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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Ґендерно-чутливий підхід у 

соціальній роботі» складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 231 

«Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості державного 

управління ґендерними відносинами в Україні і в країнах розвиненої 

демократії та особливості соціальної роботи з урахуванням ґендерного 

фактору. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

1-й рік навчання, 2-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Ґендерно-чутливий підхід у професійній підготовці сучасного 

працівника освітньої та соціальної сфер. 

2. Робота соціального працівника із сучасною родиною та громадою 

як осередками ґендерної соціалізації особистості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета є ґендерна просвіта соціальних працівників та волонтерів 

пробації, працівників територіальних центрів соціального обслуговування, 

державних та недержавних соціальних служб, викладачів вищої школи, які 

опікуються підготовкою майбутніх соціальних працівників; сприяння 

оволодінню фахівцями ґендерно-чутливим підходом у професійній 

діяльності. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Ґендерно-чутливий 

підхід у соціальній роботі»: 

• ознайомлення студентів з науково-теоретичними засадами 

ґендерної політики та механізмами державного управління ґендерною 

сферою; 



 

 

• розкриття змісту та принципів організації професійної соціальної 

роботи з урахуванням ґендерного фактору. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗН.01 - сформований науковий світогляд у галузі філософії, 

психології, педагогіки, соціальної роботи, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, етичних цінностей, професійних якостей; 

КЗП.12 - здатність до виявлення емпатії, поваги до індивідуальних 

особливостей та потреб клієнта; 

КЗП.14 - здатність до самоменеджменту, до формування індивідуальної 

траєкторії власного розвитку та кожного суб’єкта соціальної роботи. 

Програмні результати навчання: 

• здатність і готовність до оволодіння основних ґендерних 

принципів в вітчизняній та світовій літературі; 

• уміння розглядати суспільно-політичні явища в розвитку і 

конкретних умовах і розуміти сутність та принципи ґендерного розвитку 

суспільства; 

• уміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, 

економічні, правові, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища. 

• здатність до застосування основних ґендерних принципів; 

• вміти використовували та впроваджувати ґендерні аспекти, які 

потрібні для розуміння професійної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ҐЕНДЕРНОЧУТЛИВИЙ ПІДХІД У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА 

ОСВІТНЬОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Тема 1. Центр гендерної освіти як платформа для впровадження ідеї 

гендерної рівності у підготовці працівників соціальної та освітньої сфер. 



 

 

Тема 2. Ґендерно-паритетна мова у роботі фахівців освітньої та 

соціальної сфер. Формування професійної компетентності фахівців з питань 

ефективної комунікації з клієнтами. 

Тема 3. Ґендерно-чутливий підхід до організації роботи фахівців 

соціальних служб. 

Тема 4. Права і обов’язки громадян при проведенні соціально-виховної 

роботи. 

Тема 5. Ґендерні проблеми у сучасній родині: вітчизняні та 

Європейські практики протидії домашньому насильству. 

Змістовий модуль 2. РОБОТА СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ/ПРАЦІВНИЦЬ ІЗ СУЧАСНОЮ РОДИНОЮ ТА 

ГРОМАДОЮ ЯК ОСЕРЕДКАМИ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Тема 6. Сучасні підходи до розуміння проблеми гендерної 

дискримінації. 

Тема 7. Ґендерно-чутливі практики роботи фахівців та волонтерів у 

соціальній та освітній сферах. 

Тема 8. Застосування гендерно-чутливих практик у практичній 

діяльності фахівців і волонтерів. 

Тема 9. Сучасний світ: ґендерний вимір. 

Тема 10. Ґендерна політика – основа розбудови суспільства рівних 

можливостей в Україні. 

Тема 11. Медіація як метод роботи фахівців пробації із клієнтами 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та 

інших соціогуманітарних спеціальностей / За редакцією М. Маєрчик, О. 

Плахотнік, Г. Ярманової: видання 3-є, випр. та доповнене – К.: Критика, 

2016. – 220 с. 

2. Гендер і Ми. Інтеґрування гендерного підходу в освіту та виховання: 



 

 

навч.-метод. пос. для шк. та студ. молоді. – К., 2009. – 378 с. 

3. Ґендерна освіта в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: 

навчальний модуль для слухачів очно-дистанційної форми навчання в 

системі післядипломної педагогічної освіти / О. І. Бондарчук, Л. М. 

Ващенко, О. О. Нежинська; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 

2011. – 100 с. 

4. Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії: зб. матеріалів 

Міжнародної наук.-практ. конференції (27-29 квітня 2011 р.). – 

Тернопіль, 2011. – 796 с. 

5. Гендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Ч. 1 – 3 

Гендерна освіта /ред. рада: О. М. Кікінежді, В. С. Власов, Л. Б. Магдюк, 

Т. В. Ладиченко. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 328 с. 

6. Кіммел М. С. Гендероване суспільство / М. С. Кіммел [пер. з англ.] – К.: 

Сфера, 2003. – 400 с. 

7. Міщик Л.І., Голованова Т.П., Васильєва В.В. Формування ґендерної 

рівності майбутніх соціальних педагогів в умовах соціального 

партнерства «факультет-громадська організація» / Монографія. – 

Запоріжжя: Вид-во «Просвіта», 2006. – 220с. 

8. Основи теорії гендеру: навчальний посібник. / Авт. колектив. – К.: К. І. 

С., 2004. – 536 с. 

Додаткова 

1. Кобелянська Л. С. Ґендерна освіта в Україні : реалії та перспективи / Л. 

С. Кобелянська // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – К. : 

Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 36. – С. 45- 67. 

2. Мунтян І.С. Ґендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих 

педагогічних закладів: Автореф. дис….канд. пед. наук: 13.00.04. – Одеса, 

2004. – 19 с. 

3. Приходькіна Н.О. Сучасні проблеми ґендерної освіти в вищих 

навчальних закладах України // Наукові записки: Педагогічні, 

психологічні науки та соціальна робота / Нац. ун-т «Києво-Могил. 



 

 

академія», – К., 2005. – Т. 47. – С. 26-30. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків до 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://gender.at.ua/load/1-1-0-201. 

2. Загальна декларація прав людини. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

3. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/5073-17. 

4. Закон України «Про волонтерську діяльність» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17. 

5. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5207-17. 

6. Закон України «Про освіту» / – Офіц. вид. – К.: Міленіум, 2001. –  

С.11 – 38.  

7. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 

8. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.zakon.rada.gov.ua.Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_207 

9. Конституція (Основний закон) України [Електронний ресурс] . – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

10. Медведєв І. А. Ідея університету в Україні: напрями державно-

управлінських впливів [Електронний ресурс] / І. А. Медведєв. – Режим 

доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=106Положення про 

http://gender.at.ua/load/1-1-0-201
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організацію діяльності волонтерів пробації. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0065-17#n13. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит. 

5. Методи діагностики успішності навчання. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна 

контрольна робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати заняття; вести конспекти лекційних і практичних занять; 

приймати активну участь в роботі на семінарах; виконувати тестові завдання 

промыпроміжного контролю. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0065-17#n13

