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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4,5 

 

 

годин – 135 

 

 

змістових модулів –2 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський) 

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

1-й 2-й 

Лекції 

30 год. 4 

Практичні, семінарські 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

89 год. 129 

Форма підсумкового 

контролю: 

залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: засвоєння психологічних знань про розвиток гендерної ідентичності та 

соціалізації і вплив на них різних інститутів суспільства, про специфіку гендерних відносин 

і взаємодію гендера, влади та медіа, особливості психології жінок та чоловіків та набуття 

та реалізацію ними соціально-рольових характеристик 

 

Завдання: 

- поглибити теоретичні знання з загальної, вікової, соціальної і діференціальної 

психології; 

- ознайомити студентів зі сучасними підходами до поняття гендеру, основних теорій, 

уявлень щодо гендерної ідентичності та знань теорій її розвитку, соціалізації та гендерних 

відносин; 

- опанувати практичні вміння та навички у проведенні досліджень з гендерної 

проблематики. 

- формувати навички використання отриманих знань в майбутній професійній 

діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей. 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК8 Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову)  

СК9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до 

запиту  

СК11 Здатність дотримуватися норм професійної етики 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- історію становлення та сучасний стан гендерної теорії в психологічній науці та освіті за 

кордоном і в Україні; 

- сучасні проблеми і тенденції розвитку гендерної психології; 

- основні гендерні технології і можливості їх застосування на різних етапах розвитку 
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особистості; 

вміти: 

- виявляти специфіку функціонування людини з урахуванням фактору статі та гендерних 

уподобань; 

- планувати, здійснювати, рефлексувати і статистично обробляти результати досліджень з 

гендерної проблематики; 

- використовувати методи і технології гендерного аналізу в психологічній діяльності. 

- володіти навичками ефективного застосування гендерних знань в психологічній 

діяльності; 

- володіти прийомами пропаганди гендерних знань з метою підвищення психологічної 

культури 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ1. Основні засади гендерної психології.  

Тема 1. Дослідження гендеру: основні поняття та історія 
Мета: ознайомити студентів з поняттям гендеру, історією його виникнення та 

сучасним станом досліджень. 

Зміст. 

 Історія виникнення поняття «гендер» та роль фемінізму в цьому. Історія 

становлення гендерної психології. Методологічні основи гендерної психології. Чотири 

напрями сучасних гендерних досліджень: гендер як засіб соціологічного аналізу; розуміння 

гендеру в рамках жіночих досліджень; гендер як культурологічна інтерпретація; гендер як 

принцип практичного реконструювання сучасного суспільства.  

Тема 2. Статева ідентичність особистості 
Мета: сформувати у студентів базу знань про статеву ідентичність особистості, її 

сучасні різновиди та поняття «психологічної статі». 

Зміст.  

Аналіз психологічних досліджень міжстатевих відмінностей. Поняття психологічної 

статі: біполярна і мультіполярна моделі. Морфологічні і фізіологічні відмінності чоловіків 

і жінок. Поняття про паспортну, генетичну, гонадну, морфологічну і церебральну стать. 

Інверсії статевих орієнтацій, їх види та теорії, що пояснюють їх виникнення. Типи статевої 

орієнтації: інтерсексуальна, транссексуальна, євнухи, особистісна, гомосексуальна, 

бисексуальна, гетеросексуальна. Інверсія статевих орієнтацій. Гомосексуальність, теорії 

виникнення інверсій, стереотипи про гомосексуальну поведінку. Гомофобія. 

Тема 3. Гендерна ідентичність особистості 
Мета: сформувати у студентів базу знань про гендерну ідентичність,  особистості як 

усвідомлену належність до певної статі і важливу складову Я-концепції. 

Зміст. 
Відмінності та співвідношення понять «стать» і «гендер». Відмінності між 

поняттями «статева ідентичність» та «гендерна ідентичність». Поняття гендерної 

ідентичності, теорії та етапи її формування. Структура гендерної ідентичності, види 

гендерної ідентичності. Етапи формування гендерної ідентичності. Гендерні властивості 

особистості: маскулінність, фемінність, андрогінність. Гендерна дисфорія. Інтерсекс-

особистості: агендер, бігендер, цисгендер, гендерфлюїд, трансгендер, демігендер, андрогін, 

гендер-квір.   

