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Кестелер тізімі 

Б. 32  Сурет 1: Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, гендер кең әлеуметтік даму 

мақсаттарына жету үшін қаншалықты маңызды? 

Б. 35  Сурет 2. Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, гендер келесі оқу пәндері бойынша 

жоғары оқу орындарында оқыту мен оқуға қаншалықты байланысты болып келеді?  

Б. 35  Сурет 3. Сұраққа жауап: Сіз өзіңіздің пәніңізде гендердің толығырақ 

ұсынылғанын және зерттелгенін қалайсыз ба? 

Б. 40  Сурет 4. Сұраққа жауап: Сіздің пәніңіздегі гендерді бейнелеу гендерлік теңдікке 

ықпал етеді деп ойлайсыз ба?  

Б. 41  Сурет 5. Сұраққа жауап: Қандай жолдармен, егер бар болса, сіздің пәніңіздегі 

оқыту мен оқуға гендердің қатысы бар деп ойлайсыз? 

Б. 48  Сурет 6. Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, жоғары оқу орындарында оқыту мен 

оқуға гендерлік мәселерді енгізу жауапкершілігін кім алуы керек? 

Б. 53  Сурет 7. Сұраққа жауап: Егер болса, жоғары білім беруде оқыту мен оқуда 

гендерлік   мәселерді неғұрлым әділ тәсілдермен енгізу және ұсынудың қандай 

қиындықтары бар? 

Б. 66  Сурет 8. Сұраққа жауап: Оқыту мен оқуда гендерлік мәселелерге қалай қарау 

керек? 

Б. 67  Сурет 9. Сұраққа жауап: Гендерді жеке мәселе ретінде оқыту керек пе, әлде 

жеке басын анықтаудың басқа мәселелерімен байланыстыру керек пе? 
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Аббревиатуралар 

AAU – Африка университеттерінің қауымдастығы 

AISHE – Үндістандағы жоғары білімнің ұлттық зерттеуі 

DSSI – Стратегиялар және ақпараттық жүйелер дирекциясы 

GOTHELAI - Халықаралық деңгейде жоғары білім берудің күн тәртібіндегі гендер 

GCRF - Жаһандық мәселелерді зерттеу қоры 

HCP – Жоғары жоспарлау комиссиясы Марокко  

HE – Жоғарғы білім 

HEI – Жоғарғы оқу орны 

MDG – Мыңжылдық даму мақсаттары 

PSED - Мемлекеттік сектордағы теңдік үшін жауапкершілік 

QAA – Сапаны қамтамасыз ету агенттігі 

UCAS - Университет пен колледжге қабылдау қызметі 

UK – Ұлыбритания 

UNESCO –Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы 

USSR – Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 

WEF – Дүниежүзілік экономикалық форум 
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Қысқаша мазмұны 

Жаһандық мәселелерді зерттеу қоры (GCRF) Британ академиясы қаржыландыратын 

«Халықаралық деңгейдегі жоғары білім берудің күн тәртібіндегі гендер» жобасы 

(GOTHELAI) бес серіктес елдердегі университеттердегі зерттеу топтарын қамтиды: 

Үндістан, Қазақстан, Марокко, Нигерия және Ұлыбритания. Зерттеуде сәйкес уәждерді, 

мәселелерді және мүмкіндіктерді ескере отырып, әртүрлі пәндер бойынша оқу 

бағдарламалары мен оқу бағдарламаларына гендерлік аспектілерді енгізуге қатысты 

негізгі мәселелер қарастырылады. Бұл есеп әртүрлі ел контекстіндегі негізгі 

қорытындыларды жинақтайды.  

Халықаралық контексте гендерлік теңдік 

● Соңғы бір жылда жалпы Үндістандағы гендерлік алшақтық 62%-дан 68%-ға дейін 

өсті (WEF, 2021). Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық гендерлік 

айырмашылық есебіне сәйкес (2021), Үндістан гендерлік теңдік бойынша 156 

елдің ішінде 140-шы орында, 2020 жылмен салыстырғанда 28 орынға төмендеді. 

Үндістандағы әйелдердің үштен бірі сауатсыз, білім теңдігі бойынша 156 елдің 

ішінде 114-ші орында. 

● Жалпы гендерлік теңдік бойынша Қазақстан әлемде 80-ші орында. Мектепке 

қолжетімділікте гендерлік тепе-теңдік бар, ал әйелдер жоғары оқу 

орындарындағы оқытушылар құрамының басым бөлігін құрайды. Жалпы, 

Қазақстан білім берудегі гендерлік теңдік бойынша әлемде 116-шы орында (WEF, 

2021). 
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● Марокко  WEF 2021 жаһандық гендерлік айырмашылық есебінде 156 елдің 

ішінде 144-ші және білім деңгейі бойынша гендерлік теңдік бойынша 116-шы 

орында (WEF, 2021). 10 және одан жоғары жастағы халықтың сауаттылық деңгейі 

әйелдер үшін 2000 жылғы 38,1%-дан 2019 жылғы 58,5%-ға және ерлер үшін 2000 

жылғы 62,4%-дан 2019 жылғы 77,1%-ға дейін өсті (HCP, 2014; HCP, 2020). 

● Жаһандық гендерлік теңдік индексінде Нигерия 139-шы орында. Нигериядағы 

жалпы гендерлік алшақтық өткен жылдан бері экономикалық қатысу мен 

қаржылық ресурстардағы теңсіздікке байланысты кеңейді, әйелдердің табысы 

ерлердің 58% құрайды. Нигерия білім деңгейі бойынша 156 елдің ішінде 146-шы 

орында (WEF, 2021). Гендерлік теңсіздік жоғары оқу орындарында, соның ішінде 

студенттерді қабылдауда, гендерлік кемсітушіліктің кеңірек тәжірибесімен бірге 

сақталады (MDG Мониторинг, 2015; Айна және т.б., 2015; Нигерия ерікті ұлттық 

шолу, 2020). 

● Ұлыбритания Жаһандық гендерлік теңдік индексінде 23-ші орында. Дегенмен, 

гендерлік теңдік мәселе болып қала береді және әйелдердің ерлерге қарағанда 

жоғары және басқарушы лауазымдарды иелену ықтималдығы әлі де аз (WEF, 

2021). Ұлыбритания әйелдердің саяси мүмкіндіктерін кеңейту бойынша 23-ші 

және білім беру бойынша 40-шы орында, бірақ денсаулық пен өмір сүру 

бойынша тек 110-шы орында (WEF, 2021). Әйелдердің экономикаға қатысуы 

бойынша Ұлыбритания 156 елдің ішінде 55-ші орында. Жұмыспен қамту деңгейі 

2020 жылы әйелдер үшін 71,8%, ерлер үшін 78,2%; 1971 жылы тіркелген ең 

төменгі айырмашылық. 

 

  



 

 

8 

 
 

Әдістеме 

Біз барлық серіктес университеттердің ұлттық тақырыптық зерттеулерінде ұсынылған 

үш академиялық пәнді (нақты және жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік ғылымдар, 

гуманитарлық ғылымдар) анықтадық. Әрбір пән бойынша біз оқытушылардан (n=7) 

және соңғы курс бакалавриат студенттерінен (өз университетінде ең үлкен оқу 

тәжірибесі бар деп күтілуде) (n=7) сандық және сапалық жауаптарды қамтитын 

анонимді онлайн сауалнаманы толтыруды сұрадық. Нәтижесінде барлығы  институттық 

сауалнамаға 42 жауап алынды. Сауалнама жауаптарының бастапқы талдауы кейіннен 

төрт оқытушыдан (үш кафедра меңгерушісі және бір университет әкімшілігінен) және 

университет студенттерінің үш өкілінен тұратын іріктеуге бағытталған сұхбат 

сұрақтарын әзірлеуге әкелді. Сұхбаттар Zoom арқылы онлайн режимінде 

аудиожазбалармен және жазбаша транскрипттермен жүргізілді, олар одан әрі қарай 

нақтыланды және талдау үшін анонимді болды. Талдау үшін тақырыптар елдердің 

зерттеу топтары арасында итеративті процесте келісілді.  Халықаралық топтың барлық 

мүшелеріне деректердің толық қол жетімді болуы үшін деректерді талдау Excel 

бағдарламасының көмегімен жүзеге асырылды. Зерттеу институттық этикалық 

мақұлдауды алды. 
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Қорытындылар  

1.     Университеттің оқу бағдарламасы мен әдістемесінде гендер қай жерде бар және қай 

жерде жоқ? 

Студенттер мен оқытушыларды қосқанда бес жоғары оқу орынның қатысушылардың 

50%-дан астамы гендер мазмұн мен тәсілдің, басқаша айтқанда, жалпы жоғары білім 

(ЖОО) тәжірибесінің құрамдас бөлігі болуы керек деген пікірге келісті. Қазақстан, 

Үндістан және Нигерия гендер бар болғанымен, олардың тиісті оқу бағдарламаларында 

дұрыс көрсетілмегенін немесе қарастырылмағанын анықтады. Ұлыбританияның 

қатысушылары бұл пікірді бөліспеді, дегенмен қатысушылар әртүрлі гендерлік 

сәйкестіктері бар сарапшылар аз ұсынылғанын көрсетті. Мароккодан келген 

қатысушылардың көпшілігі гендердің маңызды екенін атап өтті, әсіресе экономикалық 

даму және демократия сияқты кеңірек әлеуметтік даму мақсаттарына қол жеткізуге 

келгенде. Үндістан мен Нигериядан келген қатысушылар да кейбір пәндердің бір 

жыныспен байланысты екенін бөлісті. Әр түрлі елдер мен пәндердің қатысушылары 

гендердің инклюзивтікпен тығыз және тікелей байланысты және барлық пәндер мен 

оқыту тәжірибесінде маңыздырақ болуы керек деп келісті.  

2.     Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінде гендер мәселе және 

хабардарлық ретінде қалай ұсынылған? 

Зерттеу жүргізілген бес университеттегі барлық жыныстар мен барлық пәндердің 

қатысушылары өздерінің пәндерінде гендерлік өкілдік әртүрлі тәсілдермен көрсетілсе 

де, гендерлік теңдік пен хабардарлыққа ықпал ететінімен келісті. Барлық зерттелген 

контексттер мен пәндерден сауалнама мен сұхбатқа қатысушылардың барлығы, ерлер 

де, әйелдер де, гендердің белгілі бір пән бойынша оқыту мен оқуға қатысы бар деп 

есептейді, әсіресе оқытылатын тақырыптарға, оқытушылардың сабақ беру тәсіліне, 

мысалы, гендерлік аспектілерді пайдалану, инклюзивті мысалдар мен материалдар, 
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әртүрлі жыныстағы студенттерді немесе идеялары оқытылатын және бағаланатын 

сарапшыларды шақыру. 

Оқу жоспарында гендерлік мәселелердің көрсетілу тәсілін қатысушылар әртүрлі 

қабылдайды. Гендерлік мәселелер мен хабардарлықты қабылдаудың бұл әртүрлілігі, 

жетістіктерге қарамастан, жоғары білім берудегі инклюзивтілікті арттыру бағытында әлі 

де ілгерілеушілік бар екенін көрсетеді. 

3.  Университеттің оқу жоспары мен бағдарламасының негізгі бағыты ретінде гендерді 

қосу, қабылдамау және пайдалануды қандай тұлғалар, құндылықтар мен 

бағдарламалар тудырады? 

Тақырыптық зерттеулердің қатысушылары жоғары оқу орындарында  гендерлік күн 

тәртібінен «тыныш бас тарту» туралы және оқытуда гендерді қосқанда, оны негізінен 

әйелдер анықтайды деген жиі пікір білдірді. Дегенмен, барлық зерттелген елдерде 

университет қауымдастығын көбірек тарту арқылы гендерлік мейнстримингтің кеңею 

мүмкіндігі туралы оптимизм де болды. Қатысушылар жалпы алғанда гендерлік 

инклюзивтілікті университет оқытушылардың (Үндістан, Қазақстан, Ұлыбритания), 

әкімшіліктің (Қазақстан және Нигерия) және бүкіл университет қауымдастығының 

(Марокко) жауапкершілігі ретінде қабылдады. Гендер көбінесе бүкіл қоғамдастық емес, 

әйел қызметкерлер мен студенттердің жауапкершілігі ретінде қарастырылды.  

4.     Оқу жоспарында гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеу үшін қандай қиындықтар мен 

мүмкіндіктер бар? 

Зерттеу көрсеткендей, барлық университеттерде қатысушылар ресми және бейресми 

оқу бағдарламаларында гендерлік теңсіздік бар деп санайды. Қатысушылар 

көрсеткендей, оқу бағдарламаларына гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеудегі 

қиындықтар келесі жағдайларда жиі кездеседі: 

● тамыры терең гендерлік бейімділіктен туындайтын қоғамдағы  құндылықтар 

мен сенім жүйелері; 



 

 

11 

 
 

● оқу жоспарындағы гендерлік рөлді және оның салдарын теориялық тұрғыдан 

түсінбеу, нәтижесінде оқытушылардың тәжірибесінің болмауы және 

оқытушылар мен студенттердің қызығушылықтарының болмауы; 

● ұлттық және институционалдық деңгейлерде гендерді қосуға күш-жігерді 

бағыттайтын және ынталандыратын саясаттың жоқтығы. 

Мәселелер мен шектеулер 

1. Бұл зерттеу халықаралық деңгейде жоғары білім беру жағдайында гендерлік 

теңсіздіктің қалай көрінетінінің аспектілерінің бірі ретінде оқу үдерісіне назар 

аударды. HR саласындағы кеңірек гендерлік теңсіздік, жоғары білім беру 

контекстімен байланысты болса да, біздің мақсатымыз емес еді. Бұл студенттер мен 

қызметкерлерді таңдау және жоғарылату сияқты сәттер; зерттеу процестеріндегі 

гендерлік теңсіздік; университеттердегі гендерлік жалақы алшақтығы; және жоғары 

білім беру саясаты. 

2. Нақты институционалдық жағдайларды зерттеуге деген көзқарасымыз зерттеуді 

нақты халықаралық және институционалдық контексттерді зерттеумен шектейді. 

Осының бір бөлігі ретінде біз қатысуға дайын болу үшін гендерді маңызды деп 

санайтын академиялық бөлімдермен шектелдік. Біз осы бес тақырыптық зерттеуден 

халықаралық жоғары білім туралы нақты қорытынды жасай алмаймыз. 

3. Пәнаралық халықаралық зерттеу тобының қашықтан ынтымақтастығы нақты, 

тығыз байланыс пен зерттеу процестерін нақтылауды талап етті. Жаһандық COVID-

19 пандемиясының шектеулері мен қиындықтары аясында жұмыс істеу сияқты 

кейбір халықаралық контексттерде технологияға қол жеткізу қиынға соғады. 

4. Біз команда ретінде әділеттілік пен ынтымақтастық қағидаттарын енгізу үшін бар 

ынтамен жұмыс істесек те, біз әлемдік солтүстіктегі жоғары оқу орындарындағы 

қаржыландыру мен институционалдық процестердің бұл принциптерге іс жүзінде 

қалай қарсы тұратынын сыни түсінеміз. 
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Ұсыныстар 

1.     Институционалдық деңгейде гендерлік теңдік пен инклюзия туралы хабардарлықты 

арттыру қажеттілігі. Әртүрлі елдерде гендерлік интеграция бойынша университеттік 

саясат пен оқытудың қажеттілігі анықталды. 

2.     Гендерді қосымша емес, оқыту мен оқу жоспарын әзірлеу тәсілінің құрамдас бөлігі 

ретінде қарастыру қажеттілігі гендер тек мүдделі тараптарға арналған сала болып 

қалмауын қамтамасыз етеді. 

3.    Үздік тәжірибелермен бөлісу, пікірлес адамдар желісін дамыту және әртүрлі 

студенттер мен қызметкерлерді қабылдайтын инклюзивті қауымдастықтар құру 

үшін әлеуметтік медиа мен коммуникацияларды пайдалануды арттыру. 

4. Қызметкерлер мен студенттер арасындағы тығыз ынтымақтастық – осы бағытта не 

істеу керектігі туралы байланысты жақсарту, соның ішінде студенттер қауымдастығы 

мен университет басшылығы арасындағы тығыз жұмыс. 

5. Қиылысу тәсілі – гендердің жергілікті маңызы бар басқа сәйкестік сипаттамаларымен, 

соның ішінде әлеуметтік тап, этникалық және белгілі бір институттық жағдайды 

қалай қиылысатынын мойындау. 

6.     Оқу бағдарламалары мен педагогикаға баса назар аудару – кімнің идеялары 

оқытылатынының ғана емес, сонымен бірге олардың қалай оқытылатынының 

маңыздылығын мойындау. 

7.  Әйел оқытушыларды жалдау студент қыздарға үлгі болудың маңыздылығын 

мойындау болып табылады. 

8. Қалыптасқан теориялармен келіспеу – алуан түрлі және жаңартылған мәтіндер мен 

ресурстардың кең ауқымын пайдалану. 

9.    Қабылдау саясатының мүмкіндіктерін теңестіру – қатысудағы теңсіздіктерді жою 
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10. Жас әйелдер арасындағы сауатсыздықты жою науқаны. 

  

 Қорытынды 

Зерттеу бізге университеттің оқу бағдарламасының мазмұны мен педагогикалық 

тәсілдерде гендерлік хабардарлық пен сезімталдықтың болуы және жоқтығы туралы 

құнды түсініктер берді. Біз ұсынатын әртүрлі ел контексттері мен академиялық 

пәндердің өздерінің ерекше қиындықтары мен университеттік оқыту мен оқудағы 

гендерлік перспективалары, сондай-ақ кеңірек ортақ пайдаланылатын басқа 

императивтерді енгізу немесе алып тастау мүмкіндіктері бар. Осы әртүрлі 

контексттерде біз біліммен тікелей алмасудан тыс жоғары оқу орындарында неғұрлым 

тиімді және әділ білім беру тәжірибесіне көшіруге болатын көп нәрсені білдік. Бұл 

идеялар жоғары оқу орнындағы аудиториялық жұмыс тәжірибесінің аспектілерін 

қамтиды, оның ерекшеліктері білімнің пәндік канондарын құрайды; университет 

оқытушылары таңдаған оқу жағдайлары, мысалдар мен иллюстрацияларға дейін; және 

қандай оқушыларға сабақта уақыт пен құрмет беріледі. 

Әртүрлі елдер мен пәндердегі әртүрлі сынып контексттеріне гендерлік хабардарлық 

пен сезімталдықтың қалай қосылатыны және жоққа шығарылатыны туралы түсінікті 

дамыту барлығы үшін қауіпсіз және өнімді оқу кеңістігі ретінде оқу контекстін жақсарту 

үшін өте маңызды. Біріккен Ұлттар Ұйымының әлеуметтік даму мақсаттарының (ТДМ) 

бірнеше кең ауқымына қол жеткізу үшін де маңызды. Біз құрылуына жұмыс жасаған 

зерттеу идеяларымыздың кілті және ырнтымақтастық рухы және теңдік пікірлері - 

әртүрлі пікірлермен өзара әрекеттесе алатындығымыз болды. 

COVID-19 пандемиясы осы зерттеудің тұрақты серіктесі болды. Біздің жоғары оқу 

орнындағы оқу әрекеті, оның ерекшеліктері мен қиындықтары туралы қалыптасып 

келе жатқан түсінігімізді осы жаһандық құбылыстың контекстінде және шектеулерінде 
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жоғары білім берудегі өмір бойы білім алудың нақты кеңірек контекстінен бөлуге 

болмайды. 

Басқа университеттер білім беру контекстінде гендерлік интеграция мен сезімталдыққа 

өздерінің мақсатты аудитін жүргізе отырып, осы бірлескен халықаралық жобаға бізге 

қосылады деп үміттенеміз. Бұған қоса, біз осы зерттеуде қоя бастаған сұрақтарымыз 

және біздің қатысушылар жасаған түсініктер жоғары білімнен басқа ұйымдық 

контексттерге кеңірек әсер етуі мүмкін деп үміттенеміз. 

