
 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 4,5 
 
годин – 135 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність 053 
Психологія 
(код і назва) 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалавр 

 

Нормативна 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

34 14 
Практичні, семінарські 

18 6 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

83 115 
у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
 

 
 

* – за наявності 
  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета. 
Навчальний курс "Гендерна психологія" є одним із курсів циклу  

професійної підготовки бакалаврів факультету психології та соціальної роботи і 
включає сплановані та рівномірно розподілені складові теоретичної та 
практичної підготовки. Мета засвоєння дисципліни - формування теоретичних 
основ гендерних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для 
впровадження принципів, методик і технологій гендерної соціалізації, виховання 
і освіти в практику психологічної діяльності. 

Завдання курсу: 
- визначити теоретичне і методологічне зміст психологічної діяльності на 

основі гендерного підходу; 
- вивчити категоріально-понятійний апарат дисципліни; 
- оволодіти основними принципами психологічної діяльності з позиції 

гендерного підходу; 
- показати значимість гендерного фактору в процесі гендерної соціалізації, 

виховання і освіти; 
- обґрунтувати можливість і необхідність використання гендерного підходу 

в психологічній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
 а) загальних (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. 
в) спеціальних фахових (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  

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 особистості; 
вміти: 
- виявляти специфіку функціонування людини з урахуванням фактору 

статі, вікових етапів і криз розвитку, а також факторів ризику; 



- 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; 
- прийомами пропаганди гендерних знань з метою підвищення 

психологічної культури 
 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовний модуль 1. Основні засади гендерної психології 
Тема 1. Вступ до гендерної психології. 
Предмет, завдання гендерної психології, історія розвитку гендерного 

підходу в психологічному знанні. Ґендер, гендерні дослідження, сучасна гендерна 
теорія. Головні аспекти та особливості теорії гендеру.  Гендерні дослідження, 
жіночі дослідження. 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. Ґендер як система знань. Зміст предмету 
гендеру. Гендер це система, що містить: систему знань, гендерну систему 
суспільства, гендерні практики. основні методи, за допомогою яких формуються 
гендерні знання: теоретичний метод, історико-генетичний, соціально-
психологічний, соціологічній, статистичний, емпіричний, прогностичний метод. 
Комплексний підхід до проблеми рівності чоловіків і жінок. Чоловік і жінка в 
сучасному світі. 

Тема 2. Становлення теорії гендеру. 
  Різні теорії гендеру:  теорія соціального конструювання гендеру; гендер чк 
мережа, структура чи процес; розуміння гендеру як культурної метафори. Етапи 
історії розвитку гендерної психології: „психологія статі”, „психологія статевих 
відмінностей”, „відмінності, пов’язані зі статтю”, „гендерні відмінності”. 
Неофеміністський рух, історія, етапи становлення. Процес формування гендерних 
досліджень.  

 
Тема 3. Гендерна  соціалізація. 
Теорії статевої соціалізації. Конструювання гендеру в різних інститутах 

соціалізації. Гендерні характеристики. Антропометричні виміри різних статей. 
Визначення статті: біологічна та соціальна. Набуття гендерної ідентифікації та 
освоєння певного типу статеворольової поведінки.  Психологічні механізми, що 
активізують гендерну ідентифікацію: спрямування, моделювання, підкріплення 
та пізнання. Его-ідентичність та її розвиток у дитинстві. Вікові межі та етапи 
статево вікової соціалізації. Три форми ідентичності Е.Еріксона. Статево вікова  
ідентифікація як розвиток самопізнання. Гендерна ідентифікація. Гендерна 
константність. Роль виховання у формуванні та закріпленні статевих 
розбіжностей. Набуття гендерних ролей.  Нормативні засади гендерних ролей 



традиційної та егалітарної сім’ї.  Гендерний аналіз ціннісних орієнтації сучасних 
батьків і дітей. Трансформація гендерних відносин у сучасній родині. Гендерна 
соціалізація. 

Тема 4. Конструювання гендеру в ЗМІ. 
Засоби масової інформації як технології створення гендеру. Гендерниий 

«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 5. Гендерні стереотипи і їхнє подолання. 