Тема 4. Гендерна соціалізація особистості та гендерні стереотипи 

Мета: навчити студентів розуміти специфіку гендернорольової поведінки і 

враховувати їх у своєму приватному та професійному житті. 

Зміст.  

Гендерна соціалізація як процес засвоєння соціальних норм, правил, особливостей 

поведінки, установок відповідно до уявлень про гендерну роль, її формування й 

призначення. Основні інститути гендерної соціалізації: сім’я, школа, середовище 

однолітків, література, ЗМІ, іграшки, мова. 

Закономірності диференціації відносин у сфері міжстатевої взаємодії. Гендерні відносини 
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як реальні практики і моделі міжстатевої взаємодії. Їх детермінованість гендерними 

уявленнями, стереотипами, установками. Специфіка гендерних відносин у дитинстві, 

гендерні відносини у стосунках (любов, секс), гендерні відносини у сім’ї. Психологічні 

механізми гендерної соціалізації.  

Тема 5. Конструювання гендеру у засобах масової інформації та комунікації. 

Мета: Проаналізувати вплив засобів масової інформації та комунікація на 

конструювання гендеру. 

Зміст. 

Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Кіберпростір як 

інструмент створення альтернативного особистісного гендеру. Гендерний «дизайн». 

Гендерна лінгвістика. Чоловічі й жіночі образи в сучасній художній і періодичній 

літературі. Анімація, художній фільм, реклама як інструменти гендерних технологій. 

Гендерна  диференціація ігор і іграшок. Гендерний аналіз дитячої літератури, освітніх 

програм і шкільних підручників. Специфіка відносин вихователів і вчителів до хлопчиків і 

дівчинок: система вимог і оцінок, вплив на прояв обдарованості, формування різних 

особистісних якостей. Теорія каузальної атрибуції у поясненні успіхів хлопчиків і дівчинок. 

Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти гендерної психології. 

Тема 6. Виміри гендерної поведінки. 

Мета: опанувати сучасні виміри гендерної поведінки. 

Зміст. 

Характеристика методів досліджень в гендерній психології. Статево типізована 

поведінка. Залежність гендерних ролей від культури й епохи. \ Статево-рольовий 

опитувальник С. Бем. Феміність, маскуліність і андрогіність. Поняття гіпергендерності. 

Суперечки з приводу опитувальника Сандри Бем і концепції андрогінії.  

Заняття буде включати в себе елемент дискусії, де кожен студент матиме змогу 

висловити свою точку зору з приводу заявленої теми. 

Тема 7. Психологія гендерних ролей 
Мета:  навчити студентів виявляти гендерні рольові стереотипи у різних сферах 

соціального життя та розуміти їх вплив на індивіда та його поведінку. 

Зміст.  

Феноменологія гендерних ролей: норми жіночої гендерної ролі і норми чоловічої 

гендерної ролі. Обмеження, що накладаються традиційними жіночою і чоловічою ролями. 

Обмеження, що накладаються традиційно жіночою роллю: „домогосподарка”, „працююча 

жінка”, „берегиня вогнища”. Обмеження, що накладаються традиційно чоловічою роллю: 

норма статусу / успішності, норма фізичної, розумової й емоційної твердості, норма 

антижіночності. Зміна гендерних ролей. Гендерний конфлікт і різноманіття гендерних 

ролей. Гендерно-рольові дисгармонії. Гендерна нерівність та теорії її походження. Причини 

і наслідки гендерної асиметрії в суспільстві. Поняття гендерної просвіти.  

Заняття буде включати в себе елемент дискусії, де кожен студент матиме змогу 

висловити свою точку зору з приводу заявленої теми, а в підсумку ми спробуємо визначити 

зміст і форми роботи щодо гендерної просвіти в українському суспільстві. 

Тема 8. Витоки та подолання гендерних стереотипів 
Мета: навчити студентів аналізувати проблеми гендерно-рольової поведінки, 

гендерної нерівності та бачити шляхи їх розв’язання. 

Зміст.  

Роль гендерних стереотипів у життєдіяльності особистості. Види гендерних 

стереотипів, їх прояви у соціумі. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів 

та їх вплив на розвиток особистості. Кроскультурні дослідження гендерних стереотипів. 

