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Ïðîãðàìîâî-ìåòîäè÷íèé ³íñòðóìåíòàð³é

1. ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

Ïðîïîíîâàíèé íàâ÷àëüíèé êóðñ ìàº
âèíÿòêîâî âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ñèñòåì³
ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â çà íàïðÿ-
ìîì “Ñîö³îëîã³ÿ” ³ç ñïåö³àëüíîñò³
7.040200 – “Ñîö³àëüíà ðîáîòà”, îñê³ëüêè
çàáåçïå÷óº ïñèõîêóëüòóðíó êîìïåòåíò-
í³ñòü ìàéáóòíüîãî ñîö³àëüíîãî ïðàö³âíè-
êà ó ðîáîò³ ç ð³çíèìè êàòåãîð³ÿìè íàñå-
ëåííÿ ÿê çà â³êîì ³ ñòàòòþ, òàê ³ çà ñîö³-
àëüíèì ñòàòóñîì òà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõî-
ëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Éîãî çì³ñò
àêòóàë³çóº êðàùèé ìåíòàëüíèé äîñâ³ä
ñòóäåíò³â ó ñï³ëêóâàíí³ ç ïðåäñòàâíèêàìè
â³äì³ííèõ ´åíäåðíèõ ãðóï, êîíöåïòóàë³-
çóº áàãàòèé ôàêòîëîã³÷íèé ìàòåð³àë ùîäî
íàëàãîäæåííÿ ïàðèòåòíèõ âçàºìîñòîñóí-
ê³â ó ïðîöåñ³ ïðîáëåìíî¿ ñîö³àëüíî¿ âçà-
ºìîä³¿, íàðåøò³ òåõíîëîã³çóº ïðîôåñ³éíó
ñîö³àëüíó ðîáîòó êîæíîãî, õòî ïðàãíå
ïîâíî âèêîðèñòàòè ó ñüîãîäåíí³ êîíñòðóê-
òèâíèé ïîòåíö³àë þíàê³â ³ ä³â÷àò, ÷îëî-
â³ê³â ³ æ³íîê.

Ìåòà íàâ÷àëüíîãî êóðñó – ñôîðìó-
âàòè ó ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â
´åíäåðíó êóëüòóðó, êîòðà á ñòîñóâàëàñÿ
¿õíüî¿ àêòóàëüíî¿ ïîâåä³íêè, ä³ÿëüíîñò³,
ñï³ëêóâàííÿ ³ â÷èíÿííÿ òà ïåðåäáà÷àëà
äîòðèìàííÿ ïñèõîñîö³àëüíèõ âèìîã ïðèí-
öèïó ́ åíäåðíî¿ ïàðèòåòíîñò³ ó ïîâñÿêäåí-
íîìó ãðîìàäÿíñüêîìó æèòò³ ³ ïðîôå-
ñ³éí³é ðîáîò³ ïðàêòè÷íèõ ñîö³îëîã³â.

Îñíîâí³ çàâäàííÿ êóðñó ÿê ³íòåãðàëü-
íî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè çâîäÿòüñÿ äî
÷îòèðüîõ âèçíà÷àëüíèõ ñêëàäîâèõ éîãî
ñïðîåêòîâàíîãî ³ííîâàö³éíîãî îñâ³òíüîãî
çì³ñòó:

ç í à ò è  –  ³ñòîð³þ, òåîð³þ ³ ìåòîäî-
ëîã³þ ñòàíîâëåííÿ ́ åíäåðíîãî ï³äõîäó ó
ñôåð³ ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèõ íàóê ³
ðîçóì³òè çì³ñò çàñàäíè÷èõ âèìîã ïðèí-
öèïó ´åíäåðíî¿ ð³âíîñò³;