Жоба сипаттамасы 

Халықаралық деңгейдегі жоғары оқу орындарындағы гендер (GOTHELAI) Британ 

академиясымен Жаһандық мәселелерді зерттеу қоры (GCRF) арқылы «Гуманитарлық 

және әлеуметтік ғылымдар, жаһандық мәселелерді шешуге арналған» арнайы 

бағдарлама ағыны бойынша қаржыландырылады. Зерттеуге бес серіктес елдің 

университеттерінің зерттеу топтары қатысады: Үндістан, Қазақстан, Марокко, Нигерия 

және Ұлыбритания. GCRF миссиясы «Ұлыбританияда және дамушы елдерде әріптестік 

арқылы зерттеулер, инновациялар және білім алмасу үшін әлеуетті күшейтуді» қамтиды 

(GCRF, 2021). Біздің зерттеу тобымызды біріктіретін негізгі тақырып - тәртіптік және 

халықаралық контексттерде гендерлік теңдік пен феминистік тәсілдерге қатысты 

тәжірибе мен міндеттеме, ортақ күн тәртібінде бірге әділетті болашақты құру. GCRF 

басымдықтарына сәйкес, біз гендерлік теңдік пен білімнің маңыздылығына және 

мұның кеңірек, өзара байланысты әлеуметтік, экономикалық және саяси салаларда 

барлығы үшін теңдік, демократияландыру және дамудың кең процестері үшін 

маңыздылығына ұмтыламыз. 

Зерттеу келесі төрт негізгі сұраққа жауап беруге мақсат қойған: 

1.Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінде гендер қай жерде бар 

және қай жерде жоқ? 

2. Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінде мәселе және 

хабардарлық ретінде гендер қалай ұсынылған? 

https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.30j0zll
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3. Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінің негізгі бағыты ретінде 

гендерді қосу, қабылдамау және пайдалануды қандай тұлғалар, құндылықтар мен 

бағдарламалар ынталандырады?  

4. Оқу жоспарында гендерлік әділеттік тәсілдерін әзірлеу үшін қандай қиындықтар 

мен мүмкіндіктер бар? 

 

 

Бұл есеп бес тәуелсіз елдік зерттеулерге негізделген. Біздің арнайы зерттеу 

сұрақтарымызға қосымша, бұл жағдайды зерттеу тәсілі жалпы әдіснамалық тәсілді 

біріктіреді (төменде толығырақ талқыланады). Бұл сәйкес университеттердегі 

әлеуметтік ғылымдар, нақты және жаратылыстану ғылымы, гуманитарлық ғылым және 

өнер факультеттерінің студенттерімен және оқытушыларымен жүргізілген 

сауалнамалардың, сондай-ақ осы факультеттердің өкілдері болып табылатын 

таңдалған қызметкерлер мен студенттермен құрылымдық сұхбаттардың біріктірілген 

талдауы. Бұл есепте біз жоғары оқу орындарында оқыту мен оқуға гендерді қосу оның 

орын алатын контекстен тыс түсінуге болмайтынын көрсету үшін әрбір елдің бірегей 

контекстіне түсінік беруге тырыстық. 

Бұл есепте біз әртүрлі елдердегі контексттерден алынған негізгі қорытындыларымызды 

қорытындылауды мақсат етеміз, сонымен бірге жоғары білімде гендерлік мәселелерді 

халықаралық деңгейде енгізуге қатысты халықаралық өзара әрекеттестіктің қай жерде 

бар екенін, сондай-ақ контекстке байланысты қиындықтар немесе мүмкіндіктер бар 

жерлерді анықтауға тырысамыз. Біз осы зерттеудің қиындықтары мен шектеулері 

https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.2et92p0
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туралы ойланамыз және осы маңызды тақырып бойынша болашақ жұмыстың 

бағыттарын белгілей отырып, жоғары білім берудегі оқыту мен оқу тәсілдерінде 

гендерлік аспектілерді арттыру бойынша негізгі ұсыныстарды ұсынамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халықаралық контексттегі гендер және  жоғары білім 

тарихынан 



 

 

17 

 
 

Халықаралық контексте гендерлік теңдік 

Осы зерттеуді құрайтын бес халықаралық институционалдық кейстер гендерлік теңдікті 

ілгерілетуге қатысты бірқатар басымдықтар мен міндеттерді білдіреді. Бұл сын-

қатерлер нақты тарихи жағдайларға, геосаяси сынақтарға және саяси контексттерге 

негізделген. Дегенмен, тақырыптық зерттеулер білім берудегі, сондай-ақ кең 

әлеуметтік ортадағы тұрақты гендерлік теңсіздіктерді шешу қажеттілігін біріктіреді. 

Соңғы бір жылда жалпы Үндістандағы гендерлік алшақтық 62%-дан 68%-ға дейін өсті 

(WEF, 2021). Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық гендерлік 

айырмашылық есебіне сәйкес (2021), Үндістан гендерлік теңдік бойынша 156 елдің 

ішінде 140-шы орында тұр, бұл 2020 жылмен салыстырғанда 28 сатыға төмендеді. 

Үндістанда экономикалық қатысу мен мүмкіндікте үлкен алшақтық бар: әйелдердің 

төрттен бір бөлігінен азы еңбек нарығына қатысады; ал техникалық лауазымдардың 

үштен бірінен азы әйелдер. Әйелдер ер адамдар тапқан табыстың 20 пайызын ғана 

алады. Ел саяси мүмкіндіктер бойынша 51-ші орында, сонымен қатар елде қыздар мен 

әйелдердің денсаулығы мен өмір сүру теңсіздігі жоғары. Білім саласындағы теңсіздік 

бойынша 156 елдің ішінде 114-ші орында тұрған Үндістандағы әйелдердің үштен бірі 

сауатсыз. Әйелдердің мектепті тастап кетуіне әкелетін факторларға қарапайым 

тұрмыстық жағдайлардың жоқтығы, жеке дәретханалар, қауіпсіз және гигиеналық 

сыныптар және жақын маңдағы орта мектептердің болмауы жатады. Қосымша 

факторлар, соның ішінде ерте некеге тұру, үй жұмысына жауапкершілік, отбасындағы 

зорлық-зомбылық және ресурстардың жетіспеушілігі қосымша кедергілерді тудырады 

(WEF, 2021). Алайда, бастауыш мектептен орта мектепке сәтті көшкен қыздардың 

пайызы 91,1% (2018), ұлдардан 0,5% артық (ЮНЕСКО статистика институты, 2021). 

Жоғары оқу орындарына қабылдаудың жалпы көрсеткіші студент қыздар санының 2011 

жылғы 20,1%-дан 2019 жылы 30,2%-ға дейін жыл сайынғы өсімін көрсетеді. Дегенмен, 

жоғары білімге қол жеткізуде айтарлықтай гендерлік алшақтық сақталады, үкімет оны  

бірнеше әлеуметтік схемаларды ұсына отырып, жоюға тырысуда. 



 

 

18 

 
 

Қазақ мәдениетінде әйелдердің әлеуметтік жағдайы дәстүрлі түрде төмен болды 

(Әбдіқадырова және т.б., 2018). Қазақстанның Кеңес Одағына кіруі гендерлік теңдікке, 

оның ішінде білімге, денсаулық сақтауға және жұмысқа тең қол жеткізуге қатысты жаңа 

ережелердің қабылдануына әкелді (КоэнМиллер және т.б., 2021). Бүгінгі таңда 

Қазақстан жалпы гендерлік теңдік бойынша әлемде 80-ші орында, оның ішінде 

экономикалық қатысу бойынша 47-ші орында және денсаулық пен өмір сүру бойынша 

55-ші орында. Қазақстандағы әйелдердің саяси мүмкіндіктері төмен және 106-орында 

қалады (WEF, 2021). 

Мектепке қолжетімділікте гендерлік тепе-теңдік бар және жоғары оқу орындарындағы 

оқытушылар құрамының көпшілігін әйелдер құрайды. Жалпы, Қазақстан білім берудегі 

гендерлік теңдік бойынша әлемде 116-шы орында (WEF, 2021). Сонымен қатар, 

Қазақстанның академиялық орталарында әйелдер әлі де шектеулі басшылық 

қызметтерді атқаруда (Құжабекова және Әлмұхамбетова, 2017). Қазақстандық әйелдер 

академияда көптеген қарама-қайшы үміттермен әріптестермен және жетекшілермен 

«батыс» мінез-құлықты сақтау, мысалы тәуелсіздік пен жауапкершілікке қатысты және 

үйдегі дәстүрлі отбасылық нормаларды сақтау міндеттерімен тағайындалған 

(Құжабекова және Әлмұхамбетова, 2017). Осылайша, әйелдердің жоғары білім мен 

мұғалімдік мамандықтарға қол жеткізу мүмкіндігі болғанымен, әйелдердің білімі мен 

кәсіпқойлығына қарамастан мансаптық өсу мәселелері бар, себебі ресми және 

бейресми ортада ерлерге артықшылық беріледі (КоэнМиллер және Льюис, 2019; 

КоэнМиллер және басқалар., 2020). 

WEF 2021 жаһандық гендерлік айырмашылық есебінде Марокко 156 елдің ішінде 144-

орында. Жақында жасалған бұл есеп Жаһандық гендерлік теңдік индексіне (WEF, 2021) 

сәйкес  БВСА аймағындағы орташа есеппен 31% салыстырғанда әйелдердің тек 23,4% 

еңбек нарығына қатысатынын көрсетеді. Марокконың дәстүрлі патриархалдық 

құрылымы (Ллорент-Бедмар және басқалар., 2017) Марокконың көптеген қалалық 

және ауылдық жерлерінде тұрақты түрде таралған гендерлік теңсіздіктің дәлелі болып 
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табылады. Марокко тәуелсіздік алғаннан бастап 1990 жылдардың соңына дейін 

гендерлік теңдік негізінен құқық қорғаушыларды, сондай-ақ кейбір саяси партияларды 

алаңдатты. 1998 жылдан бастап кеңірек демократияландыру, адам құқықтары мен 

қоғамдық бостандықтар шеңберіндегі мемлекеттік реформалар әйелдердің әлеуметтік, 

саяси және экономикалық эмансипациясын және мәртебесін арттырды. 

Марокко әйелдердің саяси мүмкіндіктерін кеңейту жаһандық гендерлік теңдік 

индексінде (WEF, 2021) 113-ші орында. Квота жүйесі арқасында 2021 жылғы сайлауда 

395 орынның ішінен парламентке 96 әйел сайланды, бұл Мароккодағы ең жоғары 

көрсеткіш. Дегенмен, соңғы сайлауда 12 аймақтың ішінен бір ғана әйел облыс 

президенті болып сайланды. Марокко әйелдердің экономикалық қатысуының 

жаһандық гендерлік индексінде (WEF, 2021) 148-ші орында. Әйелдер 2000-2019 жылдар 

аралығында тұрақты түрде белсенді жұмыспен қамтылған халықтың 27%-дан азын 

құрады (HCP, 2014; HCP, 2020), ал үйде әйелдер уақытының 79%-ын үй шаруасына 

жұмсайды, 12%-ы экономикалық қызметке жұмсалады (HCP, 2012). 

Марокко білім берудегі гендерлік теңдік бойынша 116-шы орында (WEF, 2021). 10 және 

одан жоғары жастағы халықтың сауаттылық деңгейі әйелдер үшін 2000 жылғы 38,1%-

дан 2019 жылғы 58,5%-ға және ерлер үшін 2000 жылғы 62,4%-дан 2019 жылғы 77,1%-ға 

дейін өсті (HCP, 2014; HCP, 2020). Дәл осы деректер әйелдердің еңбек және 

шаруашылық өмірге қатысуының төмендігін көрсетеді. Әйелдер арасындағы 

жұмыссыздық деңгейі 2000 жылғы 25,6%-дан 2019 жылы 35%-ға дейін өсті. 

Нигерия Жаһандық гендерлік теңдік индексінде 139-шы орында, оның ішінде 

денсаулық пен өмір сүру бойынша 104-ші орында және әйелдердің саяси 

мүмкіндіктерін кеңейту бойынша 149-шы орында. Нигериядағы жалпы гендерлік 

алшақтық өткен жылдан бері экономикалық қатысу мен қаржылық ресурстардағы 

теңсіздікке байланысты артты, әйелдердің табысы ерлердің 58% құрайды. Нигерия 

білім деңгейі бойынша 156 елдің ішінде 146-шы орында, бастауыш білім берудегі 

гендерлік теңдікте ерекше үлкен алшақтық бар, ұлдардың 70%-ымен салыстырғанда 
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қыздардың 58%-ы ғана бастауыш мектепке барады (WEF, 2021). Гендерлік теңдік 

Нигерия жоғары біліміндегі мәселе болып қала береді. Гендерлік теңсіздіктер 

студенттерді қабылдаудағы олқылықтармен қатар гендерлік кемсітушіліктің кеңірек 

тәжірибесіне байланысты сақталады (MDG мониторингі, 2015; Айна және т.б., 2015; 

Нигерия ерікті ұлттық шолуы, 2020). Нигерия үкіметі барлық деңгейлерде білім беруде 

гендерлік теңдікке қол жеткізу үшін әртүрлі шаралар қабылдайды. Дегенмен, 

Нигерияда университетке түсу мен оқу нәтижелерінде айтарлықтай гендерлік теңсіздік 

сақталады. 

Жаһандық гендерлік теңдік индексінде Ұлыбритания 23-ші орында. Дегенмен, 

гендерлік теңдік проблема болып қала береді. Ұлыбритания әйелдердің саяси 

мүмкіндіктерін кеңейту бойынша 23-ші және білім беру бойынша 40-шы орында, бірақ 

денсаулық пен өмір сүру бойынша тек 110-шы орында (WEF, 2021). 

Әйелдердің экономикаға қатысуы бойынша Ұлыбритания 156 елдің ішінде 55-ші 

орында. Жұмыспен қамту деңгейі 2020 жылы әйелдер үшін 71,8%, ерлер үшін 78,2%; 

1971 жылы құрылғаннан бергі ең төменгі алшақтық. Дегенмен, әйелдердің ерлерге 

қарағанда жоғары және басқарушы лауазымдарды атқару ықтималдығы әлі де аз (WEF, 

2021) және этникалық азшылықтар әйелдерінің жұмыссыздық деңгейі 10,6%, ақ 

этникалық топтағы әйелдерге қарағанда 4% құрайды. Экономиканың қайта құрылуы 

мен өндірістің құлдырауы жаңа отбасылық-қоғамдық қатынастардың пайда болуына 

әкелді. Ұлыбританияда соңғы онжылдықта гендерлік жалақы айырмашылығы 

айтарлықтай қысқарды, бірақ толық уақытты жұмысшылар барлық кәсіптерде ер 

адамдарға артықшылық беруді жалғастыруда. Ерлер жоғары лауазымдарды иеленуді 

жалғастыруда, ал әйелдердің 30 пайызы ең аз жалақы алатын квартилде және 20 

пайызы ең жоғары жалақы алатын квартилде. Ерлер үшін бұл сандар керісінше. 

«Аналық айыппұл» (Коста Диас және т.б., 2020) ақылы жұмыс мөлшерлемесіндегі 

гендерлік айырмашылықтарға байланысты, босанғаннан кейін толық және толық емес 

жұмыс күні сағаттық жалақының айырмашылығына айтарлықтай әсер етеді.  
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2010 жылғы «Теңдік туралы акт» Ұлыбританиядағы теңдіктің негізгі құқықтық құралы 

болып табылады, ол әділетсіз қарым-қатынасқа тыйым салады және жұмыс орнында 

және жалпы қоғамда тең мүмкіндіктерге қол жеткізуге бағытталған. Бұл 

Ұлыбританияның «мемлекеттік органдардан гендерлік теңсіздікті қоса алғанда, бірақ 

олармен шектелмей, теңсіздіктердің күрделі ауқымын шешуді» талап ететін үлкен 

қамтуға қарай ауысуын көрсетеді (Ханкивский және Кристоферсен, 2011: 31). 2011 

жылы Мемлекеттік Сектордың Теңдік Жауапкершілігі (PSED) мемлекеттік органдардан 

тоғыз қорғалатын негіздер бойынша кемсітуді жоюды талап ету мақсатында құрылды: 

жас, мүгедектік, жынысты ауыстыру, жүктілік және аналық, нәсілдік, дін немесе 

сенімдері, жынысы және жыныстық бағдары. 

Жоғары білім берудің ұлттық контексттері 

Үндістанның университеттік жүйесі 5 ғасырда пайда болды. Жоғары оқу орындарының 

кеңірек дамуы Үндістандағы заманауи білім беру жүйесінің негізін қалаған Калькутта, 

Мадрас және Бомбейде үш провинциялық университеттің негізі қаланған 1800 

жылдардың аяғынан басталады. Қазіргі уақытта Үндістанда 981 университет бар. 

Олардың ішінде Үндістандағы 431 университеттің тек 3 пайызы немесе 13-інде әйел 

вице-канцлер бар (Кумар, 2015). 

1947 жылы Үндістан британ билігінен тәуелсіздік алған кезде Үндістанның сауаттылық 

деңгейі 16% болса, әйелдердің сауаттылығы бар болғаны 8,9% болды. 2011 жылғы 

халық санағы бойынша сауаттылық деңгейі 74%-ға дейін өсті, ал әйелдердің 

сауаттылық деңгейі 65,5%-ды құрады. Жоғары оқу орындарына қабылдаудың жалпы 

саны 37,4 миллионға бағаланады, оның ішінде 19,2 миллион ерлер мен 18,2 миллион 

әйелдер жалпы қабылдаудың 48,6% құрайды (Адам ресурстарын дамыту министрлігі, 

2019). 1947 жылдан бастап Үндістан үкіметі осы алшақтықты жою үшін бірнеше 

схемалар мен шаралар қабылдады, соның ішінде 2009 жылғы Білім алу құқығы туралы 

заң; Сарва Шикша Абхиян (Баршаға арналған білім); және UGC Индира Ганди атындағы 

тұрмысқа шықпаған қыздарға магистратура мен докторантураға арналған 
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стипендиясы (2006). Сондай-ақ үкіметтің тұрмысқа шықпаған қыздарға арналған 

схемалары бар, мысалы, Суканя Самриддхи Йожана (Қыздардың әл-ауқатының 

жоспары), ол жыл сайынғы үкімет жарнасы арқылы қыздың білім алуы мен некеге тұру 

шығындарын жабуға арналған (NSI, 2013). Басқа аймақтық және мемлекеттік қолдау 

схемалары студенттерді, соның ішінде төменгі касталардан және табысы төмен 

отбасылардан шыққан әйелдерді жоғары білім деңгейіндегі инклюзивтілікті 

ынталандыруға бағытталған. Дегенмен, бұл схемаларды көбірек студенттер сәтті бітіруі 

үшін жан-жақты қолдану керек. 

Кеңес Одағы кезінде Қазақстанда жоғары білім беру орталықтандырылған, оның ішінде 

білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларының стандарттары, тегін білім беру 

және ғылыми-зерттеу институттарында жүргізілетін зерттеулер жүргізілді (Жұмақұлов 

және Әшірбеков, 2016). 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның білім беру 

жүйесінде бірқатар реформалар жүргізіліп, жоғары оқу орындары әлемдік академиялық 

желіге кірісе бастады (Кураев, 2014). Кеңестік саясаттың жаңғырығы, оның ішінде нақты 

белгіленген оқу бағдарламалары мен бағалау тәсілдеріне негізделген жоғары 

орталықтандырылған біртұтас білім беру жүйесі маңызды болып қала береді 

(Гимранова және басқалар., 2021). 

