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навчання 
1 семестр 2 рік навчання 
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Консультації Онлайн-консультації.________________ 

 Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, 

месенджери  та  електронну пошту 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 

Предмет вивчення 

дисципліни   

Навчальна дисципліна вивчає специфічні психічні особливості 

людини, пов'язані зі статтю. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 
Дисципліна відноситься до нормативних 

Мета  курсу. 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 і реалізацію ними соціально-рольових 

характеристик  
Завдання дисципліни: 
  

- 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 

Компетентності ІК. 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. 



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. 

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 
  

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 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи 

навчання 

  

Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) та практичних (16 

год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (89 год.). 

Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

наступними  методами: 
– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних 

якостей: виконання практичних завдань, вправи, тренувальні 

вправи; підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною 

літературою та виконання практичних завдань: складання 

реферату, підготовку презентацій, практичне завдання та 

засвоення  тематичного тезаурусу в виді кросворда 

Зміст навчальної 

дисципліни 

  

Тема 1. Дослідження гендеру: основні поняття та історія. 

Тема 2. Статева ідентичність особистості. 

Тема 3. Гендерна ідентичність особистості. 

Тема 4. Гендерна соціалізація особистості. 

Тема 5. Конструювання гендеру у засобах масової інформації та 

комунікації. 

Тема 6. Виміри гендерної поведінки. 

Тема 7. Психологія гендерних ролей. 

Тема 8. Витоки та подолання гендерних стереотипів 

Тема 9. Психологія гендерної взаємодії.  

Тема 10. Гендер та насильство 



Перелік  рекомендованої 

літератури 
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 

Електронні інформаційні ресурси 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.bibo.gender.org.ua 
lib.onu.edu.ua/elektronnaya-biblioteka 

http://nbuv.gov.ua  

 

ОЦІНЮВАННЯ 
Поточний контроль здійснюється наступними методами: 

- опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 

- обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 

- відпрацювання практичних навичок; 

- оцінювання виконання самостійної роботи; 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що отримується за результатами 

всіх видів поточного контролю. 

  Додаткові до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне 

завдання.    Рівень знань оцінюється за 100–бальною шкалою 

  

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль опитування 5 бали 30 

Практичний контроль Робота на практичних 

заняттях 

10 балів 60 

Індивідуальне самостійне завдання Презентація  

Анотування наукових книг та  

статей 

Есе (усний доклад) 

Кросворд 

Реферат (усний доклад) 

10 балів 10 

Залік (бали)     100 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Подготовка презентації  презентація Студент обирає форму самостійної 

роботи. Тему та строк виконання обговорює 

з викладачем. 
Реферат (усний доклад) реферат 

Есе (усний доклад) звіт 

Кросворд кросворд 

Анотування наукових 

книг та  статей 

анотація 

 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/25256/source:default
http://www.bibo.gender.org.ua/


Критерії оцінювання самостійної 

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 (усний 

доклад) 
2 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела. 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

  

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 

балів). Перескладання заліку можливе із дозволу деканату за 

наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 

здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

  

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-

dobrochesnost.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 

причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 

стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 

відбуватись дистанційно в он-лайн формі за 

графіком  погодженим  із викладачем. 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-dobrochesnost.pdf


Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 

заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

  

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: 

опитуваннях,  дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі 

навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної 

програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 

аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 

взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

  

 