Вплив релігії на формування гендерних стереотипів. Гендерна дискримінація та сексизм у 

розподілі чоловічих і жіночих ролей. 

Заняття буде включати в себе елемент дискусії, де кожен студент матиме змогу 

висловити свою точку зору з приводу заявленої теми. 
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Тема 9. Психологія гендерної взаємодії.  

Мета: проаналізувати особливості гендерної комунікації у суспільстві. 

Зміст. 

Гендерні особливості міжособистісних комунікацій. Соціальна мотивація: мотивація 

досягнення, влади й аффіляції. Особливості поведінки: пряма й непряма агресія, 

конформність, альтруїзм. Гендер і комунікація. Гендерні особливості перцепції в 

спілкуванні. Гендерний аналіз особливостей сприйняття й розуміння людьми один одного 

в спілкуванні. Вплив маскуліності / феміності на розходження в аспектах спілкування. 

Комунікативна компетентність. Бар'єри в спілкуванні. Ігри й маніпуляції в спілкуванні. 

Гендерні установки й аттітюди. Гендерні розходження в стилях спілкування. Стилі 

поведінки чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. Гетерогенні й гомогенні конфліктні 

діади. Ігри й маніпуляції в конфлікті. Зміна установок. Поняття аффіляції й атракції. 

Дослідження, присвячені вивченню атракції й аффілиації. 

Заняття буде включати в себе елемент дискусії, де кожен студент матиме змогу 

висловити свою точку зору з приводу заявленої теми. 

10. Тема . Гендер та насильство 
Мета: навчити студентів ідентифікувати і вирішувати питання, пов’язані з 

гендерною проблематикою, зокрема із проблемою гендерного насильства. 

Зміст.  

Поняття насильства, пов’язаного з гендером. Види насильства. Гендерне насильство 

у стосунках та переслідування крізь призму психології, соціології та права. Прояви та 

причини насильства в сім’ї, в стосунках; насильство та сексуальні домагання на робочому 

місці і т.д. Кримінологія та віктимологія гендеру. Психологічна допомога особам, які стали 

жертвами гендерного насильства. 

Заняття буде включати в себе елемент дискусії, де кожен студент матиме змогу 

висловити свою точку зору з приводу заявленої теми. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усьо

го 

у тому числі Усьо

го 

у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні засади гендерної психології. 

 

Тема 1. Дослідження гендеру: 

основні поняття та історія.  

12 2  С ссс 10 12       12     12101012 

Тема 2. Статева ідентичність 

особистості.  

14 4 2  8 12        14  22    2  2   10101щ1112 

Тема 3. Гендерна ідентичність 

особистості 

14 4 2  8 12   1  14  2          2   10101112 

Тема 4. Гендерна соціалізація 

особистості. 

12 2 2  8 12        12        1212      12 

Тема 5. Конструювання 

гендеру у засобах масової 

інформації та комунікації. 

16 4 2  10 12        12  2  10         12  

Разом за змістовним модулем 1 12 16 8  44 60         64       4    4   5480       60 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Прикладні аспекти гендерної психології. 

 

Тема 6. Виміри гендерної 

поведінки. 

 

13 4   9 15        14    1512     12 

Тема 7. Психологія гендерних 

ролей 

 

13 2 2  9 15       14    1             14 

Тема 8. Витоки та подолання 

гендерних стереотипів 

 

13 2 2  9 15        14    15          14 

Тема 9. Психологія гендерної 

взаємодії.  

 

15 4 2  9 15       14    15            14 

Тема 10. Гендер та 

насильство 

 

13 2 2  9 15       15  2       15     15 

Разом за змістовим модулем 2 67 14 8  45 75        71  2  69 

Разом  135 30 16  89 135        135 4 2  7511         129 

5.  

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття не передбачені 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна Заочназа   заочна 

1.  Підходи до вивчення статевих відмінностей з позицій біології 
1.Медичні та біологічні дані про відмінності та схожість організмів 

чоловіка та жінки.  

2. Відмінності в довготривалості життя та захворюваннях.  

3.Теория гормональних відмінностей (вплив пренатального 

тестостерона на формування жіночого/чоловічого типу поведінки).  

4. Схожість та відмінності вищої психічної діяльності, емоційної та 

інтелектуальної сфери.  

5. Дані про латералізацію головного мозку. 