â ì ³ ò è – ñòâîðþâàòè ´åíäåðíèé
ïñèõîñîö³àëüíèé ïîðòðåò ñï³âðîá³òíèê³â
³ êë³ºíò³â – ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê – ó âèãëÿä³
õàðàêòåðèñòèê, àëãîðèòì³â ³ ñõåì ãóìàí³-
çàö³¿ ñîö³àëüíèõ âçàºìîñòîñóíê³â êîíêðåò-
íî¿ ëþäèíè ó êîíêðåòíîìó äîâê³ëë³;

í î ð ì ó â à ò è – îòðèìàí³ íàóêîâ³
çíàííÿ, íàáóò³ ñîö³àëüí³ óì³ííÿ ³ íàâè÷êè
ïðî ́ åíäåðí³ îñîáëèâîñò³ çàäëÿ ñòâîðåííÿ
³ âèêîíàííÿ íîâàòîðñüêèõ ïðîåêò³â, ïðî-
ãðàì, ìåòîäèê ³ òåõíîëîã³é çäîëàííÿ òà
äèñêðèì³íàö³¿ æ³íîê â óêðà¿íñüêîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³;

ö ³ í ó â à ò è  – ³äå¿ òà ³äåàëè ́ åíäåðíî¿
ïàðèòåòíîñò³, ñòðàòåã³÷íå ³ ñèòóàòèâíå
îáñòîþâàííÿ ÿêèõ çàáåçïå÷óº ïîçèòèâíå
ñàìîâèçíà÷åííÿ ÿê ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ æ³íîê,
¿õíº àêòèâíå çàä³ÿííÿ äî êóëüòóðîòâî-
ðåííÿ ³ ñàìîðåàë³çàö³¿.

2. ÌÎÄÓËÜÍÎ-ÐÎÇÂÈÂÀËÜÍÀ
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÎÑÂ²ÒÍÜÎÃÎ ÇÌ²ÑÒÓ

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ¯ ÄÈÑÖÈÏË²ÍÈ

Àâòîðñüêà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ñòâî-
ðåíà çà ëîã³êîþ ðîçãîðòàííÿ äåäóêòèâ-
íîãî ï³äõîäó ç îð³ºíòàö³ºþ íà ðåàë³çàö³þ
ïðèíöèï³â ìîäóëüíîñò³ ³ ðîçâèòêîâîñò³
ó ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíî¿ âèùî¿ øêîëè.
Ùîíàéïåðøå âîíà ì³ñòèòü òðè çì³ñòîâèõ
ìîäóë³, ùî âçàºìîçáàëàíñîâóþòü òåîðå-
òè÷í³ çíàííÿ ³ç ïðàêòè÷íèìè óì³ííÿìè,
íîðìàìè ³ ö³ííîñòÿìè; ïðè öüîìó ïîäâ³é-
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íà ïåðåâàãà ïåðøèõ ñïðè÷èíåíà êîíòèí-
ãåíòîì íàñòóïíèê³â: ñòóäåíòè-çàî÷íèêè
ìàþòü äîñòàòí³é ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ðîáîòè
ç ëþäüìè, îñê³ëüêè ìàéæå âñ³ ïðàöþþòü
ó ð³çíèõ ï³äðîçä³ëàõ îáëàñíî¿ ìåðåæ³
ïðàö³ ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ.

Êð³ì òîãî, â³ä³áðàíèé îñâ³òí³é ìàòå-
ð³àë òà éîãî òèïîëîã³çàö³ÿ îðãàí³çîâàí³
â òàêèé ñïîñ³á, ùî ñòóäåíòè ìàþòü çìîãó
ïîñòóïîâî ïåðåõîäèòè â³ä ³íòåðïðåòàö³é-
íî-êðèòè÷íî¿ ïîçèö³¿ ó íàâ÷àíí³ äî
íîðìàòèâíî-ïðîäóêòèâíî¿ òà âàðò³ñíî-
åñòåòè÷íî¿ ó âèñâ³òëåíí³ íàéñêëàäí³øèõ
ïðîáëåì ´åíäåðó òà ´åíäåðíî¿ ïîë³òèêè.