2010 жылы бүкіл қазақстандық білім беру жүйесін Болон үдерісіне қосылу арқылы 

халықаралық стандарттарға сәйкестендіру үшін елеулі кешенді реформа ұсынылды 

(Гимранова және т.б., 2021). Содан бері кредиттік жүйені енгізу, жоғары білім берудің 

үш деңгейлі жүйесі (бакалавриат, магистратура және докторантура), академиялық 

ұтқырлық бағдарламалары (Жұмабаева, 2017; ЭЫДҰ, 2015) сияқты өзгерістер болды. 

Нарық сұранысына байланысты университеттер саны 1991 жылдан 2005 жылға дейін 

үш еседен астамға өсті және 181-ге жетті (Назарбаев Университетінің Жоғары білім беру 

мектебі, 2014 ). 

2016-2017 жылдардағы қазақстандық жоғары оқу орындары студенттерінің жалпы саны 

18 бен 29 жас аралығындағы 420 000-ға жуық адамды құрады, оның 50%-ға жуығы 



 

 

23 

 
 

әйелдер (ҰЭМ, 2017). Қазақстанда инклюзивті білім беру кеңістігіне қатты назар 

аударылғанымен, инклюзивті жоғары оқу орындарын құру жолын түсінудің 

жеткіліксіздігі бар (Макоэль, 2016). 

Мароккодағы жоғары білімнің дамуы 1955 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін күрт өсті. 

1955 жылы елде бар болғаны 2000 университет студенті болса, олардың көпшілігі 

шетелдіктер еді. Бұл студенттердің 22-сі ғана марокколық әйелдер болды (Зуауи, 2005). 

Бұдан кейін Марокко жоғары білімін құрудың, кеңейтудің және 

орталықсыздандырудың ұзақ және прогрессивті процесі жүрді, оның барысында 

әйелдердің үлесі ерлердің 11%-ымен салыстырғанда жыл сайын 15%-ға өсті (Меллах, 

2000). Университеттегі әйелдердің үлесі 1956 жылы университет студенттерінің 1%-дан 

(Зуаоуи, 2005) 2020–2021 жылдары 50%-дан астамға дейін өсті (DSSI, 2021). Марокко 

университетінің секторы мемлекеттік және жеке мекемелерге бөлінеді. Мемлекеттік 

жоғары оқу орындары Марокко студенттерінің 95% қабылдайды; 2020-2021 жылдары 

148 мемлекеттік мекеме 280 498 жаңа студентті тіркеді (DSSI, 2021). Бүгінгі таңда бұл 

университеттердегі студенттердің тек 1,44%-ы халықаралық (DSSI, 2021). Сонымен 

қатар, Мароккода жеке университеттер секторы, мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 

және жекеменшік басқаратын бір мемлекеттік университет бар (DSSI, 2021). Бұл 

университеттерде халықаралық студенттердің 17,56% бар (DSSI, 2021). 

Қазіргі уақытта әйелдер жоғары оқу орындарының әкімшілік персоналының шамамен 

төрттен үш бөлігін және аға менеджерлердің 50% құрайды (DSSI, 2021). Дегенмен, 

әйелдер Марокко мемлекеттік университеттеріндегі тұрақты оқытушылар құрамының 

тек 29,58% және жеке университет секторындағы жалпы оқытушылар құрамының 

31,63% құрайды. Шешім қабылдау қызметтерін әлі де ер адамдар атқарады. 

Жақында жоғары оқу орындарында әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған 

бастамалар көтерілді. Сонымен қатар, Марокко Ұлттық білім және кәсіптік оқыту 

министрлігінің Еуропалық Одақпен 2012 жылғы келісім-шарты Мароккодағы білім беру 

жүйесінде гендерлік теңдікті институттандыруды қолдау стратегиясын жүзеге асыруға 
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бағытталған. Бұл стратегия үш бағыттан тұрады: теңдік және гендерлік 

концепцияларды институттандыру; гендерлік мәселелер бойынша коммуникация 

стратегиясы мен құралдарын әзірлеу; және гендерлік аспектілерге негізделген 

бюджетті құру. Марокко сонымен қатар өз университеттерінде гендерлік теңдікті 

ілгерілету міндеттемесін көрсететін гендерлік білім беру курстарын ұйымдастырды. 

Нигериядағы жоғары білім 1948 жылы Ибадандағы университеттік колледждің 

құрылуымен басталды, содан кейін 1960 жылы Нсуккадағы Нигерия университетінің 

алғашқы жергілікті университеті пайда болды. Қазіргі уақытта елде 170 университет бар 

(Статиста, 2020). Нигерия университеттері жеткіліксіз қаржыландырылады және 

гендерлік теңсіздік көбінесе африкалық университеттердегі өзекті мәселе ретінде 

қарастырылатын контекстте басымдық ретінде қарастырылмайды (Гунавардана және 

басқалар. 2005). Алайда гендерлік теңсіздік Нигерияның университет жүйесіне, соның 

ішінде студенттерді қабылдау, персоналды жұмысқа орналастыру, әкімшілік саясаттар 

мен бағдарламалар сияқты салаларға әсер етеді. Гендерлік алалаушылық пен 

кемсітушілік, соның ішінде жыныстық қудалау Нигерия жоғары білімінің мәселелері 

болып табылады (Айна, 2005). 

2017 жылы Нигерия университеттерінде 1,7 миллион бакалавриат студенттері мен 

234,000 магистранттар мен аспиранттар болды. Студенттерді қабылдауда айтарлықтай 

гендерлік теңсіздік байқалады, Нигерияның жоғары оқу орындарындағы әйелдердің 

үлесі небәрі 39,9% құрайды (олардың көпшілігі гуманитарлық ғылымдар бойынша). 

Әйелдердің университетте білім алу мүмкіндігі 1950 жылдардағы 40-тан 1-ден (әйел/ер) 

2001 жылы 4-тен 1-ге (әйел/ер) дейін өсті. Айта кету керек, инженерия сияқты ерлер 

басым болатын дәстүрлі пәндерде үлкен айырмашылық бар, мұнда қатынас шамамен 

1:20 (әйел/ер) (Жағдайды талдау есебі, OAU Ife, 2002). 

Нигерия университеттерінде әртүрлі бағдарламаларға қабылданған ерлердің саны 

әйелдер әріптестерінен үнемі жоғары. Нигерияның жоғары оқу орындарындағы 

әйелдер мен ерлердің арақатынасы 43% және 57% арасында (Аму, 2018). 
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Магистранттар мен докторанттар арасында әйелдер жалпы санның 36 пайызын 

құрады, ал бакалавриат студенттері арасында әйелдердің үлесі бұрынғысынша 

біршама төмен болды (Статистика, 2020). 

Ұлыбританияда университеттік білім беру дәстүрлі түрде ақ нәсілді адамдардың 

артықшылығы болды (Лесвуд және Рид 2009). 19 ғасырдағы жоғары білім беруді 

кеңейту мен реформалаудың дәйекті айналымдары; 1950 және 1960 жылдар; және 1992 

жылы гендерлік теңгерімсіздіктерді шешуге емес, бұрын алынып тасталған ерлер 

топтарына немесе жалпы қолжетімділікке қол жеткізуді кеңейтуге бағытталған (Хинтон-

Смит, 2012). Лондон университеті алғаш рет 1868 жылы студент қыздарды 

қабылдағаннан кейін, қазір Ұлыбританияда жоғары оқу орындарында әйелдер ерлерге 

қарағанда көбірек (44,1% салыстырғанда 56,6%), бірақ әйелдердің осы секторға тең 

қатысу дәрежесі қосымша зерттеуді қажет етеді.   

Ұлыбританиядағы жоғары білім алуан түрлі: стратегиялық бағытқа, қаржылық 

денсаулыққа және тиімді басқаруға жауапты өздерінің басқару органдары бар 166 

автономды жоғары оқу орны бар. Жоғары білім сапасын қамтамасыз ету агенттігі (QAA) 

Ұлыбританияның жоғары оқу орындарындағы стандарттар мен сапаның тәуелсіз 

мониторингіне жауапты. 2019/2020 оқу жылы Ұлыбританияда 2,5 миллионға жуық 

студент жоғары оқу орындарында оқыды (Болтон, 2021: 6). Қазіргі уақытта жастардың 

жартысынан көбі университеттерде оқитынымен, қатысуда айтарлықтай алшақтық 

бар. Қазіргі уақытта университеттерге баратын орта мектеп түлектерінің арасында 

гендерлік теңсіздік бар, орта мектеп қыздар түлектерінің ер түлектеріне қарағанда 

университетке түсу ықтималдығы 35% жоғары (UCAS, 2021). 

Әйелдер Ұлыбританиядағы жоғары білім беру қызметкерлерінің 55%-ын құрайды, бірақ  

вице-канцлерлердің 29%-ы және жоғары басшылық лауазымдарының 37%-ы ғана. 

Басқа секторлардағы орташа 9,7% салыстырғанда университет қызметкерлерінің 

гендерлік еңбекақы айырмашылығы 15,9% құрайды. 2019/20 жылы профессорлардың 

28% әйелдер болды. 
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Институционалдық жағдайлық зерттеулер 

Институционалдық жағдайды зерттеу жүргізілген Үндістандағы университет 

коммерциялық емес жаһандық университет ретінде 2009 жылы құрылған. 2019 жылы 

оны Үндістан үкіметі «Көрнекті мекеме» деп таныды. Қазіргі уақытта оқытушылар мен 

студенттердің арақатынасы 1:8 құрайды, 832 оқытушы және 6650 студент. Онда тоғыз 

мектеп; үш ғылыми-зерттеу институты, әлеуетті арттыру және оқыту институты; және 

көптеген зерттеу бастамалары мен орталықтары бар. Университет елу бестен астам 

пәнаралық ғылыми орталықтары бар ғылыми мекеме болып табылады және 

пәнаралық және инновациялық педагогиканың негізгі институционалдық 

құндылықтарына, плюрализм, қатаң оқу; жаһандық және халықаралық қатысуына 

терең берілген. 

Қазіргі уақытта университетте ер студенттердің 51 пайызымен салыстырғанда 

қыздардың 49 пайызы, ал ерлер оқытушыларының 46 пайызымен салыстырғанда 

әйелдердің 54 пайызы бар. Жақында университеттегі іс-шаралар жыныстық қудалау 

және университет кеңістігіндегі гендерлік инклюзивтілікке қатысты мәселелерді 

шешуге бағытталған. Сондай-ақ университетте 2015 жылы құрылған Гендерлік 

зерттеулер тобы және 2009 жылы құрылған Әйелдер және құқық қоғамы бар, ол 

кемсітушілік пен гендерлік бейімділік мәселелеріне назар аударады. 

Қазақстанда институционалдық зерттеу жүргізілген университет 2010 жылы (Хартли 

және басқалар., 2015) елдегі ағылшын тілді алғашқы университеттердің бірі ретінде 

құрылды. Университет университетке дейінгі бағдарламаны, 22 бакалавриат 

бағдарламасын, 30 магистрлік бағдарламаны және 16 докторантура бағдарламасын 

4000-ға жуық бакалавриат студенттері, шамамен 1500 магистранттар мен докторанттар 

және университетке дейінгі бағдарламаның 700-ге жуық студентін ұсынады. 

Университетте білім беру және әлеуметтік ғылымдар бағдарламалары бойынша 
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қыздар студенттері және STEM салаларында көбірек ер студенттер бар; мұғалімдердің 

шамамен 30%-ы әйелдер. Университет мектептері ынтымақтастық пен серіктестікті 

дамытуға бағытталған халықаралық серіктестік аясында дамыды. 

Марокко университеті ұлттық және аймақтық деңгейдегі жетекші мемлекеттік 

университеттердің бірі болып табылады. Университетте 16 мектеп, 100 000-ға жуық 

студент, 4 университет жатақханасы, 217 аккредиттелген оқу курстары, 1 649 күндізгі 

бөлімдегі оқытушылар және 711 әкімшілік персонал бар. 1978 жылы құрылғаннан бері 

ол қарқынды дамып, студенттердің саны, әсіресе 2010 жылдардың басында өсті. Бұл 

сонымен қатар Марокконың жетекші ғылыми-технологиялық орталығы. 

Қазіргі уақытта әйелдер университет студенттерінің 51,85%-ын, сонымен қатар ғылыми-

профессорлардың 25,34%-ын және әкімшілік қызметкерлердің 46,41%-ын құрайды 

(DSSI, 2021). Университет Марокконың ең шалғай аудандарындағы кейбір кедей 

студенттердің білімге қолжетімділігін арттыруға көмектесетін бірқатар онлайн 

курстарды ұсынатын электрондық оқыту бағдарламасын әзірледі. Бұл жобаның нақты 

мақсаты – әйелдерді жоғары білім алуға ынталандыру. Факторлар, соның ішінде 

кедейлік пен тайпалық мәдениет ауыл әйелдерінің жоғары білімге қол жеткізуіне кері 

әсер етуі мүмкін. 

2019 жылы университет гендерлік, инклюзия және жоғары білім берудегі теңдік туралы 

хабардарлықты арттыру үшін бірінші инклюзивті орталықты құрды. Гендерлік 

кемсітушіліктің құрбаны болған студенттерге қолдау көрсету, студенттердің нақты оқу 

қажеттіліктерін қолдау және халықаралық студенттерді оқыту мен интеграциялауда 

құрылымдар құрылуда. Университет сонымен қатар инклюзивті озық тәжірибемен 

алмасуға және университеттердегі гендерлік білімнің маңыздылығын арттыруға 

бағытталған Гендерлік оқыту бойынша Марокко университеттерінің желісін құруға 

қатысты. 

Институционалдық жағдайды зерттеу жүргізілген Нигериядағы университет 1948 жылы 

құрылған және  1960 жылы ел тәуелсіздігін алғанға дейін құрылған Нигериядағы ең 
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көне университет. Бұл Нигерияның батыс бөлігінде орналасқан федералдық 

бақылаудағы мемлекеттік университет. 2018 жылы оның 41 743-тен астам студенті және 

5 339 қызметкері болды. Университет 17 факультеттен және ғылыми-зерттеу институты 

ретінде әрекет ететін 15 академиялық бөлімшеге бөлінген 92 академиялық бөлімнен 

тұрады. Университетте медицина, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, заң, 

білім, денсаулық сақтау, ветеринария және технология колледждерін қоса алғанда, он 

үш түрлі колледж немесе мектеп бар. Ең ірі факультеттер – әлеуметтік ғылымдар, өнер 

және қолданбалы ғылымдар факультеттері. Сондай-ақ кампуста 13 студенттік 

жатақхана бар. Университеттің басқа нысандарына ботаникалық бақ, зоологиялық бақ 

және кампус радиостанциясы орналасқан университет медиа орталығы кіреді.  

Университет 6 миллионнан астам халқы бар Нигерияның ең тығыз қоныстанған 

қалаларының бірінде орналасқан. Жақында гендерлік мәселелер университет 

жүйесінің басты назарына айналды. Университеттегі гендерлік мәселелер есебі 

орталығы Нигерия және Африка университеттерінде гендерлік зерттеулер мен 

насихаттың алдыңғы қатарында болды. 2006 жылдың қыркүйегінде Африка 

университеттерінің қауымдастығы (AAU) бұл университетті африкалық жоғары білім 

берудегі гендерлік мәселелер бойынша оқыту модульдері үшін тестілеу орталығы 

ретінде таңдады. Бөлім Нигерияда гендерлік бейімділік беретін институттық мәдениетті 

ілгерілетуге және гендерлік мәселелерді кеңейтуге міндеттенеді. Ол қазіргі заманғы 

мәселелерге қатысты гендерлік теңдік туралы оқыту мен есеп беруге, мониторинг пен 

бағалауға, тәлімгерлік пен насихатқа, гендерлік мәселелер мен жыныстық қудалауды 

тергеуге бағытталған. 

Ұлыбританиядағы институттық зерттеу Англияның оңтүстігіндегі ғылыми-зерттеу 

мекемесінде жүргізілді. Оны 1960 жылдары құрылған британдық университеттердің 

жаңа толқынының бөлігі ретінде құрылған мекеме қабылдады, ол әлеуметтік 

әділеттілікті көтермелейтін инклюзивті академиялық ортаны құруға ниеттеніп, жоғары 

білімге прогрессивті көзқарасты бастауға тырысты (Грэй, 2011) . 18,012 студенті бар 
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мекеме 500-ден астам бакалавриат және магистратура бағдарламаларын ұсынады. Бұл 

студенттердің 7 744-і әйел, 6 609-ы ер адам, 13-і ер адам да, әйел де емес деп санайды. 

Ер студенттердің 37% және қыздардың 33% қара нәсілді, азиялық немесе азшылық 

этникалық (BAME) деп санайды. Ғылыми қызметкерлердің 47%-ы әйел, 53%-ы ер адам, 

ал 3194 академиялық және кәсіби қызмет көрсету персоналының 71%-ы ақ нәсілді деп 

таниды. Жоғары академиялық лауазымдарда ерлер әйелдерге қарағанда екі есе көп, ал 

ер оқытушылар әйелдерге қарағанда екі есе көп. 

Университет дүниетаным, көзқарас, студенттер мен қызметкерлер саны бойынша 

халықаралық болуға ұмтылады, бірақ студенттердің көпшілігі (76%) Ұлыбританиядан 

немесе Еуропадан келеді. Ол 100-ден астам елден қызметкерлер мен студенттерді 

тартады және қызметкерлердің үштен бір бөлігі Ұлыбританиядан тыс жерлерден 

келеді. Университеттің академиялық танымал оқыту құрылымы студенттерге белгілі бір 

пән саласындағы «негізгі» мамандандырылған дағдыларды толықтыру үшін кең 

«контекстік» біліммен пәнаралық оқытудан пайда алуға мүмкіндік беретін тәртіптік 

айырмашылықтардың қиындықтарына жауап ретінде әзірленді. Университеттің 

Гендерлік зерттеулер орталығы өзінің жеке семинарлар сериясын өткізіп, 

сектораралық тәсілдер арқылы гендерді зерттейтін зерттеулерді дамытуға және 

таратуға, сондай-ақ қазіргі заманғы мәселелер бойынша гендерлік пікірталастарды 

күшейтуге бағытталған. Мекеме гендерлік және жыныстық бойынша бес ерекше 

магистрлік бағдарламаларды ұсынады, ал университетте гендерлік тақырыпта жұмыс 

істейтін 100-ден астам аспиранттар бар. 
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Әдістеме 

Осы халықаралық жағдайды зерттеуге көзқарасымыз жаңа түсініктер мен тәсілдерді 

бірлесіп дамыту мақсатында пәндер, институттар және елдер ішінде және арасындағы 

көп бағытты оқыту теориясына (О'Ши, 2015) негізделген (ХЕҰ, 2012; КоэнМиллер және 

Льюис, 2019). Бұл халықаралық тәсілдің мақсаты ең тиімді тәсілді іздеуде тікелей 

салыстыру емес, бір-бірінен үйренуге болатын нәрселерді пайдалана отырып, бар 

проблемаларға жаңа перспективаларды құрудың қуатты құралы ретінде қосымша 

параллельді жағдайлық зерттеулер (Хантраис, 2009) болып табылады  (Бодди және т.б., 

2013). Ғаламдық мәселелерді зерттеу қоры (GCRF) арқылы қаржыландыру 

принциптеріне сәйкес және феминистік зерттеушілер ретінде біз Қазақстаннан, 

Ұлыбританиядан, Нигериядан, Мароккодан және Үндістаннан келген халықаралық 

пәнаралық топ ретінде басынан бастап бірлескен зерттеу жобасын құру мақсатын 

қойдық. Біздің мақсатымыз барлық серіктес университеттерде үш академиялық пәнді 

(бір нақты ғылым, бір әлеуметтік ғылым, бір гуманитарлық ғылым) анықтау болды. 

Әрбір пән бойынша институционалдық этикалық мақұлдауды алғаннан кейін біз 

оқытушылар құрамын (n=7) және соңғы курс бакалавриат студенттерін (өз 

университетінде ең үлкен педагогикалық тәжірибесі бар деп күтілетіндер) (n=7) 

Qualtrics платформасы арқылы сандық және сапалық сұрақтарды қамтитын анонимді 

онлайн сауалнаманы толтыруға шақырдық, нәтижесінде барлығы 42 институттық 

сауалнама жауаптары алынды. 