6. Біо-соціальноі теорії виникнення статетвих інверсій. 

7.Гомосексуальність: класичні та сучасні дослідження походження 

2                    2 

2.  Концепції та перспективи дослідження гендерної та статевої 

ідентичності; пояснення статевих відмінностей з позицій 

еволюційної психології та культурального підходу:  
1. Концепція Е. Іґлі про механізм взаємодії біології і культури.  

2. Ґендерні відмінності в культурі як результуюча біологічних 

впливів та особливостей соціалізації у дитинстві.  

3. Погляди В.А. Геодакяна про роль статей у передаванні та 

перетворенні генетичної інформації.  

4. І. Кон про обумовленість статевих відмінностей розподілом 

соціальних ролей.  

5. Концепція М. Мід про культурну детермінацію статей.  

Соціально-детерміністські теорії статі.  
6. Теорія соціального конструювання статі (соціальних ролей) Т. 

Парсонса.  

2  
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7. Теорія соціалізації Т. Парсонса та Р. Бейлса про засвоєння 

статевих ролей через механізми покарання та заохочення.  

8. Теорія „категоризації за ознакою статі” (драматургічного 

інтеракціонізму) І. Гофмана.  

3.  Гендерна соціалізація особистості: 

1. Класифікація рольової ідентичності Ч. Гордона (статева, 

етнічна, ідентичність членства, соціальна, політична, професійна). 

2. Конструювання гендеру у засобах масової інформації та 

комунікації. 

3. Кіберпростір як інструмент створення альтернативного 

особистісного гендеру 

4. Анімація, художній фільм, реклама як інструменти гендерних 

технологій. 

5. Теорія каузальної атрибуції у поясненні успіхів хлопчиків і 

дівчинок. 

6. Залежність гендерних ролей від культури й епохи. 

7. Вплив релігії на гендерні стереотипи 

Зміна гендерних ролей, гендерний конфлікт і різноманіття 

гендерних ролей 

Причини і наслідки гендерної асиметрії в суспільстві. 

2  

4.  Витоки та подолання гендерних стереотипів 

1. Кроскультурні дослідження гендерних стереотипів. 

2. Вплив релігії на формування гендерних стереотипів. 

3. Стереотипні гендерні відносини у стосунках (любов, секс) та 

сім’я. 

4. Гендерні особливості уявлень про шлюб. 

5. Потреби та цілі, які реалізуються чоловіками та жінками у 

шлюбі. 

6. Альтернативні форми сім’ї.  

7. Відмова від сім’ї (синґл-статус) та течія «чайлд-фрі».  

2 2 

5.  Соціально-психологічна феноменологія гендерних ролей 

1. Феноменологія гендерних ролей: норми жіночої гендерної ролі 

і норми чоловічої гендерної ролі 

2. Сексизм щодо чоловічих та жіночих ролей. 

3. Аналіз обмежень, що накладаються традиційними жіночими та 

чоловічими ролями.  

4. Моделі поведінки жінки. Моделі поведінки чоловіка. 

5. Проблема традиційних чоловічі норми (успішності/статусу; 

фізичної, емоційної, розумової твердості: антижіночності). 

6. Соціалізація батьківської рольової ідентичності в 

індивідуалістських країнах Заходу. 

7. Сучасні негативні зміни жіночих ролей: маскулінізація 

(соціальна експансивність, надмірна змагальність за лідерство), 

крайня фемінізація (пасивність та бажане узалежнення від 

суб’єктів підтримки). 

2  

6.  Психологія гендерної взаємодії.  

1. Міжособистісна атракція, її чинники.  

2. Територіальна близькість людей.  

3. Антиципація взаємодії.  

4. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної привабливості.  

5. Фізична привабливість та феномен «відповідності зовнішнім даним 

партнера».  

6. Ґендерні та культурні детермінанти фізичної привабливості.  

2  
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7. Концепція любовних взаємин Р. Стернберга.  

7.  Соціальн-психологічні поблеми гендера 

1. Проблеми асиметрії гендерної соціалізації.  

2. Гендерні стереотипи в основі нерівних умов для самоактуалізації 

особистості 

3. Соціально-психологічні проблеми самоактуалізації жінки. 

4. Гендер і сучасна робота: надії і чекання, професійна сегрегація, 

стереотипи і дискримінація, фінансова нерівність. 

