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Khmelnytsky, (Ukraine, Melitopol), roman.xdsl@rambler.ru
The problem of gender equality and no equality in cultural-
educational space: the philosophical analysis

The article dedicated to the philosophical and educational products studied 
the issue of gender equality and inequality in the cultural and educational space. 
Directions of gender in educational space that reveals the essence of gender equality / 
inequality in the university are analyzed. The relevance of gender in education is that 
the main tasks of personality through education are not only the transfer of knowledge, 
but in the translation of social experience. Schools that are agents of socialization of 
the individual are also repeaters gender stereotypes and structures, which are formed 
under the influence of society.

Keywords: gender, gender unequal gender equality, gender education, a student 
of the university.
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педагогический университет, имени Богдана Хмельницкого, 
(Украина, Мелитополь), roman.xdsl@rambler.ru
Проблема гендерного равенства и неравенства в культурно-
образовательном пространстве: философский анализ

В статье с философско-образовательных позиций исследована 
проблема гендерного равенства и неравенства в культурно-образовательном 
пространстве. Проанализированы напрвления в гендерно образовательном 
пространстве, которые расскрывают сущность гендерного равенства / 
неравенства в ВУЗе. Актуальность гендерной проблематики в образовании 
заключается в том, что основными задачами становления личности 
средствами образования являются не только передача знаний, но и в 
трансляция социального опыта. Учебные заведения, которые являются 
агентами социализации личности, являются еще и ретрансляторами гендерных 
стереотипов и укладов, которые формируются под влиянием общества.

Ключевые слова: гендер, гендерная неравность,гендерная равенство, 
гендерное образование, студент ВУЗа.
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ФорМуВання гендерної куЛьтури студентіВ 
ВищиХ наВЧаЛьниХ ЗакЛадіВ

Аналізується проблема формування гендерної культури студентів вищих 
навчальних закладів.

Мета: теоретично обґрунтувати умови формування гендерної культури 
студентів вищих навчальних закладів.

Висновки: гендерна культура студентів вищих навчальних закладів 
формується за наявності відповідної гендерної складової їхньої професійної 
освіти, що зумовлено механізмом інтеграції гендерного підходу у її зміст і 
форми організації, а також дією певних педагогічних умов.

Ключові слова: гендерна культура, формування гендерної культури 
студентів, гендерна ідентичність, вищі навчальні заклади.

Ідеї гендерних досліджень знаменують сьогодні 
новий підхід і нове бачення світових перетворень, 
оскільки без них неможливо утвердити свободу, 
справедливість і соціальний прогрес. Тому творення 
нового українського суспільства на принципах 
справедливості й демократії можливе на засадах 
врахування концепції гендерного підходу щодо місця і 
ролі особистості жінки та чоловіка як рівних у правах, 
свободах, обов’язках, можливостях і відповідальності. 
Утвердження гендерної рівності потребує осмислення 
національних можливостей їх реалізації з урахуванням 
історично набутої практики суспільного життя чоловіка 
і жінки, національних традицій їх взаємовідносин, 
здобутків, освіти і рівня соціальної культури та її 
складової – гендерної культури.
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати 
умови формування гендерної культури студентів вищих 
навчальних закладів.

Упродовж останніх років в Україні значно 
активізувалась наукова думка й діяльність, що спрямовані 
на гендерні перетворення у всіх сферах суспільного 
буття, у тому числі й у системі вищої освіти. Цьому 
сприяли проведені наукові дослідження з проблем: 
теорії та методології гендеру (О. Вороніна, І. Горошко, І. 
Жеребкіна, Г. Тьомкіна та ін.); впровадження принципів 
гендерної рівності й демократії у сферу освітнього 
простору сучасної вищої школи (В. Агеєв, Т. Булавіна, Л. 
Бут, Т. Говорун, Я. Кічук та ін.); гендерної диференціації 
(Д. Батлер, О. де Бовуар, О. Здравомислова, А. Тьомкіна 
та ін.); участі жінок у суспільному житті та професійній 
діяльності (О. Гвоздьова, В. Герчикова, А. Чірікова та 
ін.); гендерної психології та педагогіки (Т. Говорун, О. 
Кікінежді, І. Кльоціна, І. Кін, В. Кравець та ін.); інтеграції 
гендерного підходу у систему вищої професійної освіти 
(П. П. Терзі, М. Букач, О. Булатова, І. Іванова, І. Луценко, 
І. Мунтян, О. Цокур та ін.).