Сауалнамаға берілген жауаптардың бастапқы талдауы төрт профессорлық-оқытушы 

құрамымен (үш кафедра меңгерушісі және оқу орны әкімшілігінен бір қызметкер) және 

университет студенттерінің үш өкілімен сұхбаттасу үшін сұрақтар әзірлеуге мүмкіндік 

берді. Сұхбат онлайн режимінде Zoom онлайн платформасы арқылы жүргізілді, 

аудиожазба және транскрипция онлайн платформада автоматты түрде жасалды. Әрі 

қарай жобаның ғылыми ассистенті сұхбаттардың транскриптін қайта оқып, нақтылап, 

әрі қарай талдау үшін анонимдеді. Деректерді талдау мақсатында бес елдің 
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университеттерінің барлық зерттеу топтары пайда болған тақырыптарды бірлесіп және 

дәйекті түрде талқылау үшін жиналып бірнеше кездесулер өткізілді. Деректерді талдау 

халықаралық топтың барлық мүшелеріне толық қол жетімді болу үшін Excel көмегімен 

жүзеге асырылды. Зерттеу институттық этикалық мақұлдауды алды. 

«Әділ болашақты бірге құру» жобасының аты айтып тұрғандай, бұл зерттеудің 

әдіснамалық процестері де әртүрлі елдер контекстінде түсіністікті бірлесіп құруға 

бағытталған. Осы мақсатта барлық қатысушы елдердің зерттеу топтары деректерді 

жинау мен талдаудың барлық кезеңдерінде дербес және толық халықаралық топтың 

құрамында жұмыс істеді. Бұл бірлескен түсіністік пен зерттеудің қатаңдығын жақсартуға 

мүмкіндік берді  (КоэнМиллер және басқалар., 2022). 

Елдердің зерттеу топтары деректерді талдау бойынша бірлесіп оқытылды және 

зерттеуді жоспарлау, деректерді жинау және талдау бойынша бірлескен шешім 

қабылдады. Зерттеу топтарында зерттеушілер оқыту, деректерді жинау және талдау 

тұрғысынан бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеді, барлық зерттеулердің ортақ 

негізі мен процесін белгіледі. 

 



 

 

32 

 
 

Біздің талдауымыз сапалы деректер мен сандық деректерді сипаттамалық талдау үшін 

транскрипттерден деректерді Excel файлына шығару процесін қамтыды. Пайда болған 

нәтижелер алдымен барлық ел командаларымен кездесулерде пікір алмасып 

талқыланды. Бүкіл команда арасындағы бұл талқылау процесі деректердің мәнін ашуға 

көмектесті. Деректерді түсінудің келесі қадамы мүдделі тараптармен кездесулерде 

алдын ала деректерді ұсынуды қамтиды. Елдік командалар ел тобының басқа 

мүшелерінен және мүдделі сарапшылардан кері байланыс ала отырып, 

институционалдық жағдайлардан деректер тұжырымдамасын әзірлеуді түсіндірді. 

Әдістемеге біріктірілген бұл процестер Джонсон және басқалары (2020) ұсынған 

қатаңдық пен сапа қадамдарын қайталайды. Жеке ел есептерін ел командалары жалпы 

келісілген құрылымды пайдалана отырып дербес дайындады және топтың өзара 

шолуын өтті. Жеке ел деректері кейіннен жобаның толық есебін жасау үшін жан жақты 

талдау ретінде зерттелді. 
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Тұжырымдар 

Кіріспе 

Біздің бес халықаралық институционалдық жағдайлық зерттеулерден жасалған 

қорытындылар осы есепте бұрын айтылғандай жобаның төрт негізгі зерттеу сұрағына 

жауап беруге бағытталған сауалнамалар мен сұхбаттардың сандық және сапалық 

деректеріне негізделген. Бұл ретте біз бес контексттегі тәжірибелерді, сондай-ақ әрбір 

контекстке тән негізгі түсініктерді біріктіретін конвергенция нүктелерін анықтаймыз. 

Бұл тармақтар төмендегі келесі тарауларда егжей-тегжейлі сипатталған. 

Жалпы алғанда, қатысушылардың 48% ер адам және 48% әйел деп танылды. Тағы 2% 

"басқа" опциясын таңдадыі, ал 2% жынысын "көрсетпеуді жөн көретінін" көрсетті. 

Оқу жоспарының назарында гендердің болмауы және болуы туралы бірінші зерттеу 

сұрағымызға қатысты біз университет жағдайында халықаралық контекстте 

студенттердің оқу тәжірибесінен гендерді көрсету немесе алып тастауда оқу 

бағдарламасының, педагогиканың және бағалаудың байланысын анықтадық. 

Сауалнама барысында жалпы алғанда студенттер мен оқытушылар гендерді оқу 

бағдарламасының мазмұны мен педагогикалық тәсілдің ажырамас бөлігі деп 

санайтыны туралы пікірлері шамамен екіге бөлінді. Әртүрлі елдерде көптеген 

қатысушылар гендер академиялық пәндерде дұрыс ұсынылмайды және/немесе 

біркелкі ұсынылмайды деп мәлімдеді. Зерттеуге қатысушылар сонымен қатар жоғары 

оқу орындарында оқытудағы гендерлік теңдіктің кеңірек әлеуметтік теңдік 

императивтеріне қатыстылығын мойындады. 
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Сурет 1: Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, гендер кең әлеуметтік даму мақсаттарына 

жету үшін қаншалықты маңызды? 

 

Жаңадан пайда болған негізгі императивтерге гендерді зерттеу тек әйелдерге арналған 

және әйелдер туралы зерттеу ретінде қарастырылмауы керек; ғалымдардың жоғары 

оқу орындарында және білімнің тәртіптік канондары шеңберінде сарапшы ретінде 

өкілдік ету қажеттілігі; және жоғары оқу орындарында оқытудағы гендерлік 

теңсіздіктерді жою жөніндегі саясаттың қажеттілігі мен тиімділігі кіреді. Елдік және 

пәндік тақырыптық контекстінде кейбір қатысушылар жоғары оқу орындарында 

оқытуда гендерді қосу барлық оқу пәндеріне бірдей сәйкес келмейтін тәртіптік мәселе 

деп санады. 

Зерттеу жүргізілген оқу орындарындағы оқу жоспары мен бағдарлама тәсілінде гендер 

мәселе ретінде қалай ұсынылатыны және хабардар болуы тұрғысынан барлық бес 

университеттегі барлық жыныстар мен барлық пәндердің қатысушылары өздерінің 

пәндерінде гендерлік өкілдік гендерлік теңдікке және хабардарлыққа ықпал 

ететіндігімен келісті, бірақ әртүрлі тәсілдермен көрсетілген. Барлық зерттелген 

контексттер мен пәндерден сауалнама мен сұхбатқа қатысушылардың барлығы, ерлер 

де, әйелдер де, гендердің олардың белгілі бір пәні бойынша оқыту мен оқуға, әсіресе 

оқытылатын тақырыптарға, мұғалімдердің сабақ беру тәсіліне, мысалы, гендерлік 
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аспектілерді, инклюзивті мысалдар мен материалдарды пайдалана отырып, әртүрлі 

жыныстағы студенттерді немесе идеялары оқытылатын және бағаланатын 

сарапшыларды шақыру маңызды деп санайды. Дегенмен, бұл бағытта көп жұмыс 

атқарылғанымен, жоғары білім беру бағдарламаларында кеңірек назарға және 

инклюзивті көзқарасқа қол жеткізу үшін әлі де біршама ілгерілеушілік бар. 

Қандай адамдар, құндылықтар мен бағдарламалар гендерді негізгі бағыты мен тәсілі 

ретінде енгізуге ықпал ететініне назар аудара отырып, тақырыптық зерттеулерде 

қатысушылар жоғары білім берудегі гендерлік күн тәртібін «тыныш қабылдамау» 

туралы, және гендерді  қосқанда, бұл негізінен әйелдердің еңбегі деп жиі пікір білдірді. 

Дегенмен, зерттеу жүргізілген барлық елдерде гендерлік мәселелерді 

университеттердің кең қауымдастықтарының күш-жігерімен біріктіру мүмкіндігі туралы 

оптимизм де болды. Қатысушылар гендерлік инклюзивтілікті университет 

профессорларының (Үндістан, Қазақстан, Ұлыбритания), әкімшіліктің (Қазақстан және 

Нигерия) және бүкіл университет қауымдастығының (Марокко) жауапкершілігі ретінде 

қабылдады. Бұл айырмашылықтар нигериялық және бұрынғы кеңестік (қазақстандық) 

үлгілер оқу бағдарламалары үшін жауапкершілікті анықтауда жоғарыдан төмен қарай 

көзқарасқа сүйенген жоғары білім беру оқу бағдарламаларының әртүрлі халықаралық 

ұйымын көрсетуі мүмкін. 

Оқу жоспарларындағы гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеудегі қиындықтар мен 

мүмкіндіктерді зерттей отырып, халықаралық жағдайлық зерттеулер осы процеске 

келесі кедергілерді анықтады: гендерлік теңдікке қайшы келетін кең таралған мәдени 

құндылықтар мен сенімдер; оқытушылардың уақыты мен қалауының жетіспеушілігі; 

адекватты саясаттың болмауы (факультет, университет және ел деңгейінде); және 

осыған байланысты барлық қатысушы елдер контекстінде гендерлік инклюзивтілікті 

ілгерілету ерекше атап өтілді. Көптеген қатысушылар гендерлік интеграцияны қиын 

екенін атап өтті, соның ішінде Үндістанда (90%), Ұлыбританияда (83%) және Қазақстанда 

(75%). Анықталған басқа мәселелер оқытушылардың оқу бағдарламаларын 
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қадағалауының жеткіліксіздігі және оқытуда гендерлік тәсілді енгізу тәжірибесінің 

жоқтығы; студенттердің қызығушылығының болмауы; және департаменттер мен 

бөлімдердің гендерлік құрамы. Бұл жағдай тақырыптық зерттеудің контекстіне 

байланысты өзгерді; мысалы, Ұлыбританияда оқытушылар оқу бағдарламаларын 

әзірлеуге бақылаудың жоғары деңгейіне ие деп есептелді, бірақ оларда көбінесе 

гендерді инклюзивті қосуда қажетті ерік жетіспейді деп есептелді. 

Анықталған осы қиындықтарға қарамастан, қатысушылар гендерлік қосуды кеңейту 

мүмкіндіктері бар екенін де анықтады. 

 

1. Бес университеттің оқу жоспары мен тәсілінде гендер қай жерде бар 

және қай жерде жоқ? 

Оқу бағдарламасы, педагогика және бағалау гендермен өзара байланысты және 

сыныптағы оқытудың әртүрлі аспектілерімен өзара әрекеттесуінде гендер студенттер 

мен қызметкерлердің жеке басына қалай әсер ететінін тереңірек түсінуді талап етеді. 

Бұл бөлімде біз бес оқу орнының қатысушылары оқу жоспарында және жоғары білімге 

деген көзқараста гендерлік перспективаның болуы мен жоқтығын қалай 

қабылдайтынын зерттейміз. Студенттер мен оқытушыларды қосқанда бес мекемеден 

келген қатысушылардың 50%-дан астамы гендер мазмұн мен тәсілдің ажырамас бөлігі 

болуы керек деген пікірге келді. Қазақстан, Үндістан және Нигериядан келген 

қатысушылар гендерлік мәселелер болғанымен, олардың оқу бағдарламаларында 

тиісті түрде қарастырылмағанын атап өтті. Қатысушылар әртүрлі гендерлік 

сәйкестіктері бар сарапшылар жақсы ұсынылмағанын айтқанымен, Ұлыбритания бұл 

пікірді қолдамады. Мароккодан келген қатысушылардың көпшілігі, әсіресе, 

экономикалық даму және демократия сияқты кеңірек әлеуметтік даму мақсаттарына 

қол жеткізуге келгенде, гендерлік мәселенің маңыздылығын атап өтті. Үндістан мен 

Нигериядан келген қатысушылар да кейбір пәндердің бір жынысты екенін және мұны 
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өзгерту қажет екенін анықтады. Әртүрлі елдерден келген қатысушылар гендерлік 

мәселелерді пәндер мен педагогикалық тәжірибелер арасында өзектірек ретінде 

қарастыру қажеттілігін білдірді. 

Сурет 2. Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, гендер келесі оқу пәндері бойынша жоғары 

оқу орындарында оқыту мен оқуға қаншалықты байланысты болып келеді?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сурет 3. Сұраққа жауап: Сіз өзіңіздің пәніңізде гендердің толығырақ ұсынылғанын және 

зерттелгенін қалайсыз ба? 
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Төменде әр елдің контекстінде осы сұрақтарға нақтырақ жауаптар берілген. 

Үндістан 

Педагогика тұрғысынан сауалнамаға қатысқан 37 адамның 23-і гендердің тиісті салада 

жеткілікті түрде ұсынылғанын көрсетті. Үш пән бойынша 42 қатысушының 31-ге жуығы, 

ерлер де, әйелдер де, ең алдымен, гендерді қосуды анықтайтын оқутышылардың 

көзқарасы деп есептеді. Бұл белгілі бір тақырыпта немесе пәнде гендерлік тең кеңістік 

пен болашақ құру үшін оқытушылардың ұстанымы мен тәсілінің маңыздылығын 

көрсетеді. 

Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар бойынша қатысушылардың 90%-ға жуығы 

гендерді өз пәніне «өте сәйкес» деп анықтады, ал тек 60%-ы оны нақты және 

жаратылыстану ғылымдарына қатысты деп есептеді. Студенттер мен қызметкерлерді 

қоса алғанда, қатысушылардың жартысына жуығы сұхбатта және сауалнамада жоғары 

оқу орындарына гендерді қосу пәнге және тақырыпқа байланысты болуы керек деп 
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шешті. Қатысушылардың жартысы гендер жоғары оқу орындарындағы барлық 

студенттер тәжірибесінің құрамдас бөлігі болуы керек деп анықтады. Барлық үш пәннің 

студенттері кейбір пәндерде гендерлік мәселелер жеткілікті түрде талқыланбағанымен 

келісті. Гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар студенттері гендерлік зерттеулер 

бойынша жекелеген мамандандырылған курстарға баса назар аударуды «ерекше 

көзқарас» ретінде анықтады, өйткені бұл курстарға негізінен әйелдер қатысады. 

Ұлыбританияның Әлеуметтік ғылымдар департаменті анықтағандай, бұл болжам 

проблемалық болып табылады, өйткені ол гендерлік зерттеуге тек әйелдер қатысуы 

керек деп болжайды. 

Қазақстан  

Кейбір қатысушылар гендерді оқыту мен оқыту стратегиясының ресми бөлігі ретінде 

анықтағанымен, ол көбінесе оқу жоспарында аз көрсетілді. Оқытушылар да, студенттер 

де гендердің ең алдымен пәнге тән екенін және кейбір курстар мен пәндерге қатысты 

емес екенін анықтады. Мысалы, әлеуметтік ғылымдардың бір студенті: «Менің пәнімде 

гендер маңызды емес деп ойлаймын», ал гуманитарлық факультеттің бір оқытушысы 

да: «Мен гендерді менің пәнімде оқытуда маңызды фактор ретінде көрмеймін» деп атап 

өтті. 

Кейбір қатысушылар гендердің болуын барлық курстарда емес, нақты элективті 

модульдерде анықтады. Кейбіреулер гендердің болуын өз бағдарламаларындағы 

ерлер мен әйелдер оқытушыларының қатынасы ретінде және олардың курсының 

әдебиеттер тізіміне жұмыстары енгізілген әртүрлі жыныстағы авторлардың қатынасы 

ретінде анықтады. Кейбір қатысушылар осы курстарды оқытқан ер оқытушылардың 

немесе осы курстардағы оқулықтардың немесе оқу материалдарының ер 

авторларының үлесіне сүйене отырып, кейбір пәндерде ер адамдар басым екенін 

көрсетті. Өнер және гуманитарлық ғылымдар факультеті оқытушылар ретінде де, 

бағдарламаларда оқытылатын мәтіндердің авторы ретінде де әртүрлі оқытушылар 

құрамы қажет екенін көрсетті. 
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Сонымен қатар, кейбір студенттер мен оқытушылар гендерлік проблемаларды 

байқамағанын атап өтті. Бір қатысушы былай деп атап өтті: «Мен гендерге тап сияқты 

басқа әлеуметтік құбылыстарға қарағанда неге көбірек көңіл бөлу керектігін 

түсінбеймін». Сонымен қатар, қатысушылар білім беру тәсілдерінде гендерлік 

маңыздылық туралы нақты түсініктің жоқтығы жиі кездесетінін көрсетті. Басқа 

қатысушылар сыныпта гендерлік кемсітушілік болмағанын хабарлағанымен, гендердің 

ескерілмейтінін айтты. Оқытудағы гендерлік инклюзивтілік бойынша университеттік 

саясаттың жоқтығы анықталды, оның орнына гендерлік инклюзивтілік негізінен жеке 

оқытушылардың қалауына қалдырылды. 

Марокко 

Сауалнамаға қатысушылардың үштен екісі гендерді демократия және экономикалық 

даму сияқты кеңірек әлеуметтік даму мақсаттарына жету үшін өте маңызды деп атады. 

Әңгімелесушілердің бірі, университет әкімшісі Мароккодағы білім деңгейі мен сапасын 

арттыру үшін барлық жобалар мен саясаттарға гендерлік аспектілерді енгізу арқылы 

тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету қажет екенін анықтады. Қатысушылардың көпшілігі 

өз пәндерінде гендердің оқыту мен оқуға қатысты екенін көрсетті. Бұл гендерлік 

инклюзивті мысалдарды белсенді қолданатын немесе әртүрлі жыныстағы студенттерді 

оқыту процесіне тартатын оқытушылардың бақылауларына негізделген. 

Әлеуметтік ғылымдарының ер оқытушысы ер студенттермен салыстырғанда 

қыздардың санының жоғары болуы ұлттық білім беру саясатының жоғары білімді 

гендерлік инклюзивті етуде қаншалықты табысты болғанын көрсететінін анықтады. 

Гендер өз саласында жеткілікті түрде ұсынылған ба деген сұраққа сауалнамаға 

қатысушылардың 65%-ы оның мазмұн мен оқытуда тиімді ұсынылғанын көрсетті; 56% 

оның іске асуын идеялары оқытылатын сарапшылардан  көреді; ал 71% гендердің 

оқыту стилінде және оқыту тәсілінде көрсету керек екенін көрсетті. Сұхбатта 

университет әкімшісі университеттің әртүрлі деңгейлерінде гендерлік әртүрлілік пен 

инклюзивті жақсарту, оның ішінде оқыту саласында түрлі бастамалар қолға алынып 
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жатқанын айтты. Студенттер де, қызметкерлер де гендер оқу бағдарламасы мен 

көзқарастың маңызды бөлігіне айналып жатқанын, гендерге қатысты курстар мен іс-

шаралар әзірленіп жатқанын келісіп, мойындады, дегенмен кейбір мәселелер әлі де 

шешілу қажет екендігі айтылды. 