Çâ³äñè, âëàñíå, é âèçíà÷àºòüñÿ òå
çíà÷óùå ì³ñöå ñïåöêóðñó ó ïðîôåñ³éí³é
ï³äãîòîâö³ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â – äî-
ïîìîãòè êîæíîìó óçàãàëüíèòè é êîíêðå-
òèçóâàòè âëàñíèé ìåíòàëüíèé äîñâ³ä ³
çäîáóò³ íàóêîâ³ çíàííÿ ç ³íøèõ äèñöèïë³í
(ñîö³îëîã³ÿ, ïñèõîëîã³ÿ, àíòðîïîëîã³ÿ,
á³îëîã³ÿ, ïñèõîä³àãíîñòèêà òà ³í.). Ïðî-
ïîíîâàíèé êóðñ òàêîæ ðîçøèðþº óÿâ-
ëåííÿ ñòóäåíò³â ïðî ìîæëèâîñò³ ãëèáèí-
íî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ³ ðåôëåêñèâíîãî àíàë³çó
îñíîâíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ ôåíî-
ìåí³â ó ´åíäåðí³é ïðîåêö³¿ (äðóæáà ³
êîõàííÿ, ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿, ïðîôåñ³éíà
êàð’ºðà, ´åíäåðíà ³äåíòè÷í³ñòü òîùî).

Ñïåöêóðñ ïîáóäîâàíèé íà çàñàäàõ
êîíòðàñòíîñò³ ³ êîìïàðàòèâ³ñòèêè, à òîìó
ñòàâèòü òàê³ âèìîãè äî ÿêîñò³ çíàíü,
óì³íü, íîðì ³ ö³ííîñòåé ñòóäåíò³â:

à) â³ëüíî âîëîä³òè áàçîâèì êàòåãîð³-
àëüíî-ïîíÿò³éíèì àïàðàòîì ñó÷àñíèõ
´åíäåðíî¿ ñîö³îëîã³¿ ³ ïñèõîëîã³¿;

á) êðèòè÷íî ñïðèéìàòè é ñèñòåìíî
àíàë³çóâàòè îñâ³òí³é ìàòåð³àë, ùî àêòó-
àë³çóºòüñÿ íà çàíÿòòÿõ;

â) óì³ëî îïåðóâàòè çíàííÿìè ³ êîíöåï-
òàìè ð³çíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ ï³äõîä³â äî
ï³çíàííÿ ́ åíäåðó â ì³æíàóêîâîìó ôîðìàò³;

ã) ïîâíî ðîçêðèâàòè ïñèõîñîö³àëüíèé çì³ñò
ïðîöåñó åôåêòèâíîñò³ ǻíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ó äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³;

ä) ïðîôåñ³éíî îâîëîä³òè ïñèõîä³àãíîñ-
òè÷íèìè ìåòîäèêàìè âèâ÷åííÿ ́ åíäåðíèõ
â³äì³ííîñòåé òà àëãîðèòìîì ñêëàäàííÿ ñî-
ö³îëîã³÷íèõ àíêåò ́ åíäåðíîãî ñïðÿìóâàííÿ;

å) ñôîðìóâàòè óì³ííÿ, íîðìè ³ íàâè÷-
êè òîëåðàíòíîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìíèõ
ïèòàíü ́ åíäåðíîãî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³.

3. ÎÐÃÒÅÕÍÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ×Í²
ÂÊÀÇ²ÂÊÈ Ç ÊÓÐÑÓ

Ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà äëÿ ñòóäåíò³â
ï’ÿòîãî êóðñó íàïðÿìó ï³äãîòîâêè   “Ñî-
ö³îëîã³ÿ” ñïåö³àëüíîñò³ 7.040200 – “Ñîö³-
àëüíà ðîáîòà” çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ³
ðîçðàõîâàíà íà 14 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, ç
ÿêèõ 10 ãîäèí – ëåêö³éí³, 4 ãîäèíè – ñåì³-
íàðñüê³ (ïðàêòè÷í³) çàíÿòòÿ, à òàêîæ 94 ãî-
äèíè â³äâîäÿòüñÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè.

