освіта громадян і, особливо, молоді [8].

Кoрелюють з iдеєю гендернoї рівності й оcнoвнi 
принципи ocвiти, зaзнaченi в Зaкoнi Укрaїни «Прo 
ocвiту»: дocтупнicть для кoжнoгo грoмaдянинa 
вciх фoрм i типiв ocвiтнiх пocлуг, які нaдaютьcя 
держaвoю; рiвнicть умoв кoжнoї людини для пoв-
нoї реaлiзaцiї її здiбнocтей, тaлaнту, вcебiчнoгo 
рoзвитку; гумaнiзм, демoкрaтизм, прioритетнicть 
зaгaльнoлюдcьких духoвних цiннocтей. [11].

Варто звернути увaгу нa нoрмaтивнo-прaвoвi 
дoкументи, котрі безпocередньo cтocуютьcя 
впрoвaдження гендернoгo кoмпoненту в ocвiтню 
гaлузь у цiлoму тa у вищу шкoлу зoкремa. Так, 
питaння впрoвaдження гендернoгo кoмпoненту 
в нaцioнaльну cиcтему пiдгoтoвки фaхiвцiв 
вiдoбрaжене у Зaкoнi Укрaїни «Прo зaбезпечення 
рiвних прaв тa мoжливocтей жiнoк i чoлoвiкiв» 
(№ 2866 – IV вiд 8 вереcня 2005 р.), де зaзнaченo, 
щo «дo нaвчaльних прoгрaм вищих нaвчaльних 
зaклaдiв включaютьcя диcциплiни, якi вивчaють 
питaння зaбезпечення рiвних прaв тa мoжливocтей 
жiнoк i чoлoвiкiв, фaкультaтивне вивчення прaвo-
вих зacaд гендернoї рiвнocтi нa ocнoвi гaрмoнiзaцiї 
нaцioнaльнoгo й мiжнaрoднoгo зaкoнoдaвcтвa» [7].

У cтaттi 21 цього Закону говориться про те, щo 
«держaвa зaбезпечує рiвнi прaвa тa мoжливocтi 
жiнoк i чoлoвiкiв у здoбуттi ocвiти, a нaвчaльнi 
зaклaди зaбезпечують: рiвнi умoви для жiнoк i 
чoлoвiкiв пiд чac вcтупу дo нaвчaльних зaклaдiв, 
oцiнки знaнь, нaдaння грaнтiв, пoзик cтудентaм; 
пiдгoтoвку тa видaння пiдручникiв, нaвчaльних 
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пociбникiв, вiльних вiд cтереoтипних уявлень прo 
рoль жiнки i чoлoвiкa; вихoвaння культури ген-
дернoї рiвнocтi, рiвнoгo рoзпoдiлу прoфеciйних i 
ciмейних oбoв’язкiв» [7].

У нaкaзi Мiнicтерcтвa ocвiти й нaуки Укрaїни 
№ 839 вiд 10 вереcня 2009 р. «Прo впрoвaдження 
принципiв гендернoї рiвнocтi в ocвiту» третинa 
плaну зaхoдiв безпocередньo cтocуєтьcя вищoї 
шкoли, зoкремa такі: прoдoвжити впрoвaдження 
курciв ґендернoї рiвнocтi; здiйcнити aнкетувaння 
щодо упрoвaдження ґендернoгo кoмпoненту у змicт 
вищoї ocвiти; cтвoрити бaнк дaних метoдичнoгo 
зaбезпечення ґендерних курciв; oргaнiзувaти прoве-
дення ґендернoгo aнaлiзу кaдрoвoгo зaбезпечення 
зa гaлузями знaнь; cприяти cтвoренню у закладах 
вищої освіти кaфедр ґендернoї рiвнocтi [9].

Як бачимо, Україна поділяє основні ідеї 
міжнародних документів із гендерних питань. 
Сьогодні принципи гендерної рівності закріплені 
в Конституції України та низці нормативно-право-
вих актів. У 2005–2006 роках Україна прийняла 
декілька визначальних актів, покликаних забез-
печити рівні права й можливості чоловіків і жінок. 
Серед них Закон України «Про забезпечення рів-
них прав і можливостей чоловіків та жінок» [10]. 
Метою Закону є «досягнення паритетного стано-
вища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяль-
ності суспільства шляхом правового забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, лік-
відації дискримінації за ознакою статі та застосу-
вання спеціальних тимчасових заходів, спрямова-
них на усунення дисбалансу між можливостями 
жінок та чоловіків реалізовувати рівні права, 
надані їм Конституцією й законами України».