Нигерия 

Гуманитарлық ғылымдар қатысушылары гендерлік мәселелер оқытушылар 

қабылдаған пәннің мазмұнында, сондай-ақ оқыту әдістемесінде берілгенімен негізінен 

келісті. Оқу жоспарында гендердің болуына қатысты оқытушылардың жауаптары оқу 

жоспарында гендерлік аспектінің жиі болмауын көрсетті. Кейбір қатысушылар 

әлеуметтік ғылымдар бойынша оқу бағдарламалары гендерлік бағытта болуы керек 

екенін және бұл теориялық және практикалық деңгейде қарастырылуы керек екенін 

айтты. Қатысушылардың 42%-ға жуығы гендердің барлық студенттер үшін жоғары 

білімнің ажырамас бөлігі болуы керек деген пікірге келісті. Сондай-ақ, оқу жоспарына 

гендерлік мәселелермен байланысты тақырыптарды енгізу, сонымен қатар оқыту 

стилінде гендерлік мәселелердің есебін жүргізу қажеттілігі айтылды. Қатысушылар 

сонымен қатар сыныпта гендерлік инклюзивті кеңістік құрудағы оқытушылардың рөлін 

анықтады. Әлеуметтану факультетінің бір қыз студенті: «Менің сыныбымда гендер бар, 

өйткені оқытушы барлығын қызықтырады және қыз студенттерді сұрақтарға жауап 

беруге және пікірталастарға пассивті түрде қатысатын жыныстардың бірін көрсе, 

сөйлеуге шақырады» деп атап өтті. 

Ұлыбритания 

Қатысушылардың көпшілігі оқыту стилі мен оқыту тәсілінде гендер адекватты түрде 

сәйкес келетінін көрсетті; дегенмен, идеялары оқытылып жатқан сарапшылар 

арасында гендер аз қамтылғанын байқады. Оқу бағдарламасына гендерді енгізуге жеке 

оқытушылар жауапты екені анықталды. Мысалы, әлеуметтік ғылымдардың бір қыз 

студенті оны оқытқан тоғыз оқытушының біреуі ғана студенттерге берілген 

тақырыптық зерттеулерге әртүрлі гендерлік сәйкестіктерді қосуға күш салғанымен 
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бөлісті. Екінші жағынан, Ұлыбританияда жүргізілген зерттеу ер студенттер оқыту стилі 

мен оқыту тәсілін гендерді барабар көрсететін ретінде қабылдайды. 

Қатысушылардың 84%-ы гендердің пәндер бойынша толыққанды ұсынылғанын 

қалайтындарын растады, ал 79%-ы гендер «оқу барысындағы мазмұн мен тәсілдің 

ажырамас элементі» болуы керек екенін және шамамен 10%-ы гендерлік мәселелердің 

мүлде оқытылмауы керек екенін көрсетті. Бір кафедра әйел меңгерушісі факультеттің 

барлық оқытушылар құрамы, әсіресе ғылым саласындағылар, гендерді қосуды өз 

саласы үшін маңызды деп санамайтынын атап өтті. 

2. Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінде гендер 

мәселе және хабардарлық ретінде қалай ұсынылған? 

Зерттелген бес мекемедегі барлық жыныстар мен барлық пәндер қатысушыларының 

көпшілігі олардың пәндерінде гендерлік өкілдік әртүрлі тәсілдермен көрсетілсе де, 

гендерлік теңдік пен хабардарлыққа ықпал ететінімен келісті. 

 

  Сурет 4. Сұраққа жауап: Сіздің пәніңіздегі гендерді бейнелеу гендерлік теңдікке ықпал 

етеді деп ойлайсыз ба?  
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Зерттеуде сауалнама мен сұхбаттардың барлық жыныстар, пәндер және елдердің 

қатысушылары гендер олардың пәні бойынша оқыту мен оқуға сәйкес келетінін 

анықтады, соның ішінде оқытылатын тақырыптарға және оқытушылардың қалай сабақ 

беретініне қатысты, мысалы, мысалдар мен гендерлік аспектілерді ескеретін 

материалдарды пайдалана отырып,  әртүрлі жыныстағы студенттер мен идеялары 

оқытылатын және бағаланатын  сарапшыларды тарту. 
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Сурет 5. Сұраққа жауап: Қандай жолдармен, егер бар болса, сіздің пәніңіздегі оқыту мен 

оқуға гендердің қатысы бар деп ойлайсыз? 

 

 

 

 

Оқу жоспарында гендердің қалай ұсынылғаны және қалай ұсынылуы керектігі зерттеу 

барысында әртүрлі жолдармен анықталған. Үндістанда гендерлік шекараларға қарсы 

тұрудың күші гендерге тәжірибелік көзқарасты қолдану арқылы анықталды, осылайша 

ол белгілі бір курсқа немесе сыныптағы өзара әрекеттесуге байланыссыз күнделікті 

дискурстың бір бөлігіне айналады. Қазақстанда әйел қатысушылардың барлығы дерлік 
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гендер жоғары оқу орындарындағы барлық студенттердің тәжірибесінің бір бөлігі 

болуы керек деген пікір білдірді, ал ерлердің көпшілігі оқыту мен оқуда гендерді мүлде 

ескермеу керек немесе ол  оқу пәні бойынша тәуелді болуы керек деп санайды. 

Мароккода қатысушылардың көпшілігі гендерді өз бетінше түсінуге болатын мәселе 

ретінде қабылдады, ал үшінші бөлігі оны жас, мүгедектік, этникалық және дінді қоса 

алғанда, жеке басының басқа аспектілеріне қатысты қарастыру керектігін көрсетті. 

Нигерияда жаратылыстану ғылымдары мен әлеуметтік ғылымдарының 

қатысушылардың көпшілігі өздерінің оқу бағдарламаларын гендерге сәйкес деп 

қабылдады, ал гуманитарлық ғылымдардың қатысушылары гендерді оқытушыларды 

қызықтыратын мәселе ретінде қарастырады. Ақырында, британдық контекстте 

көптеген адамдар гендер университет қауымдастығындағы, оқытушылар құрамы мен 

студенттердің барлығының жауапкершілігі ретінде қабылдады. 

Үндістан 

Гендердің белгілі бір пән бойынша оқыту мен оқуға қатынасы тұрғысынан, барлық үш 

пән бойынша ерлер де, әйелдер де педагогиканы оқытуға ең жоғары басымдық берді, 

одан кейін оқытылатын тақырыптар және ең соңында идеялары оқытылатын 

сарапшылар. Әлеуметтік ғылымдардың қатысушыларының барлығы және нақты және 

жаратылыстану және гуманитарлық және өнер саласындағы қатысушылардың 

жартысы кімнің идеялары оқытылатынының маңыздылығын анықтады. Тек екі 

қатысушы гендердің олардың пәніне қатысы жоқ деген пікірін білдірді. 

Көптеген қатысушылар үнді контекстінде жоғары білім берудегі гендерлік теңдік әдетте 

студенттер, оқытушылар немесе сарапшылар ретінде әйелдерді көбірек тарту мәселесі 

ретінде қарастырылатынын атап өтті. Дегенмен, пәндердің өзі гендер бойынша 

белгіленген; мысалы, тарих және әдебиет бағдарламаларында студенттер де, 

оқытушылар арасында да әйелдер  көбірек болса, нақты ғылымдарда ер оқытушылар 

мен ер студенттер басым. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі университеттерде көп жылдық 

тәжірибесі бар басшылық қызметтегі оқытушы «Жаратылыстану ғылымының 
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факультеттері өздерінің оқу бағдарламаларына гендерлік мәселелерді енгізуге 

қарсылық көрсететінін» байқады. Нақты және жаратылыстану ғылымдары бойынша 

әртүрлі жыныстағы студенттер мен қызметкерлер олардың пәндерінде талдау үшін 

негіз ретінде гендерді қосу үшін жеткілікті ауқым немесе кеңістік жоқ деп дәлелдеді. 

Демек, теорияда оқу мекемесі теңдікке ұмтылумен болғанымен, іс жүзінде олар оған 

кеңістік жасай алмайтынын сезінеді. 

Әлеуметтік ғылымдар кафедрасы сыныптағы оқыту мен сыныптан тыс болып жатқан 

оқиғалар арасындағы байланысты орнату студенттерге теорияларды өмірлерімен 

байланыстыруға және теориялардан өз жағдайларын жақсырақ түсінуге мүмкіндік 

беретінін анықтады. Бұл әлеуметтанушы қыз студенттің гендерлік зерттеулермен курс 

немесе пән ретінде  гендерді оқытуды шектеу қоғамды гендерлік тұрғыдан көбірек 

хабардар немесе сезімтал етпейтінін атап өткенін ескерсек, бұл «басқаларды» 

кейбіреулер ұшырайтын кемсітушілік туралы хабардар етпейтінін ескергенде маңызды. 

Қазақстан 

Студенттер де, оқытушылар да гендерді жалпы алғанда маңызды деп санағанымен, оны 

қаншалықты кең көлемде қарастыру керек және оқу жоспарында дәл қай жерге 

бағытталу керектігі туралы пікірлер екіге бөлінеді. Кейбіреулер жоғары оқу орнына 

түсер алдында гендерлік хабардарлылық мәселесін көтеріп, оны орта мектептердің, 

тіпті балабақшалардың бағдарламасына енгізуді маңызды деп санады. 

Әйелдердің көпшілігі (62,5%), бірақ ерлердің төрттен бірі ғана гендерді демократия мен 

экономикалық даму сияқты кеңірек әлеуметтік даму мақсаттарына қол жеткізу үшін өте 

маңызды деп санайды. Әйелдердің көпшілігі (83%) гендер барлық университет 

студенттерінің оқу бағдарламасының бір бөлігі болуы керек деп санайды, осымен 

барлық ерлердің 10%-дан азы келіседі. Оның орнына, ерлердің көпшілігі (60%) оқыту 

мен оқуда гендерді ескермеу керек немесе ол академиялық тәртіпке байланысты болуы 

керек деп көрсетті.  



 

 

47 

 
 

Әйелдер оқытылатын тақырыптарды оқыту мен меңгеруде гендердің маңыздылығын 

әлдеқайда көбірек мойындады (ерлер үшін 20% салыстырғанда 73%); оқытушылардың 

оқытуды қалай жүргізетіні, мысалы, гендерлік инклюзивті мысалдарды қолдану, әртүрлі 

жыныстағы студенттерді білім беру процесіне тарту (ерлер үшін 26% салыстырғанда 

65%); немесе идеялары оқытылатын және бағаланатын сарапшылар (ерлер үшін 9% 

салыстырғанда 73%). 

Кейбір оқытушылар (ерлер де, әйелдер де) гендерлік мәселелерді шешу үшін көбірек 

жұмыс істеуге болатынын анықтады, ал студенттер оқу бағдарламасын жаңарту 

қажеттігін көрсетті. 

Марокко 

Соңғы онжылдықтарда Марокко үкіметі барлығына, соның ішінде гендерлік жағынан 

да білімге қолжетімділік теңдігін жақсартуға міндеттеме алды. Зерттеуге 

қатысушылардың бірі бұл мәдени өзгеріс гендерлік мәселелер, оның ішінде жоғары оқу 

орындарындағы оқыту мен оқу тұрғысынан хабардарлықты арттыруда маңызды рөл 

атқарғанын анықтады. Сауалнамаға қатысқан ерлер мен әйелдердің жартысы олардың 

пәндерінде гендерлік өкілдік гендерлік теңдікке ықпал ететінімен келіссе, ал төрттен 

бірі жартылай келіскен. 

Қатысушылар гендерлік хабардар болу тұрғысынан коммуникацияның маңыздылығын 

да атап өтті. Оқытушылар әйел әріптестері мен қыз студенттері туралы айтқанда 

гендерге қатысты терминдерді жиі қолданады екен. Жаратылыстану ғылым бөлімінің 

бір мүшесі гендерлік стереотиптерді, соның ішінде оқытуда қолданатын оқу 

материалдарын таңдау және мысалдар мен суреттерді таңдау арқылы, күшейтуден 

аулақ болуға тырысатынын хабарлады. Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

оқытушылары тарихи күшті лауазымдарда ерлердің басымдылығы ретінде 

анықтағандарын ескере отырып, бұл қиынырақ деп тапты: 
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«Бұл мәселе бар, бізде бірнеше әйел бар, егер біз тарихта шынымен жоғары рейтингке 

ие болған әйелге сабақ берсек, бұл ерекше нәрсеге айналады» (гуманитарлық және 

өнер саласының оқытушысы, Марокко). 

Қатысушылар басқа секторларға қарағанда Марокко университеттерінде гендерлік 

мәселесі қажеттілігін көбірек сезінді. Қатысушылардың көпшілігі гендерлік сұрақтар 

модульдер мен іс-шаралардың көпшілігінде болуы керек деп есептесе де, мұны қалай 

жасау керектігі туралы пікірлер әртүрлі болды. Қатысушылардың жартысы гендерлік 

теңдіктің өзі жоғары оқу орындарында назар орталығында болуы керек деп шешті, ал 

үшіншісі оны жас, ерекше қажеттіліктер, этникалық және дін сияқты сәйкестендірудің 

басқа аспектілерімен байланыстыру керек деп есептеді. 

Нигерия 

Оқытушылар мен студенттердің жауаптары гендерлік мәселе университеттің оқу 

жоспары мен бағдарлама тәсілінде маңызды мәселе және хабардарлық ретінде 

ұсынылғанын, бірақ кейбір айырмашылықтары бар екенін көрсетті. Қатысушылардан: 

«Сіздің ойыңызша, гендер сіздің пәніңізде оқыту мен оқуға қандай тәсілдермен сәйкес 

келеді?» деген сұраққа ер қатысушылардың 61%-ы оқытылатын тақырыптар бойынша 

гендердің өзекті екенін анықтады. 

Жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдар бойынша қатысушылардың көпшілігі 

өздерінің оқу бағдарламаларын барлық курстарда болмаса да, гендерлік талаптарға 

сай деп санады. Жаратылыстану пәнінің оқытушысы: «Бұл ешқашан маңызды мәселе 

болған емес, оқу бағдарламасы икемді сондықтан екі жыныстың да қиындықсыз 

араласа алады», - деп атап өтті. 

Өнер және гуманитарлық ғылымдар бойынша қатысушылардың үлкен пайызы жоғары 

оқу орындарындағы гендер ең алдымен оқытушылардың қызығушылығына негізделуі 

керек екенін анықтады, бұл пікірталастың дамуы жекелеген оқытушылардың міндеті 

деп санайды. Зерттеуге қатысушылар әйел оқытушылардың гендерді оқытуға қосу үшін 
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жұмыс істеп жатқанына сенеді. Гендерлік инклюзивті тәсілдің мысалы ретінде әр топ 

әдетте екі жыныстың өкілдерінен  тұратын сыныптағы топтық жұмысты айтуға болады 

(нақты және жаратылыстану ғылымдары саласындағы қыз студенті, Нигерия). 

Жақында факультеттер гендерлік және инклюзивті курстарды енгізгені 

анықталғанымен, гуманитарлық және өнер ғылымдар факультетінің бір қыз студенті 

жалпы әйелдердің рөлі әлі де жеткіліксіз екенін айтты, мысалы, маңызды тарихшы 

әйелдер аз. Кейбір оқытушылар курстарына гендерлік мәселелерді енгізетінін, егер 

олар орынды деп санаса, ал басқаша жағдайда олар орынды емес деп есептесе, 

олардан аулақ болатынын атап өтті. Гуманитарлық және өнер саласы пәнінің 

оқытушысы оқу материалдарын таңдауда гендерлік мәселеге аса мән бермейтінін, тек 

гендерлік мәселелерді қарастыратын мысалдар мен тілді қолдануға тырысатынын 

түсіндірді. Әлеуметтік ғылым саласының оқытушысы өзінің курстары гендерлік 

бейтарап екенін анықтады, сондықтан ол гендерлік аспектілерді ескеріп оқытпайды. 

Дегенмен, сол оқытушы студенттерге сабақ бергенде гендерлік мәселелер мен тепе-

теңдікті ескеру қажет екенін мойындады. Ол мұны негізінен профессорлық-

оқытушылық құрамдағы гендерлік тепе-теңдік мәселесі ретінде қарастырып, «Менің 

факультетімде гендер жоқ және сезілмейді, өйткені қазір бізде барлық факультетте бір 

ғана әйел оқытушысы бар, өйткені әйелдер менің факультетімдегі оқытушылық 

лауазымдарға шынымен өтініш бермейді». 

Ұлыбритания 

Ғылымның барлық салаларындағы сауалнамаға қатысушылардың көпшілігі гендерді 

жоғары оқу орнындағы оқыту мен оқуға «өте өзекті» немесе «өзекті» деп анықтады. 

Оқытушылар мен студенттер арасында жүргізілген сауалнама және сұхбат сұрақтарына 

жауаптар оқу бағдарламасы мен тәсілдерде гендер мәселе және хабардарлық ретінде 

әртүрлі ұсынылғанын көрсетті. «Қандай жағдайда, егер бар болса, сіздің пәніңіздегі 

оқыту мен оқуға гендердің қатысы бар деп ойлайсыз?» деген сұраққа ер қатысушылар 

оқытылатын тақырыптар мен адамдардың оқыту тәсілін гендер өз пәнінде оқыту мен 
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оқуға қатысты ең маңызды әдістер ретінде көбірек көрді (мысалы, гендерлік 

аспектілерді есепке алып мысалдарды пайдалану), ал әйелдер ең маңыздысы идеялары 

оқытылатын және бағаланатын  сарапшылар деп санайды. Пәндер бойынша бөлгенде, 

өнер және гуманитарлық ғылымдардағылар оқытылатын тақырыптарды ең маңызды 

деп санаса, әлеуметтік ғылымдарда идеялары оқытылып, бағаланған сарапшылар 

маңыздырақ болды. Барлық жыныстағы және барлық пәндердің оқытушылары мен 

студенттері сарапшы ретінде қандай жыныстағы авторлардың идеялары сарапшы 

ретінде зерттелетініне қатысты мәселе бар екенін атап өтті. Дегенмен, жаратылыстану 

ғылымдарының қатысушылары, ең алдымен, гендердің олардың пәніндегі оқыту мен 

оқуға қатысы жоқ екенін хабарлады. 

Әртүрлі жыныстар мен пәндердің оқытушылары мен студенттерінің қатысушылары 

өздерінің оқу бағдарламалары мен тәсілдерінде гендерлік хабардарлық кең, біртұтас 

көзқарасты қолданған оқытушылардың озық тәжірибесі туралы ойланды. Олар 

өздерінің педагогикалық тәжірибелерінен тыс әріптестерінің гендерлік бейімділікпеп 

оқытуды ілгерілету үшін жауапты болу маңыздылығын атап өтті. Университет 

әкімшілігінің бір қыз қатысушысы былай деді: «Олардың кейбіреулері [университет 

оқытушылары] шынымен деколонизацияға қызығушылық танытады және тек 

гендерлік емес, феминистік көзқарастарды қалай енгізуге болатынын шынымен 

қызықтырады, сондықтан жай ғана атақты әйелдер туралы бір-екі әңгіме қосайық 

демейді, нағыз феминистік дүниетаным, олардың кейбірі шынымен де солай» 

(университет әкімшілігінің әйел қатысушысы, Ұлыбритания). 

Өнер және гуманитарлық пәндер оқытушысы сонымен қатар гендерлік хабардарлықты 

біріктіруге көп көңіл бөлетінін студенттер «студенттер көтерген тақырыптарда» 

көтеретінін, мұнда студенттерге өздерінің қызығушылық танытатын тақырыптарын 

және оқу ресурстарын анықтау сұралатынын атап өтті. 

Сонымен қатар, «әйел ғалымдармен қатар әйелдердің зерттеулерін субъект ретінде 

қосу тұрғысынан біршама ілгерілеушілікке қол жеткізілгенімен, бұдан да көп 
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жетістіктерге жетуге болатыны» анықталды (өзін «басқа» деп  анықтайтын 

гуманитарлық ғылымдар және өнер саласының оқытушысы, Ұлыбритания). 

3. Университеттің оқу жоспары мен бағдарламалық тәсілінің негізгі 

бағыты ретінде гендерді қосу, қабылдамау және пайдалануды қандай 

тұлғалар, құндылықтар мен бағдарламалар ынталандырады? 