5. Гендерні відмінності в стилі лідерства. 

6. Розвиток жіночої кар'єри та баланс між кар'єрою і родиною. 

7. Статус жінки в організації: проблема „скляної стелі”. 

2  

8.  Віктимологія гендера 

1. Гендерне переслідування крізь призму психології, соціології та 

права. 

2. Прояви та причини, в стосунках, на робочому місті і т.д. 

3. Поняття гендерного насильства в сім’ї ((домашнього 

насильства). 

4. Прояви домашнього насильства (фізичне, сексуальне, 

емоційне, психологічне, економічне насильство). 

5. Ознаки емоційного насильства: аб'юз і газлайтінг 

6. Гендерна віктимологія: портрети жертви і агресора. 

7. Види психологічної допомоги особам, які стали жертвами 

гендерного насильства. 

2  

 Разом 16 2                        2 

 

8. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені 

 

9. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

заочна заочна 

1.  Знайдіть у 3 словниках та проаналізуйте  поняття: гендер; 

(гендерні) стереотипи; (гендерна) соціалізація, (гендерні ролі); 

(генедерна) ідентичність, чоловік, жінка, стать, статева 

ідентичність.  

10 10 

2.  Зробить кросворд за допомогою Словника гендерних термінів 10 10 

3.  Зробить презентацію на тему «Роль фемінізму в становленні та 

розвитку гендерної теорії» 

10 10 

4.  Зробіть таблицю відмінностей чоловіків та жінок на підставі в 

експериментальних досліджень: пізнавальні психічні процеси, 

емоційно-вольова сфера, інтелектуальної сфера і т.д.  

10 10 

5.  Розкрийте зміст та проаналізуйте причини та наслідки гендерних 

конфліктів (соціальних, релігійних, міжособистісних). 

10 10 

6.  Підготуйте дайджест наукової статті з гендерної психології за 

поточний рік 

  

7.  Есе на тему: "Моя особиста зустріч з гендерной. дискримінацієй 10 10 

8.  Підготуйте реферат "Психологічні технології роботи з жертвами 

гендерного насильства» 

  

9.  Проведіть методики (вибір респондента вільний) і презентувати їх 

результати: 

1.) Діагностика психологічної статі С. Бем (адаптований варіант) 

2) Метод незакінчених речень з визначення особливостей 

9 9 
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гендерної ідентичності (Л. Ожигова) 

10.  Підготувати матеріал, який висвітлює той чи інший вид гендерних 

стереотипів, зафіксованих в усній народній творчості (прислів’я, 

приказки і т.д.). 

10 10 

11.  Підготуйте 3 фото (це може бути реклама з Інтернет чи з бігбордів 

у місті, з газет чи журналів), які відображають гендерні стереотипи, 

гендерну дискримінацію і сексизм (метод «photovoice» - фотозвіт). 

Обґрунтуйте свій вибір (напр., вид г.стереотипу, його оцінка, 

функції, його вплив на свідомість людей). 

10 10 

 Разом 89 129 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату есе, підготовку презентацій, кроссворд,  

практичні завдання. 

 

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

(У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений 

робочою програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – залік. Залік виставляється за результатами роботи 

здобувача впродовж усього семестру. Підсумкова оцінка визначається як проста сума балів 

за результатами поточного контролю за 100-бальною шкалою.  

Здобувач одержує підсумкову оцінку за залікову навчальну дисципліну, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав 60 і більше балів. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав менше 60 балів, він 

повинен виконати залікове завдання і з урахуванням його результатів одержати відповідну 

кількість залікових балів із дисципліни. 

Якщо за результатами поточного контролю здобувач набрав 60 і більше балів, проте 

хоче поліпшити свій підсумковий результат, він також може виконати залікове завдання і з 

урахуванням його результатів підвищити свою підсумкову оцінку з дисципліни. 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (9 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 
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аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре (8 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно (6 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (5 

бали за тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 

сформовані уміння та навички. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  10 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Анотування 

наукових 

книг 

та  статей 

5 вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 
викладені автором; продемонструвати дотримання 
лексичних, фразеологічних, граматичних і 
стилістичних норм української літературної мови 

Есе (усний 

доклад) 

5 

 

здатність продемонструвати  розвиток власної думки, 

зосереджений на обговорюваній проблемі 

висловлювання; продемонструвати дотримання 

лексичних, фразеологічних, граматичних і 

стилістичних норм української літературної мови 

Кросворд 8 вміння знаходити інформацію з наукових джерел 

(мережа Internet, енциклопедії, практичні посібники, 

словники, навчальна література), вивчати її; вміння 

конструювати кросворд у рукописному варіанті чи 

користуючись однією з програмних засобів: 

Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
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(усний 

доклад) 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Передумови розвитку гендерної проблематики в психології.  