Результати теоретичного аналізу наукових джерел 
засвідчили, що поняття гендерної культури здебільшого 
використовується дослідниками в контексті вирішення 
проблем демократизації й гуманізації українського 
суспільства загалом і вищої освіти зокрема, які 
стосуються створення рівних можливостей для 
всебічної самореалізації жіночої і чоловічої особистості 
у суспільній, професійній, освітній і сімейній сферах. 
При цьому дослідники єдині у думці, що наявний в 
Україні дисбаланс представництва чоловіків і жінок у 
державотворчій та управлінській діяльності, збільшення 
різниці тривалості життя чоловіків і жінок, подвійна 
зайнятість жінок, подвійні моральні стандарти свідчать 
про існування певних перешкод на шляху формування 
гендерної культури членів нашого суспільства. Причинами 
цього визнаються застарілі гендерні стереотипи у всіх 
сферах суспільного буття, що продовжують панувати 
як у масовій, так і особливо у професійній свідомості 
людей. При цьому відбувається дезорієнтація випускників 
вищих навчальних закладів: дотримання вже застарілих 
норм, цінностей і стандартів поведінки, не відповідають 
сучасному розвитку продуктивних сил і гендерному 
розподілу на ринку праці.

Звертаючи увагу на те, що проблема виховання 
гендерної культури у студентської молоді набуває 
особливого звучання в контексті державної 
гендерної політики в Україні, що викликано новими 
трансформаційними процесами як у світовій спільноті, 
так і в нашій державі, О. Кікінежді визначає гендерну 
культуру як знання соціально–психологічних механізмів 
становлення особистості жінки та чоловіка як рівних 
соціальних істот [4, с. 126].

Розглядаючи гендерну культуру як окреме соціальне 
явище та цілісний процес, спрямований на формування 
сучасного гуманітарного мислення, оволодіння 
гуманітарними знаннями, поглядами, переконаннями, 
ідеалами, О. Пашкова вважає її показником ступеню 
розвитку суспільства, а також мірою соціальної 
зрілості окремої особистості. Набуття молоддю, 
особливо студентами, ознак гендерної культури, на 
думку дослідниці, сприятиме формуванню свідомого 
ставлення до свого місця в житті й актуалізації потреб 

до професійного й особистісного саморозвитку; 
усвідомленню кращих, тобто гуманістичних людських 
цінностей; розвитку духовних потреб; відповідального 
ставлення до майбутньої професії, усвідомлення її 
ролі в житті суспільства; вихованню в собі активних, 
соціально відповідальних громадян, які усвідомлюють 
себе членами суспільства; формуванню цілісної й 
адекватної уяви про світ, здатності осмислювати хід 
подій, висловлювати думки, погляди, переконання тощо 
[5, с. 112].

Аналізуючи реальний стан організації навчально–
виховного процесу у вищій школі О. І. Васильченко [1], 
Л. Гуслякова, І. Даниленко, О. Плахотнік, М. Сухомлин 
[3], О. Кікінежді [4] акцентують увагу на тому, що 
традиційні гендерні стереотипи, які домінують в ній, 
відображаючи гендерну культуру суспільства, виконують 
такі функції: пояснювальну, ретрансляційну, регулятивну 
й виправдувальну. Причому, спрямованість регулятивної 
функції дещо застарілих гендерних стереотипів полягає у 
спрямуванні мислення студентів на здобуття «чоловічих» 
чи «жіночих» професій через асиметрію їхньої гендерної 
соціалізації. Як результат, завдяки дії регулятивної 
функції гендерних стереотипів впроваджується гендерна 
нерівність у вигляді зосередження уваги на діяльності 
чоловіків та ігноруванні життєвого досвіду жінок, їх 
ролі в суспільстві, пропаганді їх слабкості, залежності та 
акцентуванні на силі, рішучості, агресивності чоловіків. 
Пояснювальна функція застарілих гендерних стереотипів 
полягає у формуванні установок щодо поведінки статей, 
через що у реальній практиці вищої професійної школи 
і нині продовжує домінувати патріархальна ідеологія, 
наслідком дії якої є твердження, що вища освіта важлива 
саме для чоловічої, а не для жіночої особистості. 
Дія ретрансляційної функції застарілих гендерних 
стереотипів, для яких головною є установка, що жінка для 
самореалізації обов’язково повинна мати дітей, сприяла 
тому, що вища школа, як і інші соціальні інститути, 
акцентують увагу на сексуальності й материнстві жіночої 
особистості, значно зменшуючи значення її інших 
соціальних ролей, створюючи внутрішні конфлікти, 
які отримали назву «страх успіху», «конфлікт жінки, 
яка працює». Тобто така виправдовувальна функція 
застарілих гендерних стереотипів мотивує не тільки 
некоректну поведінку випускників вищих навчальних 
закладів, але й їхні необґрунтовані дії в плані стратегій 
власної життєдіяльності й кар’єрного зростання.