Барлық бес елден келген қатысушылардың көпшілігі гендерлік инклюзиядан ашық бас 

тарту болмағанымен, бірнеше деңгейде әрекет ететін «үнсіз бас тарту» болғанын 

көрсетті. Барлық беc университеттен келген қатысушылардың көпшілігі әйелдердің 

әдетте жоғары оқу орындарында гендерді қосуды бастамашылық жасайтынымен 

келісті. Үндістан мен Мароккодан келген кейбір қатысушылар гендерлік мәселелерге 

қатысты патчворк тәсілі ретінде сипаттауға болатын шектеулерді және ерлердің 

гендерлік тең болашақты қамтамасыз ету үшін бірдей жауапты болуы қажеттілігін атап 

өтті. Қатысушылардың көпшілігі «барлық университет қауымдастығы» гендерлік 

қатынасты оқу бағдарламаларына енгізу үшін жауапкершілікті өз мойнына алуы керек 

деп есептейді. 

Барлық бес университеттердің қатысушылары, ерлер де, әйелдер де, дәстүрлі 

патриархалдық құрылымдармен байланысты құндылықтар оқу жоспарына гендерлік 

ағымды енгізуге үлкен кедергі болатынын көрсетті. Дегенмен, қатысушылар болашаққа 

сеніммен қарайды және барлық бес университеттердің қатысушылардың көпшілігі 

«ұжымның», бұл жағдайда «бүкіл университет қауымдастығының», жағдайды 

хабардарлық деңгейінде ғана емес, сонымен қатар жоғары оқу орындарындағы 

гендерлік теңдік мәселесіне қатысты нәрсені жүзеге асыру деңгейінде жақсартуға сенді. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1BshD6b3VDfDBrowXKmTWzYMJ_pK1tDq9BDOM4BQW9fw/edit#heading=h.3znysh7
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 Сурет 6. Сұраққа жауап: Сіздің ойыңызша, жоғары оқу орындарында оқыту мен оқуға 

гендерлік мәселерді енгізу жауапкершілігін кім алуы керек? 

 

Төменде әр елдің контекстінде осы сұрақтарға нақтырақ жауаптар берілген. 

Үндістан 

Қатысушылардан: «Жоғары оқу орындарында оқыту мен оқуға гендерлік аспектілерді 

енгізуге сіздің университетіңізде кім жауапты?» деген сұраққа қатысушылардың 60%-ға 

жуығы ұжымдық түрде бұл оқытушылар екеніне келісті. Қатысушылардың төрттен бір 

бөлігі студенттер жоғары оқу орындарында гендерлік аспектілер есебі үшін ұжымдық 

жауапкершілік алады деп санайды. 

7 респонденттің бесеуі әйелдер мен гендер синоним ретінде қарастырылатынын, ал 

ерлер әдетте «жынысы жоқ» адамдар сияқты әрекет ететінін атап өтті, өйткені бұл 

ерлерге әсер етпейтін сияқты. «Қыз студенттер әйелдер факультеттеріне түсуге бейім», 

«әйел оқытушылар гендерлік мәселелерге көбірек қызығушылық танытады», 

«әйелдердің академияға келуімен ғана гендерлік мәселе бірінші орынға шығады», 

«гендерді әдетте әйел оқытушылар көтереді» және «басшылық қызметтерге әйелдерді 
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көбірек қосу керек» сияқты мәлімдемелер гендерлік категория ретінде әйелдердің 

жауапкершілігі ретінде қарастырылатынын атап көрсетеді. Кейбір қатысушылар ерлер 

гендерлік теңдік үшін бірдей жауапкершілікке ие болуы керек, олар да осы гендерлік 

спектрдің бір бөлігі болып табылады деп санаса, ал басқалары гендерді әйелдермен 

саналы/санасыз түрде байланыстырады және оны олардың тәжірибесі мен 

жауапкершілігі саласы ретінде тағайындайды. Қатысушылардың бірі гендерлік 

мәселелерді шешу жауапкершілігі белгілі бір топта екенін және оның орнына 

«ұжымның» күшіне назар аудару керектігін атап өтті. 

Қазақстан  

Деректер жоғары оқу орнындағы оқыту мен оқудағы гендерлік интеграцияны жалпы 

қабылдау жоғарыдан төмен қарай көзқарасқа негізделгенін көрсетеді. Қатысушылар 

гендерлік интеграцияға ұмтылу университет басшылығынан (20%) және 

оқытушылардың жекелеген топтарынан (21%) туындауы керек деп санайды. 

Қатысушылардың шектеулі саны университет қауымдастығы (15%), студенттердің жеке 

топтары (12%) және студенттер бірге (10%) жауапты болуы керек деп болжайды. 

Оқыту мен оқудың бір бөлігі ретінде гендермен ешқашан қатынасқа ұшырамағандар 

және ер адамдар «басты жыныс ретінде»  гендерді қосуды ең аз бағалайтындар деп 

саналды: «Гендерлік теңсіздік мәселесін білмейтін адамдар оны жоққа шығарады 

[гендер туралы түсінікті] » (гуманитарлық саланың қыз студенті). Кейбір қатысушылар 

тек қыз студенттер гендерлік күн тәртібін алға тартады деп санайды. Жалпы алғанда, 

гендерлік мәселелер ауыртпалығы негізінен әйелдер мен студент қыздардың иығына 

түседі деген пікір бар. 

Марокко  

Марокко жағдайында университетке қатысудың кеңірек мәдениетін енгізу гендерлік 

теңдікке қол жеткізудің негізгі факторларының біріне айналды. Бұл әйелдерді жұмысқа 

құндылық қосатын қызметкер ретінде қабылдаудан басталады деп есептеледі. Бұл 
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салада айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткізілгенімен, әйелдердің басшы 

лауазымдарға орналасу мүмкіндіктері аз болып қала береді. 

«Жоғары оқу орындарында оқыту мен оқудағы гендерлік теңдікке кім жауапты болуы 

керек» деген сұраққа қатысушылардың 61%-ы бүкіл университет қауымдастығын 

атады, 47%-ы ұлттық саясат деңгейін көрсетті, ал оқытушылар құрамы мен университет 

басшылығын сауалнамаға қатысушылардың сәйкесінше 42%-ы және 33%-ы атады. 

Қатысушылар қыздардың жоғары білімге қол жеткізуін ынталандыратын және 

жеңілдететін тағы бір анықтаушы фактор қаржылық ресурстардың қол жетімділігі және 

университет инфрақұрылымының жақындығы болып табылады. Бір әйел 

сұхбаттасушы: «Бізде әлі күнге дейін қаражаттың жоқтығынан, ата-ана мен отбасылық 

ойлау қабілетінің жоқтығынан, әсіресе сауатсыз қыздар оқуын аяқтай алмай, оқуын 

аяқтамай жүрген қыздар бар» деп атап өтті. Осылайша, нашар отбасыдан шыққан 

қыздарға бағытталған іс-шараларға инвестиция гендерлік интеграция үшін қажет 

болып көрінетіні белгілі болды, өйткені қыздардың көпшілігі университеттен 

қашықтығына және тиісті студенттік баспананың және кеңірек қолдау 

құрылымдарының болмауына байланысты оқуды тастайды. 

Нигерия  

Нигериядағы тақырыптық зерттеудің қатысушылардың көпшілігі (73%) гендерлік 

инклюзивтілік олардың факультеттің мақсаттарына сәйкес келетінімен келісті, ал 

қатысушылардың шамамен 55% сәйкесінше университет пен ұлттық жоғары білім 

деңгейлерінде бұл басымдық болып табылады деп келісті. 

Сұхбаттасуға қатысқан бір қыз қатысушы өз кафедрасында гендерді насихаттайтындар 

негізінен әйелдер екенін айтты: «Менің ойымша, осыдан көп зардап шеккен адамдар, 

әйелдер, инклюзияны насихаттайды және гендерлік теңдік үшін үгіт жүргізеді... Менде 

бір ғана әйел оқытушы бар, және ол гендерлік зерттеулер идеясын өзі оқытатын 
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курстарға, мысалы, тарихтағы әйелдердің рөлін қосуды мақсат етеді. Сондықтан ең көп 

зардап шеккен адамдар гендер мәселесін алға жылжытуға тырысады». 

Жоғары оқу орындарында оқыту мен оқудағы гендерлік теңдік үшін жауапкершілікті кім 

өз мойнына алуы керек деген сұрақ туындағанда, қатысушылардың көпшілігі бұл 

университет басшылығы, одан кейін бүкіл университет қауымдастығы болуы тиіс деп 

санады, ал бір қатысушы оқытушылар гендерлік аспектілер есебіне жауапты болу керек 

екенін анықтады. Жалпы, гендерлік мәселелер университеттер үшін жаңалық емес, 

бірақ оларды әлі де жақсырақ жүзеге асыру және түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет 

екені анықталды.  

Ұлыбритания 

Білім берудегі гендерлік инклюзивтілік олардың университетінің құндылықтарын, 

мақсаттарын және институционалдық басымдықтарын көрсетеді деп санайсыз ба 

деген сұраққа қатысушылардың 74%-ы иә деп жауап берді. 76% бұл өз бөлімшелері 

үшін басымдық екенін көрсетті. Оны өз факультеттерінің басымдығы деп санамаған 

азшылық негізінен жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдар пәндерінен келді. 

Оқытушылар Ұлыбританияның жоғары оқу орындарында гендерлік инклюзияға 

жауапты ретінде жиі аталатын топ болды. Басқа қатысушылар студенттердің жоғары 

оқу орындарында оқыту мен оқудағы гендерлік теңдікке қатысты маңызды рөлін атап 

өтті, әсіресе «саясаттану студенттері» және «студенттер белсенділері» (гуманитарлық 

және өнер пәнінің оқытушысы, Ұлыбритания), ал студенттер одағы «бұл университет 

айналысатын басымдық екеніне қол жеткізуде» (жаратылыстану ғылымдарының қыз 

студенті, Ұлыбритания). 

Әңгімелесушілердің ешқайсысы оқу жоспарына гендерлік мәселені енгізуге ашық 

қарсылық сезінгенін көрсетпесе де, әртүрлі жыныстар мен пәндердің бірнеше 

қатысушылары департаменттер басымдық деп санайтын «үнсіз» түрде бас тартудың 

бар екенін көрсетті, ал кейбір қызметкерлер гендерге мән бермейді, сондықтан «олар 
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жай ғана оны елемейді және істеп жатқан ісін жалғастырады» (гуманитарлық және өнер 

саласындағы оқытушы, Ұлыбритания). 

4. Оқу жоспарында гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеу үшін қандай 

қиындықтар мен мүмкіндіктер бар?  

 

Бүкіл ел бойынша тақырыптық зерттеулердің қатысушылары ресми (оқу 

жоспарларында қарастырылған мазмұн мен ресурстар) және бейресми (көзқарастар, 

құндылықтар, сенімдер және мінез-құлық) сияқты оқу бағдарламаларындағы гендерлік 

теңсіздіктерді анықтады. Қатысушылар көрсеткендей, оқу бағдарламаларына 

неғұрлым гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеудегі қиындықтар барлық елдерде бірдей 

және бірнеше негізгі факторлармен байланысты деп қарастырылады: 

i) тамыры терең гендерлік бейімділікке ие қоғамдағы құндылықтар мен сенімдер 

жүйесі 

ii) оқу жоспарындағы гендерлік рөлді және оның мәнін теориялық тұрғыдан 

түсінбеу, бұл оқытушылардың тәжірибесінің жетіспеушілігіне және оқытушылар 

мен студенттердің қызығушылықтарының болмауына әкеледі. 

iii) жалпы гендерлік ағымға бағытталған күш-жігерді бағыттайтын және 

ынталандыратын ұлттық және институционалдық деңгейде саясаттың болмауы  

Осы проблемаларға қарамастан, гендерлік көзқарасты оқу жоспарына сыныпта да, 

сабақтан тыс жұмыстарда да енгізу мүмкіндіктері қарастырылуда. 
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Сурет 7. Сұраққа жауап: Егер болса, жоғары білім беруде оқыту мен оқуда гендерлік   

мәселерді неғұрлым әділ тәсілдермен енгізу және ұсынудың қандай қиындықтары 

бар? 

 

 

 

Үндістан 

Үндістан жағдайында қатысушылардың 90%-дан астамы жоғары оқу орындарында 

оқыту мен оқудағы гендерлік теңдікті ұсыну немесе біріктіру қиын екенін анықтады. Ең 

үлкен мәселелердің бірі ретінде оқытушыларға бағыт-бағдар беретін саясаттың 

жоқтығы, демек, оқытушылардың бұл салада тәжірибесінің аздығы айтылды. 

Нәтижесінде оқытушылар оқу бағдарламасына гендерді енгізуді қаламайды немесе 

қабілетсіз. Соңғысы жоғары оқу орындарында гендерлік теңдіктің бұрмалануына 
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әкеледі, бұл алаңдаушылық туғызады. Дегенмен, бұл үнді контекстіндегі «мәдениетті, 

дәстүрді, ұлттық контекстті, патриархалдық тәртіпті және брахминдік ортодоксияны» 

қамтитын жақсы қалыптасқан үлкен жүйеге негізделген айсбергтің ұшы ғана ретінде 

көрсетілген (Әлеуметтік ғылымдар бөлімі). Осылайша, бейресми оқу бағдарламасы 

арқылы ресми оқу жоспарын қалыптастыруға тарихи гендерлік негізінде адамдардың 

мәдениеті мен ойлау тәсілі үлкен әсер етеді. Бұл, қатысушылардың пікірінше, өзгерту 

үшін айтарлықтай уақыт пен күш-жігерді қажет ететін мәселе және мектеп пен білімнің 

рөлі туралы әртүрлі көзқарастар тұрғысынан одан да қиынырақ көрінеді. 

Университеттер қоғамда көбінесе нарыққа бағдарланған және нарықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандырады деп күтіледі. Осылайша, университет қауымдастығы 

үшін оқу бағдарламаларында гендерлік теңдікке негізделген тәсілдермен жұмыс істеу 

жиі қосымша талап ретінде қарастырылады. Демек, қатысушылар көрсеткен 

мүмкіндіктерге қарамастан, бәрі бірдей мұны жасауға дайын емес. Қатысушылардың 

көпшілігі мүмкіндіктер сыныппен ғана шектелмейтінін көрді, мұнда әртүрлі жыныстағы 

ғалымдардың неғұрлым жеңіл және инклюзивті материалдары мен теориялары 

қамтылуы мүмкін. Сондай-ақ олар жоғары оқу орындарындағы гендерлік теңдіктің 

қосымша мүмкіндіктері ретінде университет кеңістігінің басқа да аспектілерін 

қарастырды. Бұл үйдегі және қоғамдағы гендерлік құндылықтар жүйесіне, үкіметтің 

ұстанымына және гендерлік әділетті қоғамға қатысты оның ұлттық саясатын сыни 

зерттеуді қамтитын неғұрлым тұтас көзқараспен расталады деп саналады. 

 

Қазақстан 

Қазақстанда қатысушылардың шамамен 75%-ы жоғары оқу орындарында оқыту мен 

оқудағы гендерлік теңдікті ұсыну немесе енгізу мәселелерін анықтады; дегенмен, 

жауаптарды жынысы бойынша бөлгенде, ерлерге қарағанда әйелдердің 

проблемаларды көбірек қабылдайтыны белгілі болды. Басқа елдердегі сияқты, 

оқытушылардың қызығушылығы мен тәжірибесі, студенттердің қызығушылығы, саясат 

(ұлттық, жалпы университеттік және департаменттік) және уақыт тапшылығы басты 
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алаңдаушылықтар ретінде аталды. Басқа қиындықтар - әлеуметтік құрылымдар, 

әйелдерді төмен бағалау және оларға қарсы көзқарастар, стереотиптер, әлеуметтік 

стигма, адамдардың менталитеті мен идеологиясы, мизогиния және квир фобия. 

Кафедраның гендерлік құрамын студенттер оқытуда гендерді қалай пайдаланатынына 

немесе қолданбайтынына әсер ету үшін анықтайды. Кейбір қатысушылар гендерлік 

теңдікті ілгерілетуден гөрі маңыздырақ санайтын меритократияға қауіп ретінде 

гендерлік инклюзивтілікті атады. 

Оқу бағдарламасына гендерді енгізуге кедергі келтіретін тағы бір маңызды фактор – 

уақыттың тапшылығы. Оқу бағдарламасына гендерді енгізуді өлшеуге немесе 

бақылауға арналған саясаттың немесе ережелердің жоқтығын ескере отырып, 

оқытушылар өздері бастама көтермейді деп есептелді, өйткені бұл қосымша жұмыс пен 

қосымша жауапкершілікті білдіреді.  

Дегенмен, жоғары оқу орнындағы оқыту мен оқудағы гендерлік рөлді барлық мүдделі 

тараптар барған сайын мойындап келеді. Сыныптан тыс және кеңірек университет 

қауымдастығын тартатын гендерлік пікірталастарды алға жылжытатын студент пен 

оқытушының бірлескен оқу бастамаларының саны артып келеді. Университет 

қауымдастығы ұйымдастыратын гендерлік конференциялар, семинарлар мен іс-

шаралар да жұртшылық үшін ашық. Осы бастамалар мен әзірлемелердің барлығы 

университет ішінде және одан тыс жерде гендерлік теңдікке назар аудару үшін 

маңызды мүмкіндіктер ұсынады. 

 

Марокко 

Марокко үшін басты мәселе мәдени өлшемде көрінеді. Бұл мұсылман діні, сондай-ақ 

араб және бербер мәдениеттері қалыптастырған әйелдің жұбайы мен анасы ретіндегі 

рөлі туралы қатты сіңген қабылдау деп саналады. Әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге 

қоғамның қарсылығы әйелдерге олардың ұмтылыстарына кедергі келтіретін және 

гендерлік теңдікке кедергі келтіретін қысым ретінде қарастырылады. Жұбайы мен 

ананың рөлдерінен басқа рөлдерді қоғам мойындамаған кезде, көптеген рөлдерді 
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теңестіру әйелдер үшін қиын болып саналады. Осы күрделі мәдени контексте жоғары 

оқу орындарында оқыту мен оқуда гендерді неғұрлым әділ түрде біріктіру және ұсыну 

мәселелері өткір болып табылады. Сауалнамаға қатысушылардың жартысына жуығы 

гендерлік оқу бағдарламасы талаптарының маңызды бөлігі емес екенін анықтады. Сол 

сияқты, департаменттік, университеттік және ұлттық деңгейде жоғары оқу 

орындарында гендерлік инклюзияны және өкілдікті реттейтін және бағыттайтын 

саясаттың жоқтығы (қатысушылардан 38%), оқытушылар құрамының тәжірибесінің 

жоқтығы (қатысушылар 31%) және оқытушылар құрамының қызығушылығының 

жоқтығы (қатысушылар 26%), және студенттердің қызығушылығының жоқтығы 

(қатысушылардың 24%) оқу бағдарламасына және жалпы оқыту мен оқуға гендерді қосу 

және көрсетуде кедергі ретінде анықталған. Бұған қоса, көбісі жоғары білім берудегі 

гендерлік теңдікті маңызды мәселе деп санамайды, бұл әйелдерді жоғары оқу 

орындарына тарту, сақтау және жоғарылату үшін арнайы әзірленген кез келген 

деңгейде саясаттың немесе ережелердің жоқтығын көрсетеді. Үлгі алатын адамдар 

болмаған жағдайда қыздарды мәдени нормалар мен гендерлік стереотиптерге қарсы 

шығуға ынталандырмайды. 