2. Розвиток ґендерної теорії: загальна характеристика етапів розвитку у ХХ ст.: 

емпіричний (60-70 рр.), концептуалістський (70 - початок 80 рр.), соціально-

конструктивістський (80 рр.) та постмодерністський (90 рр.). 

3. Роль фемінізму в становленні та розвитку гендерної теорії. 

4. Гендер та психоаналіз: З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорні,  

5. Методологічні основи гендерної психології. 

6. Статева ідентичність особистості, її сучасні різновиди та поняття «психологічної 

статі». 

7. Поняття про паспортну, генетичну, гонадну, морфологічну і церебральну стать. 

8. Інверсії статевих орієнтацій, їх види та теорії, що пояснюють їх виникнення. 

9. Біологічні механізми статевої диференціації. 

10. Відмінності та співвідношення понять «стать» і «гендер», «статева ідентичність» та 

«гендерна ідентичність». 

11. Медичні та біологічні дані про відмінності та схожість організмів чоловіка та жінки.  

12. Дослідження пізнавальних процесів і здібностей у чоловіків і жінок: роль 

біологічних і соціальних факторів. 

13. Схожість та відмінності вищої психічної діяльності, емоційної та інтелектуальної 

сфери чоловіків та жінок. 

14. Аналіз теорій статеворольової соціалізації в сучасній західній психології.  

15. Гендерна ідентичність: характеристика поняття та етапи формування. 

16.  Класифікація рольової ідентичності Ч. Гордона (статева, етнічна, ідентичність 

членства, соціальна, політична, професійна). 

17. Характеристика типів гендерної ідентичності: маскулінність, фемінність, 

андрогінність. 

18. Поняття та види інтерсекс-особистостей. 

19. Порівняльний аналіз видів гендерної ідентичності. 

20. Проблема особистісної ідентичності в сучасному психоаналізі, інтерактивній та 

когнітивній психології. 

21. Психологічні теорії гендерної диференціації. 

22. Гендерна диференціація і формування гендерної ідентичності. 

23. Зв’язок жіночої та чоловічої сексуальності з гендерною ідентичністю. 

24. Методи діагностики гендерної ідентичності. 

25. Класифікація гендерних теорій. 

26. Гендерні дослідження в зарубіжній та вітчизняній психології. 

27. Гендер як соціально-психологічна категорія. 

28. Поняття «соціалізація» та «гендерна соціалізація особистості». 

29. Конструювання гендеру у засобах масової інформації та комунікації. 

30. Кіберпростір як інструмент створення альтернативного особистісного гендеру 

31. Анімація, художній фільм, реклама як інструменти гендерних технологій. 

32. Теорія каузальної атрибуції у поясненні успіхів хлопчиків і дівчинок. 

33. Залежність гендерних ролей від культури й епохи. 

34. Вплив релігії на гендерні стереотипи 

35. Зміна гендерних ролей, гендерний конфлікт і різноманіття гендерних ролей 

36. Причини і наслідки гендерної асиметрії в суспільстві. 

37. Характеристика методів досліджень в гендерній психології. 

38. Кількісні підхіди в дослідженні ґендеру : опитування, тестування, експериментальні 
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та кореляційні дослідження.  

39. Якісні підходи в дослідженні ґендеру.  

40. Аналіз візуальних репрезентацій ґендера. 

41. Статево-рольовий опитувальник С. Бем: суперечки з приводу концепції андрогінії.  

42. Методи дослідження гендеру у соціальних та поведінкових науках. 

43. Психологічні механізми та основні інститути гендерної соціалізації. 

44. Загальна характеристика соціально-психологічних відмінностей між чоловіком і 

жінкою. 

45. Поняття про гендерну роль. 