Узагальнення думок і пропозицій науковців дає 
підстави вважати, що формування гендерної культури 
студентів правомірно й доцільно здійснювати у чотирьох 
формах через:

– навчальні предмети, зокрема шляхом впровадження 
у нормативні гуманітарні дисципліни модулів з гендерної 
тематики та загалом програм нових гендерних спецкурсів 
чи факультативів;

– міжпредметну форму діяльності студентів у межах 
освітнього простору (спільні заняття, проведення 
семінарів, колоквіумів, комплексні наукові дослідження 
тощо);

–  актуалізацію науково–дослідницької і позааудиторної 
виховної роботи (участь студентів у літніх гендерних 
школах і діяльності гендерних лабораторій, конкурсах 
і олімпіадах з проблем гендера; дистанційне навчання; 
відкриття гендерних центрів; дослідна робота та ін.) [6];
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– організацію дозвілля і студентського життя за 
принципами гендерної рівності тощо (що відповідає 
Наказу МОН України від 10.09.2009).

Найважливішим фактором становлення гендерної 
ідентичності молоді періоду студентства, як відзначають 
П. П. Терзі [7], М. Хрустальова [8] та ін., є спілкування 
загалом і взаємодія з однокурсниками/однолітками 
зокрема. З цієї причини ефективність становлення їхньої 
гендерної ідентичності залежить від того, наскільки їх 
задовольняє взаємодія між дорослими, які створюють у 
них відчуття безпеки, надійності тощо і юнаком/дівчиною.

Таким чином, аналіз наведених вище досліджень 
дозволив установити, що:

– по–перше, під гендерною ідентичністю варто 
розуміти цілісне динамічне утворення особистості дівчат 
і юнаків періоду студентства, яке є базисним видом 
ідентичності, що включає сукупність інтелектуального, 
ціннісно–змістового й поведінкового компонентів, 
функціонування яких забезпечує самототожність їхньої 
особистості, цілісність і внутрішню безперервність 
статевої самосвідомості, виокремлення ціннісно–
змістового ставлення до маскулінності/фемінності й 
статеворольової поведінки позитивної спрямованості, що 
відповідає їхній біологічній статі;

– по–друге, структурними компонентами гендерної 
ідентичності студентів є інтелектуальний (статева 
самосвідомість, чоловічий або жіночий тип мислення); 
ціннісно–змістовий (ставлення до чоловіка і жінки 
як цінності, вибір стратегії гендерної ідентичності: 
маскулінної, фемінної, андрогінної) і поведінковий 
(статеворольова поведінка позитивної спрямованості, що 
відповідає біологічній статі).

З урахуванням цього, правомірно було б зробити 
висновок, що гендерна культура студентів – це особливий 
спосіб оформлення ними своєї життєдіяльності, 
який зумовлений їхнім прагненням до максимальної 
реалізації своїх сил і здібностей як представників 
певної соціальної статі. Це прагнення виявляється 
через комплекс відповідних інтелектуальних, ціннісно–
змістових і поведінкових характеристик їхньої 
особистості, заснованих на знанні основ гендерної 
теорії, розвитку духовних потреб, інтересів і смаків, 
що визначають вибір стратегії гендерної ідентичності, 
засвоєння цінностей, норм і правил статеворольової 
поведінки позитивної спрямованості, що відповідає 
їхній біологічній статі.