 

Прогрессивті өзгерістердің әлеуеті көптеген адамдардың әйелдер теңдігі, жоғары оқу 

орындарында оқыту үшін гендерлік маңыздылығы және оны тереңірек енгізу 

мүмкіндігі туралы оң пікірлерімен ерекшеленді. Сыныптағы қыздар саны көбейген 

сайын барлығына пайдасы тиетіні анықталды. Гендерді қоса отырып, барлық 

пәндерден пайда алу мүмкіндігі қоршаған ортаның инженерия саласындағы 

қатысушыдан келді. Басқалары өзгерген көзқарастар мен түсініктерді нығайту үшін 

мектепке дейінгі жастан бастап гендерлік көзқарастарды көбірек қамту үшін оқу 

жоспарын өзгерту мүмкіндігіне назар аударды. Сондай-ақ әйелдерді барлық деңгейдегі 

шешімдер қабылдауға көбірек тарту арқылы гендерлік хабардарлықты арттыру 

мүмкіндіктері анықталды; Мароккодағы жоғары лауазымды шенеуніктердің және 

жоғары лауазымды көшбасшылардың арасында әйелдер санының өсуі дәстүрлі діни 
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стереотиптерге қарсы тұратын әйелдердің қабілеттерінің оң үлгілері ретінде 

қарастырылды. 

 

Нигерия 

Нигерияда гендерлік теңсіздік этникалық, нәсілдік және мәдениетпен тығыз 

байланысты деп саналады. Зерттеуге қатысушылардың 80%-ы оқу бағдарламаларына 

неғұрлым гендерлік теңдік тәсілдерін әзірлеудегі қиындықтарды анықтады, атап 

айтқанда: оқытушы тәжірибесі, оқу бағдарламасына қойылатын талаптар, 

оқытушының қызығушылығы, студенттердің қызығушылығы, уақыт пен саясаттың 

жетіспеушілігі.  Оқытушылар оқу жоспарындағы гендерлік теңдік тәсілдерін 

қалыптастыруда үлкен рөл атқарады және көп нәрсе олардың тәжірибесі мен өз 

сыныптарында гендерлік теңдікті ілгерілетудегі қызығушылығына байланысты деп 

қарастырылады. Дегенмен, университет оқытушылары оқу бағдарламаларын құруда 

кейбір басқа елдердегі әріптестерімен бірдей еркіндікке ие бола бермейді деп 

есептеледі, өйткені оқу жоспарына талаптар үкімет орталықтан белгіленеді және 

жынысы анықталмайды, сондықтан ақылы жұмыс жүктемесіне қосылмайтын қосымша 

уақыт керек. Дәл осыны гендерлік теңдікке қызығушылық танытпайтын студенттерге 

де қолдануға болады, көбінесе уақыт тапшылығына байланысты. Ұлттық және 

институционалдық деңгейде саясаттың жоқтығы гендерлік теңдікке қол жеткізу күш-

жігеріне кедергі болып саналғанымен, жағдай жақсарып келе жатқаны хабарланады. 

Дегенмен, мәдени және діни кедергілер әлі де күшті. 

 

Қатысушылар жоғары білім берудегі гендерлік теңдікті ілгерілету тұрғысынан оң 

мүмкіндікті анықтады, бұл әртүрлілік пен теңдік мәселелері қазіргі уақытта 

Нигериядағы федералды конституциялық мәселелер ретінде қарқын алып жатыр. Бұл 

жоғары оқу орындарына қабылдау үдерісіне қатысудағы демографиялық теңсіздіктерді 

ескеруге мүмкіндік береді. 
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Ұлыбритания 

Ұлыбритания жағдайында қатысушылардың 83%-ы жоғары оқу орындарында оқыту 

мен оқуда гендерлік теңдікті жүзеге асыруда проблемалар бар екенін растады. 

«Оқытушылар қызығушылығы», «Оқытушылар тәжірибесі», «Уақыт тапшылығы» және 

«Студенттердің қызығушылығы» негізгі проблемалар ретінде анықталды. Оқытушылар 

өздерінің оқу бағдарламаларын гендерлік тұрғыдан қалыптастыруда үлкен еркіндікке 

ие сияқты, бірақ олардың көпшілігі гендерлік теңдікке қызығушылық танытпайды, оған 

сенімді емес немесе оның құндылығын түсінбейді. Бұған кейбір пәндердің тарихи 

ерлер басымдылығы да әсер етеді, және гендерлік мәселелерді оқу жоспарына енгізуде 

гендерлік көзқарастар мен түсініктерді көрсететін материалдарға көбірек көңіл бөлу 

қиын. Олай болса, басты мәселе «еркектік» (25), «патриархалдық» (94) болып саналып, 

әйелдерді, әсіресе қара нәсілділер мен аз ұлттарды құп көрмеген «дәстүрдің 

ауырлығында» (93) жатыр. Сауалнамаға қатысушылардың 76%-ы жас, мүгедектік, 

этникалық және дін сияқты сәйкестендірудің басқа аспектілеріне қатысты жоғары білім 

берудегі гендерлік инклюзивтілікке қатысты мәселелерді шешуді жақтайтындықтан, 

гендерлік теңдік инклюзивтілік туралы кеңірек талқылаудың бөлігі ретінде 

қарастырылады және сондықтан оны бөлек қарастыруға болмайды. Тағы бір мәселе, 

гендерлік теңдік жөніндегі күш-жігер университет қауымдастығына көрінбейді, өйткені 

университет гендерлік талаптарға жауап беретін оқыту мен зерттеулерден хабардар 

емес деп есептеледі. 

 

Қатысушылар мүмкіндіктер тұрғысынан университетте оқытудың маңызды ресурсы 

болып табылатын және көбірек білім алмасуды талап ететін гендерлік жағдайға жауап 

беретін оқытудың прогрессивті бастамалары бар екенін анықтады. Сондай-ақ 

адамдардың жеке басының кеңірек аспектілерін танитын гендерлік тәсілдермен өзара 

әрекеттесу мүмкіндіктері анықталды. Тағы бір маңызды жайт, мазмұнын 

оқытушылардың өздері толтыратын өзіндік оқу жоспарын жасаудағы дербестіктің 

жоғары деңгейі болды. 
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Қорытынды 

Зерттеу нәтижелері төрт негізгі зерттеу сұрағына берілген жауаптарда барлық бес елдің 

қатысушы университеттері арасында ұқсастық та, айырмашылық та бар екенін 

көрсетті. Мұның бір аспектісі жоғары оқу орындарында оқытудағы гендерлік теңдіктің 

не екенін және ол қалай көрінуі керек, қаншалықты маңызды және неліктен екенін 

түсінудегі айырмашылық болып табылады. Бұл түсініктер әртүрлі студенттер үшін 

жоғары білім беру тәжірибесін жақсартуға көмектесетін ең жақсы тәжірибелер мен 

мәселелерді шешу жолдарын анықтау үшін пәндер, институттар және халықаралық 

контексттер арасында білім алмасудың маңыздылығын көрсетеді. Бұл тұжырымдардың 

кілті - гендерді өздерінің пәндеріне қатысы жоқ немесе басқа мәселелермен 

салыстырғанда аз императивті деп санайтын оқытушылар мен студенттердің әртүрлі 

контексте жоғары оқу орындарында оқытудағы гендерлік теңдік бағдарламасына 

табанды қарсылық көрсетуі. Бұл гендерлік мәселелердің көбінесе оқу 

бағдарламаларының шетінде қалдырылады және оған қызығушылық танытатын 

студенттер мен қызметкерлер ғана айналасады деп саналады. Бұл кейбір адамдар мен 

топтарға гендерлік теңсіздікті мойындау және шешу ауыртпалығын көтеруге 

мәжбүрлейді. Ешбір тәртіптік сала немесе мекеме жоғары оқу орнындағы оқытуға 

гендерлік теңдікті жақсырақ енгізу қиындықтарынан, демек, жауапкершілікті кеңірек 

бөлудің императивінен қорғалмағанын мойындау қажет. Өзінің ісіне берілген 

студенттер мен оқытушылар осы күн тәртібіне негізгі үлес қосушылар болып табылады 

және оларға кеңірек озық тәжірибелерді жасау құралы ретінде назар аудару керек, 

бірақ олар бұл өзгерістер үшін жауапкершілікті өз мойнына алады деп сенім артпау 

керек. Мұндай жауапкершілік жоғарыдан жоғары білім беру басшыларының 

міндеттемесі және мекеме деңгейінде және одан жоғары мақсатты саясатты, араласуды 

және қолдауды әзірлеу арқылы жүктелуі керек. Бұл кейбір елдердің контекстіндегі 

жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларының орталықтандырылған сипаты 

өзгерістер деңгейінің маңызды делдалына айналуы мүмкін деген тұжырымдарды 

ескере отыру әсіресе маңызды. 
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Мәселелер мен шектеулер 

Ұжым ретінде біз ұжымдық күш-жігеріміздің нәтижесінде қол жеткізілген түсіністікті 

мақтан тұтамыз және бұл білімді одан әрі дамыту және бөлісу тұрақты күш болып қала 

береді. Дегенмен, феминистік зерттеушілер тобы ретінде оқырмандарымыз үшін ашық 

болу және мүмкіндігінше адалдық пен әділдікке қол жеткізуге ұмтылуды жалғастыру 

үшін зерттеулердің мәселелері мен шектеулеріне сыни тұрғыдан қарау біз үшін бірдей 

маңызды. 

1. Бұл зерттеу не туралы емес 

Бұл зерттеу халықаралық деңгейде жоғары білім беру жағдайында гендерлік 

теңсіздіктің қалай көрінетінінің нақты аспектілерінің бірі ретінде университеттегі оқу 

үдерісіне назар аударады. Феминистік зерттеушілер тобы ретінде біз академиядағы 

кеңірек гендерлік теңдікке, соның ішінде студенттер мен қызметкерлерді іріктеуге және 

жоғарылатуға; зерттеу процестеріндегі гендерлік теңсіздік; университеттердегі 

гендерлік жалақы алшақтығы; және жоғары білім беру саясатына ниеттіміз. Бұл 

теңсіздік аймақтарының ешқайсысы дербес бола алмайды, бірақ көп бағытты 

қатынастарда байланысты. Осы зерттеуге қатысқан студенттер және көбіне 

оқытушылар сауалнамалар мен сұхбаттарда бұл сұрақтарды түсінікті түрде көтерді. 

Алайда, олар оқыту тұрғысынан гендерге тікелей әсер еткен немесе әсер еткен 

жағдайларды қоспағанда, бұл кеңірек аспектілер сөзсіз осы зерттеу шеңберінен тыс 

қалады. 

2. Тақырыптық зерттеу әдісі – мүмкіндіктер мен шектеулер 

Зерттеудің негізгі шектеуі - біздің бес елдік көзқарасымыз бізге тек аз ғана халықаралық 

контексттер туралы айта алады. Сонымен қатар, басқа да шектеулер болды. Біз 

қатысушы университеттердің гендерлік қатысу үшін маңызды деп санайтын 

бөлімдеріне қол жеткіздік, сонымен қатар олар зерттеуді теріс әсер ету тұрғысынан 

ықтимал қауіп ретінде қабылдамады. Біз осы бес жағдайдан халықаралық жоғары білім 
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туралы нақты қорытынды жасай алмаймыз. Сондай-ақ біз халықаралық және 

институционалдық тәсілдердің қайсысы жақсы немесе нашар екендігі туралы 

иерархиялық қорытындылар жасамаймыз. 

Біз сондай-ақ біздің институционалдық және тәртіптік тақырыптық зерттеулеріміз бүкіл 

ұлттық жоғары білім беру секторларымен немесе тіпті бүкіл жоғары оқу орындары 

туралы айта алмайтынын мойындаймыз. Керісінше, біздің ниетіміз - қосымша 

параллельді жағдайлық зерттеулерді пайдалану (Хантраис, 2009) барлығының игілігі 

үшін бір-бірінен үйрену арқылы бар проблемаларға жаңа перспективалар жасау үшін 

қуатты құрал ретінде әрекет ете алу (Бодди және басқалар., 2013). Біз идеяларымыздың 

ұқсас сипаттамалары бар басқа тәртіптік, институционалдық және халықаралық 

контексттерде табылуы мүмкін аспектілерді анықтау үшін пайдалы құралдар 

ұсынатынын мойындаймыз. 

Жоғары білім берудің кең контекстінде біз халықаралық топ ретінде бірлесіп әзірлеген 

зерттеу және оқыту тәсілдерін қолдануды жалғастыра отырып, біз түсіну спектрін 

кеңейтуді жалғастырамыз. Бұл тапсырманы алдағы зерттеулерде топ болып 

жалғастырамыз деп үміттенеміз. Мұның негізгі аспектісі – біздің құралдарымыз бен 

идеяларымызды семинарларды, онлайн ресурстарды және кеңірек коммуникацияны 

дамыту арқылы дүние жүзіндегі әріптестер үшін кеңінен қолжетімді ету бойынша 

жүргізіліп жатқан жұмысымыз. Осылайша, бұл жұмыс әртүрлі тәртіптік, 

институционалдық және халықаралық контексттерде жоғары білім берудегі гендерлік 

теңдік туралы хабардар болуды түсіну және арттыру үшін ашық бірлескен жаттығу 

ретінде дами беруді қалаймыз. 

3. Әртүрлілік күш пен сынақ ретінде 

Біздің бірлескен командамыздың тәртіптік және халықаралық контексттердегі 

әртүрлілігі осы зерттеудің ең үлкен күші және қиындығы болып табылады. 

Халықаралық зерттеу тобы халықаралық және тәртіптік контексттер, сондай-ақ жеке 

тұлғаның ерекшеліктері, тәжірибелері мен перспективалары тұрғысынан кең ауқымды 
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идеялар мен пікірлер ұсынады. Бұл әртүрлілік зерттеулердің әртүрлілігі үшін негіз 

болғанымен, түсіну мен болжамдардағы ықтимал алшақтыққа қатысты сақтықты қажет 

етеді. Бұл ұғымдарды, лингвистикалық терминологияны және басымдықтарды 

қамтитын гендерді басқаша түсінуді қамтиды (Каретта, 2015; Гаскелл және Фичлер, 

2001; Годдард және басқалар). Біз команда ретінде ортақ түсіністікке келу үшін 

ешнәрсеге мән берілмейтін және барлық аспектілері күмәнданатын тәсілді қолдануға 

тырыстық. Көптілді топтағы тиімді қарым-қатынасты қолдау үшін біз зерттеу 

материалдарын, соның ішінде есептерді аударуға және сәйкесінше таңдалған тілде 

сауалнамалар мен сұхбаттар жүргізу мүмкіндігіне бюджет бөлдік. Зерттеу тобының 

кездесулері түсінуді жеңілдету үшін субтитрлермен аудио және бейнеге түсірілді және 

мүдделі тараптармен кездесулер кезінде қажет болған жағдайда олардың ана тіліне 

ілеспе аударма жасалды. 

4. Пәнаралық зерттеу дағдыларын қолдану 

Зерттеу тобы ретінде біздің халықаралық және тәртіптік әртүрлілігіміз күш пен 

қиындықты көрсете алатын әртүрлі дағдылар жинағын дамытты. Біз зерттеу 

тәжірибесіне жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық пәндерді біріктіріп, 

оқытуға да, зерттеуге де теориялық, эмпирикалық және әдістемелік тәсілдерін бірге 

енгіздік. Бұл  жоғары оқу орындарындағы оқыту мен оқу контексттерін зерттеу үшін 

өзіміздікі сияқты маңызды ресурс болып табылады. Дегенмен, ол сонымен қатар 

адамдармен жұмыс істеу сияқты зерттеудің негізгі аспектілері бойынша әртүрлі 

түсініктерді, тәжірибелерді және сенімдерді тудырады; мәліметтерді жинау құралдарын 

әзірлеу; талдау және нәтижелерді ұсыну. Бірыңғай және бір топтың түсінігі басқаларға 

үстемдік жасауға мүмкіндік бермейтін зерттеу стратегиясын әзірлеуге қолдау көрсету 

үшін біз зерттеу процесінің негізгі кезеңдерінде сыртқы зерттеу дағдыларының 

кеңесшісін пайдаландық. Кеңесші зерттеуді жобалау, талдау және ұсыну бойынша 

негізгі шешімдерді бірлесіп қабылдау үшін сыртқы көмекпен топ болып бірге жұмыс 

істеген зерттеу сессияларын жүргізді. 
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5. Қашықтағы ынтымақтастық - қашықтықтан бірге жұмыс істеу 

Қарым-қатынастың жақындығы бетпе-бет байланыссыз кең тәжірибелер мен 

қашықтықтарда ортақ түсіністіктің дамуын қолдауда шешуші рөл атқарды. Біз 

қашықтан тиімді жұмыс қатынастарын құру үшін саналы түрде жұмыс істегенімізбен, 

бұл халықаралық деңгейде жеке жұмыс істеу тәжірибемізбен салыстырғанда зерттеу 

тобының тәжірибесін сөзсіз өзгертті. Зерттеудің дизайны 2019 жылдың жазының 

басында әзірленді, бүкіл әлем ғалымдары жаһандық COVID-19 пандемиясына жауап 

ретінде жұмыс әдістерін өзгертуді үйренгенде. Сондықтан, сол кезде халықаралық 

саяхатқа тыйым салынғанын және зерттеудің көп бөлігінде солай болғанын ескере 

отырып, зерттеу толығымен қашықтан жүргізілетін етіп жасалған. Онлайн байланыс 

кеңістік пен уақыттың қираған шекаралары арқылы зерттеу мүмкіндіктерін ашады. 

Дегенмен, бұл әртүрлі уақыт белдеулері бойынша жұмыс істеуді қоса алғанда, өзіндік 

қиындықтарды тудырады; аппараттық құралдарға, бағдарламалық қамтамасыз етуге 

және ең бастысы, жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізудің теңсіздігі (Брюэр, 

2015); және жеке халықаралық сапарлармен қамтамасыз етілген анағұрлым интуитивті 

деңгейде бір-бірінің кәсіби контекстімен танысу мүмкіндігін жоғалту. Пандемиядан 

туындаған бүкіл әлем бойынша онлайн жұмысқа жаппай көшу кейбір топ мүшелері 

контексттері үшін күтілетін Интернет өткізу қабілетіне жанама әсер етті. 

Технологияларға қол жетімділік мәселелерін шешу үшін біз кездесулердің жазылуын 

қамтамасыз еттік және қосылым мәселелеріне тап болған топ мүшелері жобаны 

әзірлеуден тыс қалмауын қамтамасыз ету үшін кейінгі электрондық хаттарда негізгі 

қорытындыларды нақтыладық. Сондай-ақ біз пандемияның осы қолжетімділікке 

арналған күтпеген талаптарын ескере отырып, Интернетті қолдау шығындары үшін 

бюджетті қайта бөлуге сәтті өтінім бердік. 

6. Covid-19 пандемиясы 

Бұл зерттеуде пандемия  елесі әрқашан болды. Пандемияның басталуы бізді жоғарыда 

сипатталған қауіпсіз қашықтан зерттеу дизайнын жасауға итермелесе де, бұл зерттеуді 
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COVID-19 әсерінен толық қорғай алмады. Әртүрлі халықаралық контекстердегі зерттеу 

тобының мүшелеріне пандемия кезінде ауырып қалған отбасы мүшелеріне және үйде 

оқуға мәжбүр болған тәуелді балаларға күтім жасау міндеттері әсер етті. COVID-19 

шектеулері онлайн оқытудың қысқа мерзімде ауыстырылуына әкелді, кейбір 

жағдайларда семестр күндері кейінге шегерілді. Бұл талаптар топ мүшелеріне зерттеу 

уақытына қойылатын талаптар, сондай-ақ студенттер мен әріптестердің 

сауалнамамызға және сұхбаттарымызға зерттеуге қатысуға қол жеткізуіне әсер етті. 

Кейбір жағдайларда серіктес университеттер зерттеу барысын бәсеңдететін ғылыми 

жұмысқа қабылдау туралы электрондық хаттармен ішкі алмасуға рұқсат бермеді. 

Жобаның серіктестерінің бірі Делидің шетіндегі университет екенін ескерсек, 

пандемияның апатты салдарына ең өткір әсер Үндістанда сезілді. Медициналық 

көмекке және оттегіге қол жеткізудегі дүрбелеңнің таза адамди салдары зерттеу мен 

байланысты жергілікті серіктес студенттердің COVID-19 өлімін қамтитын тікелей 

контекстті талқылағанға дейін тоқтатуды талап етті. 