  Гендерні ролі й стереотипи. Основні характеристики й функції гендерних 
стереотипів. Гендерні стереотипи поділяють на чотири групи. Відміні ознаки й 
пояснювальні моделі: модель каузальної атрибуції, культурно-історична модель, 
модель соціальної ідентичності, модель когнітивних схем. Гендерніі схеми і їхня 
дія: схема власної й протилежної статі. Гендерна категоризація. Парадокс 
соціальної ідентичності. Ефекти стійкості, ілюзорної кореляції, помилка 
обґрунтованості оцінки, пристрасть до своєї гендерної групи, ефект 
гомогенності „чужої” групи. Неправильні уявлення в когнітивних схемах. Зміна 
неправильних уявлень про гендер. Сексизм у розподілі чоловічих і жіночих ролей. 
 Тема 6. Виміри гендерної поведінки. 

 Соціальні й гендерні ролі. Їхня залежність від культури й епохи. 
Статевотипізована поведінка. Статево-рольовий опитувальник С.Бем. Феміність, 
маскуліність і андрогіність. Поняття гіпергендерності. Суперечки з приводу 
опитувальника Сандри Бем і концепції андрогінії. 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. Трансексуалізм, розлади статевої 
ідентифікації у дитячому віці, підлітків, дорослих. Інверсія статевих орієнтацій. 
Гомосексуальність, теорії виникнення інверсій, стереотипи про гомосексуальну 
поведінку. Гомофобія. 

Тема 7. Психологія гендерних розбіжностей. 
Проблема розбіжностей і подібностей в сучасній гендерній психології. 

Чотири доведених розбіжності (Е.Маккобі, С.Джеклін). Математична перевірка 
гендерних розходжень рис особистості й рівня інтелекту - побудова 
нормального розподілу (Х.Елліс). Концепція гендерної розмаїтості проти 
концепції гендерних розбіжностей. Гендерні розбіжності когнітивних процесів: 
сприйняття простору й часу, пам'ять, мислення, уява. Гендерні розбіжності в 
рівні математичних здібностей. Гендерні особливості емоційності й емпатії. 

Тема 8. Психологія гендерної взаємодії.  
          Гендерні особливості міжособистісних комунікацій. Соціальна мотивація: 



мотивація досягнення, влади й афіліації. 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 афіліації й атракції. 
Дослідження, присвячені вивченню атракції й афіліації. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо
го  

у тому числі усьо 
го  

у тому числі 

л п/с лаб інд с.р. л п/с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

Змістовний модуль 1. Основні засади гендерної психології 

Тема 1. Вступ до 
гендерної психології 

15 2 2   11 15 1    14 

Тема 2. Становлення теорії 
гендеру. 

20 6 2   12 16 1 1   14 

Тема 3. Гендерна  
соціалізація. 

18 4 2   12 17 2 1   14 

Тема 4. Конструювання 
гендеру в ЗМІ. 

 

18 4 2   12 16 2    14 

Усього за змістовним 
модулем 1 

67 16 8   43 64 6 2   56 

 

Змістовний модуль 2. Генетика поведінки людини. Психогенетика 
темпераменту. Психогенетика інтелекту. 

Тема 5. Гендерні стереотипи 
і їхнє подолання  

16 4 2   10 17 2 1   14 

Тема 6. Виміри гендерної 
поведінки. 

20 6 4   10 18 2 1   15 

Тема 7. Психологія 
гендерних розбіжностей. 

16 4 2   10 18 2 1   15 

Тема 8. Психологія 
гендерної взаємодії.  

16 4 2   10 18 2 1   15 

Усього за змістовним 
модулем 2 

68 18 10   40 71 8 4   59 



Всього 135 34 18   83 135 14 6   115 
* – за наявності 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Дослідження структурних компонентів „Я- концепції” 
чоловіків та жінок. 