Відповідно до основних складових гендерної 
ідентичності юнаків і дівчат періоду студентської юності, 
за припущенням П. П. Терзі, з яким ми погоджуємося, 
основними компонентами структури їхньої гендерної 
культури мають бути такі, а саме:

– когнітивний компонент, що забезпечує знання 
ними поняттєво–термінологічного апарату й розуміння 
основних ідей гендерної теорії; наявність адекватних 
уявлень щодо діапазону ролей, обов’язків і норм 
маскулінності/фемінності в історичній ретроспективі й у 
сучасному суспільстві; усвідомлення сутності основних 
психологічних теорій маскулінності і фемінності 
(психоаналітичної, компліментарності, андрогінії, 
соціального навчання та ін.); осмислення функцій 
гендерних стереотипів і гендерних схем; розуміння 
особливостей становлення гендерної ідентичності 
особистості;

– аксіологічний компонент, що забезпечує визнання 
доцільності ідей гендерної рівності, цінності кожної 
особистості і її самореалізації незалежно від статевої 
належності; орієнтацію на забезпечення рівності 
можливостей і участі представників жіночої й чоловічої 
статі в публічній і приватній сферах життя; відмову від 
застарілих гендерних (патріархальних) стереотипів 
(ігнорування жіночого досвіду, ролі жінок у суспільстві; 
поляризації чоловічих і жіночих рис, діяльностей, 
абсолютної фемінності/маскулінності; асиметрія в 
розподілі влади й доступу до ресурсів; обмеження прав 
і можливостей у виборі професії, розподілі добробуту 
та ін.); спрямованість на самодослідження гендерних 
особливостей своєї особистості; позитивне ставлення 
до себе як представника певної статі; орієнтацію 
на самовдосконалення якостей своєї особистості за 
допомогою розширення репертуару й діапазону гендерних 
ролей;

– дієво–практичний компонент, що забезпечує 
прояв поваги до особистості незалежно від її статевої 
належності й вираженості рис маскулінності/фемінності; 
толерантність у взаємодії з людьми різної спрямованості 
їхньої гендерної ідентичності; демонстрацію досвіду 
егалітарної поведінки з людьми протилежної статі в 
різних ситуаціях (навчальних, професійних, ділових, 
сімейно–побутових та ін.); непримиренність у боротьбі 
із застарілими гендерними стереотипами в особистому 
досвіді статеворольової взаємодії; участь у виконанні 
дій, типових й нетипових для чоловічих і жіночих видів 
діяльності та ролей; самовиховання рис своєї особистості, 
які сприяють становленню гендерної ідентичності 
позитивної спрямованості, що відповідає біологічній статі 
[7, с. 10].

Таким чином, гендерна культура – це особливий 
вид «локальної» культури, властивий суспільству й 
конкретній людині як суб’єкту суспільних відносин. 
Гендерна культура студентів вищих навчальних закладів 
як феномен їхнього духовного світу – це особливий спосіб 
оформлення ними своєї життєдіяльності, зумовлений 
їхнім прагненням до максимальної реалізації своїх сил і 
здібностей як представників певної соціальної статі, що 
проявляється через комплекс відповідних інтелектуальних, 
ціннісно–змістових і поведінкових характеристик їхньої 
особистості, заснованих на знанні основ гендерної 
теорії, розвитку духовних потреб, інтересів і смаків, 
що визначають вибір стратегії гендерної ідентичності, 
засвоєння цінностей, норм і правил статеворольової 
поведінки позитивної спрямованості, що відповідає 
біологічній статі.

Важливо описати модель, спрямовану на формування 
гендерної культури студентів вищих навчальних закладів. 
При цьому варто врахувати, що її сутність складалася в 
пробудженні й розвитку в молоді кожної з ознак вияву 
основних компонентів структури даного феномена – 
когнітивного, аксіологічного й дієво–практичного в їх 
єдності.

