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недостатньому розвитку аналітичних здібностей; в труднощах розуміння 
образної мови літературних творів; в недосконалості відтворювальної і 
творчої уяви; в недостатності життєвого досвіду; труднощах в 
установленні асоціативних зв’язків і правильної, вичерпної оцінки 
зображених у творі явищ дійсності; в недосконалості власного мовлення 
учнів. 

Методика формування умінь учнів аналізувати художні деталі 
літературного твору полягає насамперед у дотриманні в роботі з художнім 
текстом атмосфери пошуку, розв’язанні проблеми; використанні методів 
виразного і творчого читання художнього тексту, прийомів спостереження 
над текстом, художнього переказу, коментування, ілюстрування, усного 
малювання, стилістичного експерименту, пояснення ідейно-художнього 
навантаження деталей у контексті. 

Такі методичні підходи сприяють розвитку дослідницько-пошукових 
здібностей учнів, усвідомленому сприйняттю ними художнього тексту. 
Для їх успішної реалізації словесник має чітко орієнтуватися в 
особливостях сприймання підлітками художніх творів, мати уявлення про 
природу художньої деталі та її функції в літературному тексті. 

Методика формування вмінь аналізу художньої деталі літературного 
твору в учнів 5–7 класів сприяє вдосконаленню сучасного навчально-
виховного процесу. Вона спрямована на розвиток образного мислення, 
особливістю якого є здатність сприймати конкретно-чуттєвий образ 
(художню деталь), на формування емоційно-оцінного ставлення до 
літературних героїв та особистісної оцінки художнього твору. 
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ 
РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Забезпечення рівності жінки і чоловіка є однією з ознак 

демократичної та правової держави. На сьогоднішній день в Україні існує 
потреба досягнення паритетного становища у всіх сферах життєдіяльності 
суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей 
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жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування 
спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між 
можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм 
Конституцією і законами України. 

К. Левченко у праці «Гендерна політика в Україні: визначення, 
формування, управління» подає таке визначення: «Гендерна рівність – це 
рівні права і рівні можливості для жінок і чоловіків у суспільстві, рівні 
умови для реалізації прав людини, участь у національному, політичному, 
економічному, соціальному та культурному розвитку, отримання рівних 
винагород за результатами участі» [1, c. 26]. 

Україна, будучи правовою державою, орієнтується на здобутки та 
стандарти міжнародного законодавства з питання гендерної політики. 
Відповідно формується власна законодавча система, що забезпечує рівні 
права та можливості розвитку та становлення особистості. Основна 
проблема у нас – це декларативний характер гендерної рівності. Адже 
справжнє становище досить сильно відрізняється від правових норм. 

Нормативно-правовими актами міжнародного призначення є: 
«Загальна декларація прав людини», Конвенція ООН «Про Ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок», Пекінська декларація та Платформа дій, 
що схвалена Четвертою Всесвітньою конференцію із становища жінок, 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права Міжнародний пакт 
про економічні соціальні і культурні права. Саме вони є основоположними 
документами, які проголошують рівність прав жінок та чоловіків. 

До нормативно-правових актів національного рівня, що 
врегульовують відносини у сфері державної гендерної, політики в Україні, 
належить передусім Конституція. З прийняттям Основного Закону 
конституційно-правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків в Україні не тільки не завершилося, а навпаки, активізується й 
поглиблюється завдяки конкретизації відповідних конституційних норм у 
кодексах, законах, постановах, указах, розпорядженнях та інших правових 
актах національного рівня. 

Частина третя статті 24 Конституції України безпосередньо 
присвячена подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та 
наголошує на тому, що рівність прав жінок і чоловіків забезпечується 
наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-
політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній 
підготовці, у праці та винагороді за неї [2]. 

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків спрямована на: 

– утвердження гендерної рівності;  
– недопущення дискримінації за ознакою статі;  
– застосування позитивних дій; 
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– забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 
важливих рішень; 

– забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 
поєднання професійних та сімейних обов’язків; 

– підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і 
батьківства; 

– виховання і пропаганду серед населення України культури 
гендерної рівності, поширення просвітницької діяльності у цій сфері; 

– захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію 
за ознакою статі [3]. 

Стаття 10 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» передбачає проведення єдиної державної 
політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах суспільства; спрямовує і координує роботу 
міністерства, інших органів виконавчої влади щодо забезпечення гендерної 
рівності; враховує принцип гендерної рівності при прийнятті нормативно-
правових актів; здійснює інші повноваження у цій сфері, передбачені 
законодавством України [4]. 

Також можна віднести Постанову Кабінету Міністрів України № 479 
від 6 травня 2001 року «Про Національний план дій щодо поліпшення 
становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності в 
суспільстві на 2001–2005 рр.», Указ Президента України від 25 квітня 2001 
року «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні».  

Ці документи спрямовані на вдосконалення національних механізмів 
поліпшення становища жінок та підвищення їх статусу в суспільстві. 
Аналіз чинного законодавства України свідчить, що воно є 
антидискримінаційним щодо жінок, створює певні передумови для 
рівноправності, але не забезпечує їх. 
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