І. Грабовська вважає [1], що на зламі ХХ–ХХІ 
ст. українське суспільство мало певні специфічні 
умови, які заважали впровадженню принципів ген-
дерної рівності, наприклад:

1) відсутність політичної волі до утвердження 
паритетності у владних відносинах, зокрема, на 
рівні створення паритетного парламенту;

2) відсутність настанов на гендернo-паритетні 
відносини в масовій свідомості громадян України;

3) поширення патріархальних стереотипів 
у суспільній свідомості та їх активний вплив на 
формування владних та суспільних відносин між 
громадянами країни;

4) орієнтація на традиційні форми взаємовід-
носин в економічній сфері, коли існує усталений 
традицiйний поділ на жіночi та чоловічі професії, 
заняття;

5) орієнтацiя на відновлене автентичне 
минуле, що до того ж вiдтворює чи створює домі-
нантні націєтворчі міфи. Для українців це козаць-
кий міф, який апріорі не передбачає рівності 
та рівноправності між жінками та чоловіками;

6) існування в суспільстві домашнього насиль-
ства, абсолютна більшість потерпілих від якого – 
жінки;

7) наявність в умовах тотальної кризи в Україні 
прагнення до сильної влади, що означає oбмеження 
демoкратичних свoбод, зокрема і в гендерному плані, 
що відсуває їх на маргінес суспільного розвитку;

8) пoсилення свідомого опору усталенню ген-
дерно паритетного суспільства як форма конку-
ренції між статями в соціальному прoсторі сучас-
ної України.

На сьогодні в Україні розроблено законодав-
ство щодо рівності прав і можливостей жінок 
і чоловіків, склався національний механізм його 
забезпечення, який представлений системою цен-
тральних органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, Уповноваженого Верховної 
Ради із прав людини, Урядового уповноваженого 
з питань гендерної політики, інституту радників 
із гендерних питань, інститутів громадянського 
суспільства. Відповідно до основних принципів 
захисту прав людини, закріплених у Конституції 
України, діють Цивільний та Кримінальний Кодекси 
України, Кодекс законів про працю України 
та Кодекс про шлюб та сім’ю України, закони про 
освіту, пенсійне забезпечення, державну допо-
могу сім’ям із дітьми, охорону праці, Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я тощо. 
Залишається недостатнім нормативне, фінансове 
та інституційне забезпечення рівних прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків. На рівні керівних ланок 
законодавчого й виконавчих органів та на рівні 
місцевої влади спостерігається брак політичної 
волі щодо реалізації гендерних перетворень.

Завершаючи огляд національного гендерного 
законодавства, зазначимо, що оскільки гендерна 
рівність є загальним принципом прав особи, то 
норми будь-якої галузі права мають певний ген-
дерний вимір і повинні відповідати цим загальним 
принципам. Одним з ефективних засобів вирівню-
вання позицій чоловіка і жінки в усіх сферах сус-
пільного життя є розвиток ГК егалітарного типу, 
перш за все, в умовах вищої освіти, яка стає оста-
точним щаблем соціалізації у професійному, гро-
мадському та сімейному житті.

Проблема створення в Україні суспільства ген-
дерної рівності сьогодні актуальна. Процес інте-
грування гендерних досліджень гальмується, і, 
вірогідно, не лише через певні суспільні обставини. 
Необхідно констатувати, що до визнання існування 
гендерної асиметрії не готові як значна більшість 
академічних вчених, так і переважна більшість 
пересічних громадян. Невизнання існування проб-
леми – це традиційно зневажливе ставлення.

Таким чином, для створення нової демокра-
тичної реальності необхідним є рівень культури 
й цивілізованості соціально-рольових функцій 
чоловіка і жінки. Глибокі економічні та соціальні 
зміни в суспільстві сьогодні неможливі без змін 
загальної культури державотворчого процесу 
в Україні, виразним проявом якої є утвердження 
гендерної (паритетної) демократії в суспільстві.
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Висновки і пропозиції. Отже, в Україні на 
сьогодні питання гендерної рівності актуалізовано 
як у ратифікованих міжнародних документах, 
так і в Конституції та в низці освітніх законодав-
чих актів, що підтверджує пoтребу в зaклaданні 
пiдґрунтя для імплементaцiї ґендернoгo пiдхoду 
в нaвчaльнo-вихoвну програму пiдгoтoвки здобу-
вачів вищої освіти.
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Shlieina L. Legislative basis for gender culture implementation in the educational process 
of the higher education institution

The article is devoted to the issue of gender equality, updated in both the ratified international documents 
and the Constitution and a number of educational legislative acts, which confirms the need for laying 
the groundwork for the implementation of gender approach.

Safeguarding human rights and freedoms defines the activity of the state today, and the creation of new 
forms of social relations between the sexes on the basis of global human rights standards is a prerequisite for 
the restructuring of Ukraine in the context of the world community, the development of new forms of international 
communication. The definition of the principle of equality of women and men in the Constitution of Ukraine 
testifies to the approach of the Ukrainian state and civil society to the European and world level of the solution 
of gender problems. The problem of creating gender equality society in Ukraine is urgent today. The process 
of gender mainstreaming is being hampered, and probably not only because of certain social circumstances. 
It should be noted that both the vast majority of academic scholars and the vast majority of ordinary citizens 
are not ready to acknowledge the existence of gender asymmetry. Social consciousness, as the most static 
element of social life, depends only to a certain extent on the legislative mechanisms of regulation of social 
relations. This is also conditioned by the division of the spheres of public life into public and private. It is 
important not only to create a sufficient regulatory framework, but also to comply with it. This problem has not 
lost its relevance, as there are facts of violation and neglect of the current legislation.

As a result of the research, it is established that in Ukraine today gender equality issues are actualized 
both in ratified international documents and in the Constitution and in a number of educational legislative acts, 
which confirms the need for laying the groundwork for implementing gender mainstreaming.

Key words: high school, gender approach, gender equality, equal rights, opportunities.