Íàâ÷àëüíà àêòóàë³çàö³ÿ îñâ³òíüîãî
çì³ñòó ïðîâîäèòüñÿ ç äîïîìîãîþ ñó÷àñíèõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Теоретичний курс         Практичний курс 

 

Модуль 1 
“Ґендерний підхід 
у суспільно-
гуманітарних 
науках”  

Модуль 2 
“Теоретико-
методологічні 

засади соціальної 
психології і 
ґендеру”  

Модуль 3 
“Психосоціальні 
практикуми із дос-
лідження ґендер-
них характеристик 
особистості” 

Авторський навчальний 
курс “Основи ґендерної 

рівності” 

Ðèñ.
Ñòðóêòóðà êóðñó “Îñíîâè  ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³”

À. Ôóðìàí, Ò. Íàäâèíè÷íà
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ìîäóëüíî-ðîçâèâàëüíèõ òåõíîëîã³é ïåäà-
ãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿ ó ñèñòåì³ “âèêëàäà÷–
ñòóäåíò”, à òàêîæ ïîºäíàííÿ òåîðåòè÷íî¿
ï³äãîòîâêè ³ ïðèâëàñíåííÿ îñòàíí³ìè
ïñèõîëîã³÷íèõ óì³íü àíàë³çó ´åíäåðíî¿
ïðîáëåìàòèêè ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíèõ ³ãîð òà
äèñêóñ³é.

Ó ëåêö³ÿõ âèêëàäàþòüñÿ ïñèõîëîã³÷í³
òà ñîö³àëüí³ àñïåêòè îñíîâ ´åíäåðíî¿
ð³âíîñò³, òåîðåòè÷í³ çàñàäè âèíèêíåííÿ,
ðîçâèòêó ³ ñïîñîáè ãóìàííîãî ðîçâ’ÿçàííÿ
çàçíà÷åíî¿ ïðîáëåìè.

Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ïðîïîíóº òàêó
òåìàòèêó ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü (ìîäóëü 3):

– ´åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ñóñï³ëüíî-ãó-
ìàí³òàðíèõ íàóêàõ: ³ñòîð³ÿ, ïðîáëåìè,
ïåðñïåêòèâè;

– òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ïðîôåñ³éíî¿ ñå-
ãðåãàö³¿ çà îçíàêîþ ñòàò³.

Íà ñåì³íàðàõ, çà óìîâ ä³ëîâîãî ñï³ëêó-
âàííÿ òà íàâ÷àëüíèõ ³ãîð, ñòóäåíòè ìàþòü
çìîãó ñôîðìóâàòè ïðàêòè÷í³ âì³ííÿ ùîäî
âèÿâëåííÿ òà àíàë³çó õàðàêòåðíèõ îñîá-
ëèâîñòåé ìåíòàëüíîãî äîñâ³äó, ñï³ëêó-
âàííÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ ́ åíäåðíèõ
ãðóï, à òàêîæ çîñåðåäèòè óâàãó ³ çíàéòè
íàéá³ëüø ïðèéíÿòí³ òà êîíñòðóêòèâí³
ôîðìè ïàðèòåòíî¿ âçàºìîä³¿ ç íèìè ³ âè-
êîðèñòàòè ö³ çíàííÿ ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè.