Враховуючи те, що поняття гендер відображає 
складний соціокультурний процес становлення 
відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, поведінці, 
ментальних і емоційних параметрах і ознаках, а також 
те, що формування гендера здійснюється або шляхом 
соціалізації (розподіл праці, система гендерних ролей, 
сім’я, засоби масової інформації), або за умов самотворення 
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людини на рівні її настанов і самореалізації, через які 
опосередковується процес прийняття заданих соціумом 
гендерних схем, стереотипів і моделей поведінки, під 
маскулінною культурою ми розуміємо спосіб оформлення 
життєдіяльності особистості, безпосередньо пов’язаний з 
її індивідуалізацією, тобто розвитком її від середовищної 
залежності до автономності, від конформності до 
вільного самовизначення, коли вона самостійно 
приймає своє життєве завдання, визначає покликання, 
самореалізується, набуваючи рис, що традиційно 
асоціюються з чоловіками (агресивний, активний, 
владний, здібний, енергійний, незалежний і т. ін.). Під 
фемінною культурою ми розуміємо спосіб оформлення 
життєдіяльності особистості, який пов’язаний з її 
децентрацією, тобто зміщенням мотиваційно–ціннісної 
домінанти з егоцентричних і групоцентричних прагнень 
на універсально–милосердні та альтруїстичні, через що 
вона набуває рис, що традиційно асоціюються з жінками 
(ніжна, допитлива, чарівна, емоційна, добра, співчутлива, 
терпляча, сентиментальна, розуміюча, сексуальна 
та ін.). Під андрогінною культурою ми розуміємо 
спосіб оформлення життєдіяльності особистості, який 
пов’язаний з набуттям нею і успішним поєднанням в 
собі традиційних ознак маскулінності і фемінності як 
автономних, рівноправних психологічних характеристик, 
що забезпечують її душевне благополуччя, психологічну 
гнучкість та індивідуальну варіативність поведінки 
в залежності від умов соціальної ситуації (емпатія, 
чуйність, впевненість, незалежність, цілеспрямованість 
і та ін.).

Варто у вищій школі пропонувати студентам 
семінарські та тренінгові заняття, у яких, намагаючись 
створити ситуації діалогізації виховання студентів під 
час засвоєння ними матеріалу гендерної проблематики, 
слід використовувати засоби індивідуальної й групової 
рефлексії. Доцільність цього ми вбачаємо в тому, щоб, 
по–перше, допомогти студентам усвідомити й перебороти 
застарілі гендерні стереотипи, а по–друге, – змінити 
їх ставлення до соціального оточення і до власної 
особистості, з урахуванням фактора власної гендерної 
ідентичності.

Крім того, як і на позааудиторних виховних 
заняттях, впродовж різноманітних занять, тренінгів 
можна застосовувати ігрові методи гендерно 
зорієнтованого виховання. Саме використання ігрових 
методів у процесі проведення тренінгових занять, на 
нашу думку, може бути надзвичайно продуктивним. 
І, якщо на першій стадії організації групової роботи 
зі студентами використання ігор буде корисним для 
подолання їхньої скутості й напруженості як учасників 
гендерно зорієнтованого виховання, оскільки вони є 
засобом безболісного зняття «психологічного захисту», 
то пізніше ігри ставатимуть інструментом діагностики 
й самодіагностики. У цьому ракурсі ігри дозволять 
викладачеві ненав’язливо, поступово виявити 
наявність труднощів у спілкуванні зі студентами та 
між студентами різної статі і серйозних психологічних 
проблем, які ускладнюють сприйняття й засвоєння 
інформації гендерної тематики.

Загалом, завдяки використанню засобів ігрового 
моделювання може значно інтенсифікуватися процес 
гендерно зорієнтованого виховання, оскільки завдяки 
їх використанню закріплюватимуться нові й необхідні 

поведінкові навички студентів, що свідчитимуть про 
сформованість у них кожного з компонентів гендерної 
культури. Крім того, ними будуть знаходитися способи 
оптимальної взаємодії з іншими людьми – представниками 
своєї й протилежної статі, які здавалися раніше 
недоступними, будуть формуватися та закріплюватися 
професійно важливі вербальні й невербальні комунікативні 
вміння, що вкрай необхідні для прояву гендерної культури 
особистості.

Отже, нами з’ясовано, що гендерна культура студентів 
вищих навчальних закладів формується за наявності 
відповідної гендерної складової їхньої професійної 
освіти, що зумовлено механізмом інтеграції гендерного 
підходу у її зміст і форми організації, а також дією певних 
педагогічних умов.