7. Бірлескен халықаралық зерттеулер үшін тең құқылы серіктестік 

Бұл зерттеуді Ұлыбритания мен дамушы елдер арасындағы ынтымақтастық және 

әлеуетті арттыру қордың орталық қағидаттары болып табылатын жаһандық 

мәселелерді зерттеу қоры (GCRF) қаржыландырды (GCRF, 2021). Біз халықаралық 

бірлескен зерттеулер білім өндірісінің иерархиялық тәсілдерінен шығу мүмкіндігін 

қамтамасыз етуде Ғаламдық Оңтүстікті зерттеуді Ғаламдық Солтүстік зерттеушілері 

жүргізген кезде өте маңызды екенін мойындаймыз  (Круи және Эксели, 2013).  

Зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі және мамандандырылған көзқарастары бар 

бірнеше зерттеушілерді біріктіре отырып, бұл зерттеу гносеологиялық құндылыққа ие 

болғандықтан, мұндай бірнеше көзқарастарды тәжірибеде қалай біріктіруге болатыны 

туралы сұрақтар туындайды (Мотнер және Досет, 2008). Біз жергілікті әлеуетті арттыруға 

бағытталған біз сияқты бірлескен зерттеулердің «күрделі, тартысты, уақытты қажет 

ететін» екенін, бірақ әлеуеті зор екенін мойындаймыз (Фимьяр және басқалар, 2017). 
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Біздің тең құқылы бірлескен халықаралық жұмыста осы қиындықтар мен шектеулерді 

шешуге зерттеу динамикасын  (Бассетт, 2012; Ри, 2013, МакГрегор және басқалар., 2014, 

Дасдолл және Пауел, 2021) және бар зерттеулерден жиі жетіспейтін саланы мұқият 

қадағалап отыру болды (Мотнер және Досет, 2008). 

Теңсіздікке қарсы шығуға тырысатын, бірақ сонымен бірге қатысу мүмкіндіктеріндегі 

теңсіздікке қарсы күресетін феминистік ғалымдар арасындағы билікті бөлісу 

тәжірибесін түсінуді тереңдету қажет (Лейси және Андрхилл-Сем, 2018, Сканьлбери 

және ЛеВан, 2006). Жобаның басқа жарияланымдарында (Хинтон-Смит және т.б. 2022) 

біз жоғары білім берудегі гендерлік теңдіктің қиылысу динамикасы туралы 

хабардарлықты арттыруға бағытталған кеңірек міндеттеменің бөлігі ретінде осы 

түсініктермен зерттеу тәжірибемізбен бөлісуге тырыстық. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

 
 

Ұсыныстар  

1. Институционалдық деңгейде гендерлік теңдік және инклюзия туралы 

хабардарлықты арттыру: Әртүрлі елдерде гендерлік инклюзия бойынша 

университеттік саясаттың қажеттілігі анықталды, сонымен қатар студенттерге 

де, қызметкерлерге де гендерлік хабардар болу бойынша тренингке қатысуға 

мүмкіндіктер берілді. Бұл адам құқықтары туралы білім беруді, гендерлік 

стереотиптерді және мәдени ерекше болжамдарды шешуді және студенттердің 

оқуына әсер етуі мүмкін үйде кездесетін гендерлік мәселелер туралы 

хабардарлықты арттыруды  арнайы емес бірақ қамтуы мүмкін. Жаңа 

мұғалімдерді дайындау ерекше маңызды деп саналды.  

2. Гендер ажырамас бөлігі ретінде: Гендерлік мәселелерді жеке немесе талқылауға 

арналған қосымша мәселе ретінде қарастырудың орнына, біз гендерге оқыту 

мен оқу бағдарламасын әзірлеу тәсілінің құрамдас бөлігі ретінде назар аударуды 

ұсынамыз (төмендегі 8 суретті қараңыз). Бұл барлық оқу бағдарламаларында 

орын алуы ұсынылады, осылайша гендерлік мәселелерге назар аудару және 

оқыту тәсіліне жеке тұлғалардың таңдауына қалдырылған сала болып қалмауын 

қамтамасыз етеді, бірақ ол тұтас бүкіл оқу орнының қамқорлық аймағы ретінде 

қарастырылады. 

3. Әлеуметтік желілер және байланыс: Оқу орындары әртүрлі студенттердің, 

оқытушылар құрамының және түлектерінің жетістіктерінің ерекшеленуін 

қамтамасыз ете отырып, лекцияларда жыныстар мен этникалық топтар 

бойынша жүргізіліп жатқан әртүрлі жұмыстарды көрсету үшін әлеуметтік 

медианы көбірек пайдалана алады, сонымен қатар сәйкестіктері 

институционалдық нормаға сәйкес келмейтін  адамдарға қолайлы орта құру 

мүмкіндігі бар. Сондай-ақ оның студенттер мен оқытушылар үшін тұрақты 

әлеуметтік желілерді құру мүмкіндігі бар. Сондай-ақ, қажет болған жағдайда, 

жоғары оқу орындарында оқыту мен оқудағы гендерлік инклюзивтіліктің 
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маңыздылығын түсінудің қолжетімді құралын қамтамасыз ету үшін Ted Talks 

сияқты медиа платформаларды пайдалану ұсынылды. 

4. Қызметкерлер мен студенттер арасындағы тығыз ынтымақтастық: Екі жаққа да 

тиімді мақсаттарға қол жеткізу және тиісті мекемелерде қандай жұмыстар 

атқарылғаны және қандай жұмыстар атқарылуы тиіс екендігі туралы ақпарат 

алмасуды жақсарту үшін студенттер мен қызметкерлер арасындағы тығыз 

ынтымақтастықтың қажеттілігі анықталды. Университеттерде белсенді 

студенттік кәсіподақ жұмыс істейтін елдерде одақтың университет 

басшылығымен тығыз байланыста жұмыс істеуі ұсынылды. 

5. Қиылысу тәсілі Елдер бойынша жүргізілген зерттеулер тәжірибені хабардар ету 

үшін гендердің басқа сәйкестік сипаттамаларымен қиылысу жолдарын ескеру 

қажеттілігін атап көрсетті (төмендегі 9-суретті қараңыз). Бұл әсіресе үнділік 

контексте маңызды, онда каста үнемі жыныспен әрекеттесетін ең маңызды 

категорияға айналады. 

6. Оқу бағдарламаларына да, педагогикаға да мән беру: Қатысушылар әр түрлі 

гендерлік спектрдегі теоретиктер мен ойшылдардың қажеттілігін атап 

өткенімен, қатысушылар бұл теориялардың сыныпта қалай оқытылатыны кем 

емес, маңыздырақ болмаса екенін айтты. Бұған анағұрлым инклюзивті 

мысалдарды пайдалану және студенттік ұжымның әртүрлі гендерлік 

сәйкестіктерін қабылдау мен құрметтеуді көрсету кіруі мүмкін. 

7. Әйел оқытушылардың санын арттыру: Бұл, атап айтқанда, студент қыздар үшін 

көбірек үлгі көрсету және ер қызметкерлер басшылық лауазымдарда қалатын 

белгіленген қуат динамикасын өзгерту үшін маңызды деп саналды. Студент 

қыздар мен оқытушылардың мансап мүмкіндіктері ерекше маңызды деп 

белгіленді.  

8. Қалыптасқан теориялармен келіспеу: Оқытушыларға өздерінің оқу 

бағдарламаларында гендерлік теңдестіруді көбірек қолдап, мәтіндер мен 
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ресурстардың кең ауқымын, әсіресе әртүрлі сәйкестіктерді білдіретін соңғы 

басылымдарды пайдалану ұсынылды.  

9. Қабылдау саясатын теңестіру - Бұған мақсатты қабылдау саясаты мен орынды 

жағдайларда мүмкіндіктер кіреді, соның ішінде Үндістан мен Нигерияда 

анықталғандай студент қыздарға арналған орындарды резервтеу, студент 

қыздарға қол жеткізу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету және осылайша болашақ 

еңбек нарығына қол жеткізу және саяси өмірге қатысу мүмкіндіктері. 

10. Сауаттылық бойынша науқандар: Нигерия контекстінде, әсіресе жас әйелдер 

арасындағы сауатсыздықты жою үлкен теңдікке қол жеткізудің кілті болып қала 

береді. 

 

 

 Сурет 8. Сұраққа жауап: Оқыту мен оқуда гендерлік мәселелерге қалай қарау керек? 
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 Сурет 9. Сұраққа жауап: Гендерді жеке мәселе ретінде оқыту керек пе, әлде 

жеке басын анықтаудың басқа мәселелерімен байланыстыру керек пе? 
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Осы есепте қорытындыланған зерттеулер және бірқатар серіктес елдер есептері 

халықаралық топ ретінде бізге феминист ғалымдар ретінде күнделікті кәсіби 

өміріміздегі үлкен міндеттеме мен маңызды сала туралы құнды түсінік берді - 

университеттік оқу бағдарламасы мен педагогикалық тәсілдер мазмұнында гендерлік 

хабардарлық пен сезімталдықтың болуы және болмауы туралы. Біз әртүрлі ел 

контексттерін және академиялық пәндерді көрсетеміз, олардың әрқайсысы 

құндылықтар, басымдықтар, болжамдар мен түсініктер тұрғысынан кеңірек ортадан 

тұрады. Осы контексттердің әрқайсысында университеттегі оқыту мен оқудағы 

гендерлік аспектілерді қосу және алып тастаудың қиындықтары мен мүмкіндіктері 

кеңірек қолданылатын басқа императивтермен қатар әртүрлі және нақты. Дегенмен, 

осы әртүрлі контексттерде жоғары оқу орындарында неғұрлым әділ оқу тәжірибесі үшін 

біз тікелей және тиімді білім алмасудан басқа, тасымалдауға құнды көптеген нәрселерді 

үйрене алдық. Бұл идеялар жоғары оқу орнының аудиториясында жұмыс тәжірибесінің 

аспектілерін қамтиды, олар пәндік канондардағы ойлау ерекшеліктерінен бастап, 

университет оқытушылары таңдаған оқу жағдайлары, мысалдар мен 

иллюстрацияларға дейін, және қандай оқушыларға сабақта уақыт пен құрмет беріледі. 

Мұның бәрі неге маңызды? Әртүрлі елдердегі және пәндердегі жоғары білім беру 

қызметінің әртүрлі контексттеріне гендерлік хабардарлық пен сезімталдық қалай 

қосылатыны және алынып тасталатыны туралы түсінікті дамыту барлық адамдар, 

соның ішінде студенттер мен оқытушылар үшін қауіпсіз және өнімді оқу кеңістігі 

ретінде оқу контекстін жақсарту үшін өте маңызды. Бұл студенттерді өздерінің 

сыныбында, тәртібінде және жоғары оқу орнында өздеріне тиесілі екенін сезіну және 

олардың жеке басын құрметтеудің кілті болып табылады. Тиістілік пен құндылық сезімі 

студенттердің тәжірибесі мен нәтижелерінің кілті болып табылады, бұл әртүрлі 

студенттерге өздерінің жоғары білімін сақтай отырып және өздерінің академиялық 

әлеуетін жүзеге асыру кезінде академиялық және әлеуметтік белсенділікті сезінуге 

мүмкіндік береді. Бірақ университеттегі оқытудағы гендерлік теңдікті арттыру жоғары 

оқу орындарында өз құндылығынан тыс маңызды. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының 
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әлеуметтік даму мақсаттарына (ТДМ) қол жеткізу үшін де маңызды, соның ішінде білім 

беруге бағытталған мақсаттар (ТДМ4); гендерлік теңдік (ТДМ5); лайықты еңбек және 

экономикалық өсу (ТДМ8); теңсіздікті азайту (ТДМ10); жақсы денсаулық және әл-ауқат 

(ТДМ3); бейбітшілікті, әділеттілікті және күшті институттарды нығайту (ТДМ16). 

Зерттеуге деген ішкі бірлескен әдіснамалық көзқарасымыз да ТДМ 17-мен тығыз 

байланысты, бұл мақсаттарға жету үшін күшті жаһандық серіктестікті ынталандырады. 

Біздің зерттеулеріміздің кілті және біз құру үшін жұмыс істеген ынтымақтастық пен 

теңдік рухы әртүрлі елдерден келген қатысушыларды қоса алғанда, әртүрлі 

дауыстармен өзара әрекеттесе алдық; университеттердің түрлері (мысалы, 

мемлекеттік; жеке); оқу пәндері; жыныс; кәсіби рөлдер мен қызмет ету түрлері; мансап 

кезеңдері; және кеңірек сәйкестік сипаттамалары, соның ішінде ұлты, этникалық 

құрамы, жасы, жыныстық бағдары, қамқорлық міндеттері және т.б. Сауалнамалар мен 

сұхбаттарымызға қатысушылар ретінде идеяларымызды дамытуда орталық рөл 

атқарған студенттердің дауысын белсенді түрде қосу; сонымен қатар халықаралық 

онлайн зерттеу конференциясында спикерлер мен делегаттар ретінде біз үшін ерекше 

маңызды болды. Студенттердің дауыстары жоғары білім беру туралы шешім 

қабылдауда, әсіресе Жаһандық Оңтүстіктегі көптеген елдердің студенттерінің 

дауыстары тым жиі еленбейді. 

Бұл зерттеуде біз өз нәтижелерімізден ғана емес, сонымен қатар әдіснамалық 

көзқарасымыздан да көп нәрсені үйрендік. Біз талдымызға қаржыландыру ағынының 

қағидаттарына және феминистік міндеттемелерге сәйкес, осы есептің «Зерттеу 

әдістемесі» бөлімінде жоғарыда сипатталғандай, теңдік және бірлескен серіктестік 

рухында зерттеу жүргізу мақсатын қойдық. «Мәселелер мен шектеулер» бөлімінде 

айтылғандай, біздің феминистік көзқарастарымыз бізден әділдік пен 

ынтымақтастықтың осы принциптерін қаншалықты тиімді жүзеге асыра алғанымызды 

және бұл мақсаттардың қай жерде күмән тудырғанын сыни тұрғыдан талдауды талап 

етті. Бұл өзіндік рефлексияның мақсаты - өзімізді зерттеуші ретінде жетілдіруді 
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жалғастыру және осы арқылы біз жүргізетін зерттеулердің әлеуеті, сондай-ақ ұжымдық 

академиялық күш ретінде бірлескен халықаралық зерттеулердің үздіксіз дамуына 

құнды және адал үлес қосу. 

COVID-19 пандемиясы осы зерттеудің тұрақты серіктесі болды. Бұл күтпеген жағдай 

болуы мүмкін, бірақ біздің жоғары оқу орнындағы оқу әрекеті, оның ерекшеліктері мен 

қиындықтары туралы дамып келе жатқан түсінігімізді бұрын-соңды болмаған жаһандық 

құбылыстың шарттары мен шектеулері жағдайында жоғары оқу орнында өмір бойы 

білім алудың нақты кеңірек контекстінен бөлуге болмайды. Бұл зерттелетін оқу 

сабақтарының сипатына әсер етті (көбінесе онлайн); ғалымдарға, студенттерге және 

университеттерге қойылатын талаптар; және университет сыныбында басымдықтарды 

қабылдауға әсер еткен сенімсіздік атмосферасы. 

Бұл білімді біздің тікелей сыныптарымыздан, кафедралардан, институт және 

пәндерімізден тыс бөлісу бізге ұжымдық идеяларымыздың ресурстарын біздің тікелей 

контекстімізден тыс барлығының игілігі үшін біріктіруге мүмкіндік береді. 

Әріптестерден (зерттеушілерден де, қатысушылардан да) сыныптағы, бөлімдердегі 

және мекемелердегі оқыту тәжірибесін көрсетуді сұрау кәсіби батылдық пен сыни 

тұрғыдан ойлануды талап етеді, өйткені әлі дұрыс жұмыс істемейтін нәрселерден 

үйренуге дайын болу керек, өйткені  біз олардан келтірілген жақсы жұмыс істейтін  

мысалдардан үйренуіміз керек. Осы зерттеуге қатысқан мекемелер мен жеке тұлғалар 

тәжірибеге жарық түсіруге және студенттердің игілігі үшін одан үйренуге дайын 

екендіктерімен кәсіби адалдық танытты. Біздің мақсатымыз қандай да бір 

оқытушының, кафедраның, университеттің сабақ беруін қандай да бір жолмен қате 

немесе ақау деп тану емес еді. Керісінше, біз шынайы диалогта бірге оқу арқылы 

академиялық мәдениетке, ең бастысы, студенттердің тәжірибесі мен нәтижелеріне 

зерттеуге қатысатын кез келген жеке бөліктердің қосындысынан асатын жолмен пайда 

көрсетеміз деп үміттенеміз. 
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Сонымен, ары қарай не? Біздің жеке жұмысымыз қазір жалғасуда және келесі кезеңде 

біз білім алмасу мүмкіндіктерін барынша арттыру үшін қоғамдық доменде басқалармен 

бөлісуге болатын білгендерімізге негізделген құралдар мен оқыту семинарларын 

әзірлеудеміз. Басқа университеттер оқу контекстіндегі гендерлік интеграция мен 

сезімталдықтың жеке мақсатты аудиттерін жасау және жүргізу үшін оқу семинарлары 

мен құралдар жинағы ресурстарын пайдалана отырып, сабақ, бөлім немесе ұйым 

деңгейінде болсын осы халықаралық бірлескен оқу жобасына бізге қосылады деп 

үміттенеміз. Осы арқылы біз бұл бес түрлі ел контексттерін білдіретін 10 адамнан 

тұратын зерттеу тобы ретінде және барлық осы елдердің жоғары білім секторларын 

құрайтын түрлі университеттердің бесеуі ғана тыс қосымша ақпаратты 

генерациялауды жалғастыра алатын белсенді оқуға ұмтылыс болып қала береді деп 

үміттенеміз. Әріптестер оқу тәжірибесі мен идеяларын бізбен бөлісу және 

студенттердің, оқытушылар құрамының және жалпы жоғары оқу орындарының 

мәдениетінің игілігі үшін бірлескен оқуымызды жалғастырудың жолдарын зерттеу үшін 

веб-сайтымыз арқылы бізбен байланысады деп үміттенеміз. 

Бұған қоса, біз осы зерттеуде қоя бастаған сұрақтарымыз және біздің қатысушылар 

жасаған түсініктер жоғары білімнен басқа ұйымдық контексттерге кеңірек әсер етуі 

мүмкін деп үміттенеміз. Бұған бастауыш, орта білім, ересектерге арналған білім беру 

контексттері, оқу қауымдастығы және бейресми оқыту кіретін кеңірек білім беру 

контексттері кіруі мүмкін. Құралдар, сұрақтар және идеялар зерттеу, саясат және 

үкіметтік емес ұйымдар контекстіндегі әріптестерге де қатысты болуы мүмкін. Біз 

PCAsia-мен ынтымақтастығымыз арқылы АСЕАН аймағындағы парламенттік 

зерттеулерде, саясатта және көшбасшылықты дамытуда гендерлік теңдікті ілгерілетуді 

қалайтын парламентарийлермен өз ойларымызбен бөлістік. Біз сондай-ақ саяси 

деңгейде, соның ішінде Нигерия Ұлттық университетінің комиссиясы арқылы 

Нигериядағы жетекші академиялық көшбасшылармен мақсатты жұмыс арқылы өз 

көзқарастарымызды бөлістік.Біз құрал арқылы әзірленген сұрақтардың, құралдардың 

және идеялардың әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтін және оқитын басқа адамдарға 
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өздерінің гендерлік тәжірибелерін зерттеуге және жақсартуға көмектесу үшін 

бейімделуін қамтамасыз етуге ұмтыламыз. Бізбен байланыста болып, оқу 

қауымдастығымызбен өз ойларыңызбен бөлісіңіз: 

https://mainstreamgenderhighereducation.wordpress.com/contact/ 
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