46. Феноменологія гендерних ролей: норми жіночої гендерної ролі і норми чоловічої 

гендерної ролі 

47. Сексизм щодо чоловічих та жіночих ролей. 

48. Аналіз обмежень, що накладаються традиційними жіночими та чоловічими ролями.  

49. Моделі поведінки жінки. Моделі поведінки чоловіка. 

50. Проблема традиційних чоловічі норми (успішності/статусу; фізичної, емоційної, 

розумової твердості: антижіночності). 

51. Соціалізація батьківської рольової ідентичності в індивідуалістських країнах Заходу. 

52. Сучасні негативні зміни жіночих ролей: маскулінізація (соціальна експансивність, 

надмірна змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність та бажане узалежнення 

від суб’єктів підтримки). 

53. Особливості сегрегації або конвергенцію в сімейних відносинах 

54. Гендерні відносини як реальні практики і моделі міжстатевої взаємодії та їх 

детермінованість гендерними уявленнями, стереотипами, установками. 

55. Специфіка гендерних відносин у дитинстві. 

56. Гендерні відносини у стосунках (любов, секс) та у сім’ї. 

57. Гендерні особливості уявлень про шлюб. 

58. Потреби та цілі, які реалізуються чоловіками та жінками у шлюбі. 

59. Розподіл ролей у сім’ї.  

60. Альтернативні форми сім’ї.  

61. Відмова від сім’ї (синґл-статус) та течія «чайлд-фрі».  

62. Сім’я та кар’єра: гендерні особливості. 

63. Роль батьків у вихованні дитини. 

64. Позасімейні джерела гендерно-рольової соціалізації. 

65. Особливості мовної поведінки чоловіків і жінок; використання сленгу та гумор. 

66. Гендер, культура і постіндустріальна родина (виховання дітей і домашня робота, 

роль батька, роль матері). 

67. Гендерні розходження в стилях спілкування.  

68. Стилі поведінки чоловіків і жінок у конфліктних ситуаціях. 

69. Гендерний конфлікт як різновид соціальних та міжособистісних конфліктів. 

70. Гендерне насильство у стосунках та переслідування крізь призму психології, 

соціології та права. 

71. Прояви та причини насильства в сім’ї, в стосунках, на робочому місті і т.д. 

72. Поняття гендерного насильства і домашнього насильства. 

73. Прояви домашнього насильства (фізичне, сексуальне, емоційне, психологічне, 

економічне насильство). 

74. Ознаки емоційного насильства:  аб'юз і газлайтінг 

75. Гендерна віктимологія: портрети жертви і агресора. 

76. Види психологічної допомоги особам, які стали жертвами гендерного насильства. 

77. Гендерні аспекти дослідження впливу ЗМІ на формування особистості. 

78. Методи дослідження механізмів гендерної соціалізації.  

79. Кроскультурні дослідження гендеру.  

80. Аналіз психологічних досліджень соціальних стереотипів. 

81. Характеристика гендерного стереотипу як соціальнопсихологічного феномену. 
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82. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. 

83. Самоактуалізація особистості як соціальнопсихологічний феномен 

84. Проблеми асиметрії гендерної соціалізації.  

85. Гендерні стереотипи в основі нерівних умов для самоактуалізації особистості 

86. Соціально-психологічні проблеми самоактуалізації жінки. 

87. Гендер і сучасна робота: надії і чекання, професійна сегрегація, стереотипи і 

дискримінація, фінансова нерівність. 

88. Гендерні відмінності в стилі лідерства. 

89. Розвиток жіночої кар'єри та баланс між кар'єрою і родиною. 

90. Статус жінки в організації: проблема „скляної стелі”. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

Індівідуальне 

самостійне 

завдання 

Сума балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 10 100 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

45 45 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5…..– теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A Відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- Допоміжний роздатковий матеріал.  

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Основи теорії гендеру. Підручник / За ред. М.М. Скорик. К.: ПРООН, 2004. 

2. Гендерні студії: база тестових завдань з дисциплін спеціалізації. /За ред. І.В. Лупан. 

Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. 144 с. 

3. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / 2-ге вид., випр., доповн.К. : Академвидав, 

2016. 256 с. 

4. Щотка О.П. Гендерна психологія : навч. посіб. : курс лекцій та практикум. Ніжин: ПП 

Лисенко М.М., 2019. 358 с. 
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