Âðàõîâóþ÷è ì³æäèñöèïë³íàðíèé õà-
ðàêòåð ïðîáëåìè, ïðîãðàìà êóðñó çîð³ºí-
òîâàíà òàêîæ íà íàäàííÿ ìàéáóòí³ì ñîö³-
àëüíèì ïðàö³âíèêàì îñíîâîïîëîæíèõ
çíàíü ³ ñîö³àëüíèõ íîðì ³ç ñîö³îëîã³¿, ñî-
ö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ òà ïñèõîëîã³¿ óïðàâ-
ë³ííÿ, êîíôë³êòîëîã³¿ òîùî, ÿê³ áóäóòü
íåîáõ³äíèìè ïðè çä³éñíåíí³ ïðîôåñ³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç îñîáàìè, êîòð³ â³äíîñÿòüñÿ
äî ð³çíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï.

Ïîòî÷íèé êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ ïðèâëàñ-
íåííÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü, ïðàêòè÷íèõ
óì³íü, ñîö³àëüíèõ íîðì ³ êóëüòóðíèõ
ö³ííîñòåé ñòóäåíò³â çä³éñíþºòüñÿ íà
êîæíîìó ñåì³íàð³ ó òðüîõ ôîðìàõ: à)
ïðîáëåìíî¿ äèñêóñ³¿ çà íèçêîþ ïèòàíü
(äîäàòîê 1); á) òåñòîâîãî êîíòðîëþ
çíàíü, íîðì, ö³ííîñòåé (äîäàòîê 2);
â) ñàìîñò³éíîãî âèêîíàííÿ ïèñüìîâèõ

ðîá³ò ³ç çàäàíî¿ òåìàòèêè (äîäàòîê 3).
Ï³äñóìêîâèé êîíòðîëü àêàäåì³÷íèõ äî-
ñÿãíåíü ìàéáóòí³õ ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíè-
ê³â ³ç ́ åíäåðíî¿ ïðîáëåìàòèêè ïðîõîäèòü
ó âèãëÿä³ çàë³êó, ÿêèé ïåðåäáà÷àº â³ä-
ïîâ³ä³ íà òåîðåòè÷í³, ïðèêëàäí³ ³ äîñâ³äí³
çàïèòàííÿ.

4. ÇÌ²ÑÒ ÊÓÐÑÓ

ÐÎÇÄ²Ë 1.
Ãåíäåðíèé ï³äõ³ä ó ñóñï³ëüíî-

ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ

Òåìà 1. Ñòàíîâëåííÿ ãåíäåðíîãî ï³ä-
õîäó. Òåîð³¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñåãðåãàö³¿ çà
îçíàêîþ ñòàò³.

²íòåëåêòóàëüí³ òà ñîö³àëüí³ ïåðåäóìî-
âè âèíèêíåííÿ ´åíäåðíèõ  äîñë³äæåíü.
Òðàäèö³éí³ òåîð³¿ ñòàòåâèõ ðîëåé; ïñèõî-
àíàë³ç Ç. Ôðîéäà; ñòðóêòóðíî-ôóíêö³î-
íàëüíèé àíàë³ç Ò. Ïàðñîíñà; á³îëîã³÷í³ ³
ñîö³îá³îëîã³÷í³ êîíöåïö³¿; ô³ëîñîôñüê³
êîíöåïö³¿. Ôåì³í³çì ÿê ³ñòîðè÷íî ïåðå-
õ³äíå ÿâèùå. Ïðèíöèï ́ åíäåðíî¿ ð³âíîñò³,
éîãî ñóòí³ñòü òà âèìîãè.

Ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ
ïðîôåñ³éíî¿ ñåãðåãàö³¿ çà îçíàêîþ ñòàò³.
Íåêëàñè÷íèé ï³äõ³ä: òåîð³ÿ ëþäñüêîãî
êàï³òàëó. Ïðîïîçèö³ÿ ïðàö³; ïîïèò íà
ïðàöþ. Òåîð³¿ ñåãìåíòàö³¿ ðèíêó ïðàö³.
Ôåì³í³ñòè÷íà ³ ´åíäåðíà òåîð³¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ñåãðåãàö³¿ ³ ´åíäåðí³ îáìåæåííÿ
ñâîáîäè. Êóëüòóðí³ îáìåæåííÿ ñâîáîäè
æ³íîê. Ð³çíèöÿ â îïëàò³ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê.
Ïðîôåñ³éíà ñåãðåãàö³ÿ çà îçíàêîþ ñòàò³.