Проведене дослідження дає можливість на новому 
рівні вирішувати актуальні питання, які стосуються як 
вдосконалення змісту, форм і методів гендерної освіти й 
виховання студентів вищих навчальних закладів загалом, 
так і формування в них гендерної культури зокрема. 
Подальшого дослідження потребують питання нових 
технологій гендерної освіти й виховання студентів 
старших курсів вищих навчальних закладів, а також 
психолого–педагогічної перепідготовки викладачів вищої 
школи як фахівців з гендерних проблем.
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The formation of gender culture of the high education 
establishment students

The problem of gender culture formation of university students.
Objective: theoretically justify gender culture conditions of the high school 

students.
Conclusions: gender culture university students formed with the appropriate 

gender component of their professional education, due to the mechanism of integration 
of gender approach in its contents and forms of organization and action of certain 
pedagogical conditions.
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Формирование гендерной культуры студентов высших 
учебных заведений

Анализируется проблема формирования гендерной культуры студентов 
высших учебных заведений.

Цель: теоретически обосновать условия формирования гендерной 
культуры студентов высших учебных заведений.

Выводы: гендерная культура студентов высших учебных заведений 
формируется при наличии соответствующей гендерной составляющей 
их профессионального обучения, что обусловлено механизмом интеграции 
гендерного подхода в его содержание и формы организации, а также действием 
определенных педагогических условий.

Ключевые слова: гендерная культура, формирование гендерной культуры 
студентов, гендерная идентичность, высшие учебные заведения.
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підруЧник як один іЗ ЗасобіВ станоВЛення 
неЛінійного МисЛення Майбутнього педагога  

В уМоВаХ МодерніЗації Вищої педагогіЧної осВіти

Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх 
педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру 
та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідності сучасним 
освітнім тенденціям. На основі проведеного аналізу, запропоновано шляхи 
когнітивної переорієнтації змісту навчального матеріалу у підручниках і 
посібниках з педагогічних дисциплін з метою вдосконалення процесу підготовки 
сучасного педагога, а саме побудова змісту на засадах методологічного 
плюралізму; презентація педагогічних проблем як поліальтернативних; 
проблемний характер викладу навчального матеріалу і завдань; відкритість 
навчального матеріалу для доповнень.

Ключові слова: нелінійне мислення, освітня парадигма, модернізація 
освіти, самоорганізація, особистісна трансформація.

Звернення до проблематики переосмислення ролі 
сучасного підручника з педагогіки у процесі підготовки 
майбутніх вчителів, а також перегляду його змістового 
наповнення зумовлене передусім парадигмальними 
зрушеннями в сучасній освіті та тими викликами, які вони 
створюють.

Такі зрушення вимагають від педагога 
спроможності: долати стереотипи; адекватно сприймати 
швидкозмінювану реальність; аналізувати процеси і 
явища за доби лімінальності, коли руйнуються традиційні 
цінності, а нові ще не з’явились, відбувається хаотизація 
соціокультурного простору, наростання невизначеності 
буття, стохастичності і можливості ризиків; приймати 
адекватні рішення в умовах нестандартної ситуації, 
здійснювати свідомий вибір шляхів і методів освітньої 
діяльності та досягати визначених нею цілей. Такий 
стиль діяльності зумовлює необхідність становлення 
нелінійного мислення педагога, що дозволяє розглядати 
складнісні, багатовимірні, нерівноважні системи, до яких 
відноситься й освіта.

Потреба у подібній переорієнтації спричинена появою 
нового типу особистості – номадичної, що відкрита до 
взаємодії, знаходиться у процесі постійного творчого 
пошуку, самоструктурування та самовибудовування. За 
таких умов потребують перегляду й функції педагога: він 
виступає не лише транслятором соціального досвіду, а й 
фасилітатором, який допомагає у виборі можливих шляхів 
розвитку особистості, залучається до співучасті у процесі 
її становлення. У контексті сформульованих освітніх 
проблем нелінійні стратегії мислення виступатимуть 
одним з методологічних орієнтирів особистісної 
трансформації педагога, а, отже, модернізації вищої 
педагогічної освіти.

У сучасному філософсько–освітньому дискурсі 
дослідженню проблем модернізації вищої педагогічної 
освіти, методологічних засад сучасної освітньої 
парадигми, а також становлення нелінійного мислення 
педагога присвячені праці: В. Андрущенка, О. Базалука, 
В. Беха, В. Воронкової, Б. Гершунського, О. Гомілко, 
Л. Горбунової, С. Клепка, Н. Кочубей, В. Кременя, 
М. Култаєвої, В. Кушерця, М. Михальченка, В. Пазенка, 
І. Предборської, М. Романенка, Н. Скотної, Т. Троїцької, 
В. Шинкарука, Н. Шубелки та ін.