2 

2 Дослідження ґендерних диспозицій особистості.  2 
3 Дослідження впливу сімейної соціалізації  2 
4 Ґендерні стереотипи соціальної комунікації  2 
5 Ґендерні дилеми та їхні психологічні рішення.  2 
6 Гендерна ідентичність 2 
7 Історія гендерної психології 2 
8 Фактори, які впливають на гендерну соціалізацію 2 
9 Міжособистісні стосунки та гендер 2 
 Разом 18 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

Кількість 
годин з/в 

1 Міні - творча робота. Написання даної 
роботи передбачає, що студенти  
досліджують не лише теоретичні аспекти, а й 
проводять власне пілотажне емпіричне 
дослідження за методиками (тест, анкета, 
інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок 
рукопису (може бути друкований текст), 
план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 
теми – 2 сторінки, результати дослідження за 

  



методикою –2-3 сторінки, список літератури 
(не менше 3 джерел). 

2 Реферат. Дана форма самостійної роботи 
надає можливість студентам не лише 
переказувати думки авторів, а й 
висловлювати власні, тобто передбачає 
критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 
10 сторінок, план, список літератури (не 
менше 3 джерел ). 

  

3 Аналіз монографій. Ця форма 
самостійної роботи передбачає вміння 
критично проаналізувати оригінальний текст 
і зробити власні висновки щодо його 
актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

  

4 Соціалізація: проблеми статево-рольової 
ідентичності 

  

5 Міжособистісні взаємини та статево-
рольові конфлікти 

  

Разом    
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 
[3] -  

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Якщо в межах часу самостійної роботи студентів передбачається виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання до окремого розділу, теми або 
дисципліни в цілому: 
Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту) 

 
1. Для студентів пропонується виконати одне навчально-дослідне завдання (міні - 

творча робота). Написання даної роботи передбачає, що студенти досліджують не 
лише теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження 
за методиками (тест, анкета, інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може 
бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 
сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури 
(не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –10. 
 
2. Гендерна специфіка Я-концепції (дослідження за допомогою техніки Q-

сортування). 
Дослідження гендерних особливостей прояву соціального інтересу особи за шкалою 

Джоунса - Кендала. 



Дослідження гендерних особливостей локусу контролю за тестом Дж.Роттера.. 
 
3. Мій тип поведінки: специфіка вияву фемінних, маскулінних, андрогінних 

стратегій. (За основу психологічного аналізу можна взяти додатково працю М. 
Люшера ”Сигналы личности".. 

Сучасна культура та особливості ґендерних ролей 
 
4. Сімейні сценарії статевої поведінки. 
Сереотипи стосовно специфіки пізнавальної, емоційної сфер жінок та чоловіків  
Ґендерні установки подружжя в дисфункційній та дружній родинах. 
5. Ґендерні стереотипи у студентському середовищі.  
Ґендерна специфіка психічних процесів та соціальної поведінки (аґресія,конформізм, 

альтруїзм тощо). 
 

 
 

10. Методи навчання 
Лекції, дискусії, обговорення у групі індивідуальних та самостійних 

завдань. 
 
 

11. Методи контролю 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 
Критерії  оцінювання 
1. Наявність конспекту лекцій                                           10 
2. Виступ на семінарі за обраною темою                          17 
3. Участь у груповій роботі за темою семінару               26 
4. Участь у дискусії за темою семінару                            10 
5. Завершальний модульний контроль                             37 

 

12. Питання для підсумкового контролю 
1. Ґендер і стать: що над чим домінує? 
2. Ґендер – це соціальний конструкт чи культурне оформлення статі? 
3. Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 
4. Назвіть сучасні ґендерні психологічні школи, їх напрямки досліджень 

та досягнення.  
5. Назвіть методи та методики ґендерних досліджень. 
6. Сучасні чоловічі та жіночі ролі взаємодоповнюють чи взаємопідмінюють 

одна одну?  
7. Чи потрібний ґендерний підхід для аналізу психіки та поведінки тим 

особам, хто не займається жіночою та чоловічою психологією? 
8. Як поянюють відмінності статей з позицій біології та медицини? 
9. Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії? 
10. Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте? 



11. Чи можна, змінивши контекст виховання, навчити чоловіків і жінок 
поводитись всупереч природних відмінностей між статями? 

12. Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж 
стануть гомосексуалами? 

13. Чим ґендерна психологія відрізняється від психології статевих 
відмінностей? 

14. В чому сутність есенціалістського підходу до статі в історії філософії та 
модерн-науки? 

15. Які основні положення Фройда стосовно природи чоловічої та жіночої 
статі? 

16. Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.де Бовуар? 
17. Які основні ідеї захищають представниці феміністського психоаналізу? 

В чому суть неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності 
Н.Ходорової?  

18. За що критикують концепцію статі З.Фройда теоретики ”жіночих 
студій” (Л.Ірігарей, Е.Сіксу)? 

19. Як розглядає стать в аналітичній психології К.Юнг? Розкрийте значення 
понять Аніми та Анімуса як архетипних фігур колективного 
несвідомого.  

20. Криза маскулінності – це фемінізація чоловіків чи послаблення ґендерної 
асиметрії? 

21. В дослідженнях С.Бем доведено, що фемінність корелює з пасивністю, 
інфантильністю, безпорадністю тощо. Чи треба вважати, що фемінність є 
малопридатною соціальною якістю? 

22. Поділ навчальних груп за статтю є корисним чи шкідливим рішенням 
стосовно розвитку молодої людини? 

23. Чи вірно, що чоловіки емоційніші, ніж жінки? Аргументуйте даними 
досліджень. 

24. Назвіть проблеми чоловічих ролей? Що можна назвати традиційними 
уявленнями про мужність? Який стереотип мужності та образ «Я» у 
підлітків? азвіть переваги та недоліки традиційної чоловічої ролі. Чи 
існує «криза маскулінності?  

25. Чи пов’язані між собою сексуальна поведінка та субкультурна 
диференціація статей?  

26. Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, 
гомосексуалізму.  

27. Які, на Вашу думку, особливості сучасного українського чоловіка?  
28. Чи вірно, що жінки агресивніші, ніж чоловіки? Аргументуйте даними 

досліджень. 
29. Відхилення від ґендерної ролі часто сприймають люди як доказ гомо 

сексуальності. Чим пояснити таке сприйняття? 
30. Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти 

гомосексуальних чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити? 
31. Зазвичай, феномен сексизму вивчають стосовно поведінки чоловіків. Чи 

можуть виявляти сексизм жінки?  



 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний 
контроль 

 Сума 
балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2   
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 
 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
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. Методичне забезпечення 

 
1. Кононенко О.І. Методичні вказівки до курсу "Гендерна психологія" 
/О.І.Кононенко//2020. 
 

14. Рекомендована література 
Основна 

 
1. Антология гендерной теории. – Минск: Пропилен, 2000. – С.77-99.  
2. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – С.196-

237.  



3. Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия / Под ред. 
Жеребкина В.С. - Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001. 

4.Гендерная психология.  Бендас Т.В.http://www.alleng.ru/d/psy/psy016.htm 
5. Основи теорії гендеру. Підручник / За ред. М.М.Скорик. – К.: ПРООН, 2004. 
6. Практикум по гендерной психологии. / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: 

Питер, 2003. – 480 с.  
7. Ткалич М. Г. Гендерна психологія ("Академвидав") http://academia-

pc.com.ua/product/252 
 

 
Додаткова 

 
1. Абубикирова      Н.И.      Что      такое      «гендер»?      // 

Общественные науки и современность. – 1996. - №6. – С. 123-125. 
2. Антология гендерной теории. (Сост. Е.И. Гапова, А.Р. Усманова) – 

Минск: Пропилеи. – 2000. – 384 с. 
3. Берн Ш.М. Гендерная психология. - СПб.: Нева,  2001. – 320 с. 
4. Говорун Т.В., Кікінежді О.М.  Гендерна психологія: Навч. 

посібник. – К.: „Академія”, 2004. – 308с. 
5. Ильин    Е.П.    Дифференциальная    психофизиология мужчины и 

женщины. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с. 
6. Клецина   И.С.   Теоретические   проблемы   гендерной психологии 

// Мир психологии. – 2001. - №4. - С. 162-179. 
7. Кононенко О.І. Гендерні особливості проявів перфекціонізму 

особистості / О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 2(36). – Ч. 2. – Одеса : 
Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 99-105. 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
 

1. Гендерний розвиток http://ua.textreferat.com/referat-10033.html 
2. Багатовимірна модель гендеру 
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c=1695  
4.Гендерная психология http://www.koob.ru/burn/the_social_psychology_of_gender 
 

 