Òåìà 2. ¥åíäåðíà ñòðàòèô³êàö³ÿ. Åêî-
íîì³÷íà çàëåæí³ñòü ³ ïîä³ë ïðàö³.

Æ³íî÷à ìåíø³ñòü. ¥åíäåðí³ ðîë³ ³ êóëü-
òóðà. ¥åíäåðíà ñàìî³äåíòèô³êàö³ÿ. ¥åí-
äåðí³ ðîë³ â áëèæíüîìó çàðóá³ææ³ ³ çà-
õ³äíèõ êðà¿íàõ: ñ³ì’ÿ, ðîáîòà ³ ïðîôåñ³éíà
ä³ÿëüí³ñòü, æ³íêà íà ðèíêó ïðàö³, çëî÷èí-
í³ñòü ó ñòàâëåíí³ äî æ³íîê, æ³íêè-ï³äïðè-
ºìö³, æ³íêè ó ïàðëàìåíò³.

Åêîíîì³÷íà çàëåæí³ñòü æ³íêè: â³ä ñòà-
òèñòè÷íèõ ôàêò³â äî âèçíà÷åííÿ çì³ñòó
ïîíÿòòÿ. ²íòåðïðåòàö³ÿ ́ åíäåðíèõ â³äíî-
ñèí ó êîíòåêñò³ åêîíîì³÷íî¿ çàëåæíîñò³:
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ç³ñòàâëåííÿ ð³çíèõ íàóêîâèõ ï³äõîä³â.
Äîìàøíÿ ïðàöÿ, åêîíîì³÷íà çàëåæí³ñòü
³ ñèìâîë³÷íèé îáì³í: àíàë³ç ñóïåðå÷íîñ-
òåé ³ øëÿõ³â ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ.

Òåìà 3. Ñó÷àñíà Óêðà¿íà ó ôîðìàò³
´åíäåðíîãî îñìèñëåííÿ.  Ñ³ì’ÿ ÿê ðåñóðñ
ñîö³àëüíî¿ òðàíñôîðìàö³¿.

Êðèçà ñîö³àëüíîãî âèðîáíèöòâà ó
ïåðåõ³äíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ³ çì³íà â³òàêóëü-
òóðíî¿ ðîë³ ñ³ì’¿. Îêðåì³ äåìîãðàô³÷í³
íàñë³äêè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ íåñòàá³ëüíîãî ñîö³óìó. Íà-
òóðàë³çàö³ÿ äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà òà
¿¿ ñîö³îêóëüòóðí³ íàñë³äêè. Âèêîðèñòàííÿ
ïîòåíö³àëó ñ³ìåéíèõ ³ ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â.
Çñóâè ó ñòðóêòóð³ âèêîðèñòàííÿ äîìî-
ãîñïîäàðñòâ ³ âèñíàæåííÿ ðåñóðñíîãî
ïîòåíö³àëó ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñ³ì’¿.

Ðåôîðìà ñèñòåìè íàö³îíàëüíî¿ îñâ³òè
³ äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ ó êîíòåêñò³
çðîñòàííÿ ñîö³îåêîíîì³÷íîãî íàâàíòàæåí-
íÿ íà ñ³ì’þ. Åêîíîì³ÿ íà ìåäè÷íèõ ïîñ-
ëóãàõ. Çá³ëüøåííÿ ðèçèêó á³äíîñò³ äëÿ
ñ³ìåé ³ç ð³çíîñòàòåâèìè ä³òüìè.

ÐÎÇÄ²Ë 2.
Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ ³ ´åíäåðó

Òåìà 4. ²ñòîðèêî-çì³ñòîâà õàðàêòå-
ðèñòèêà ́ åíäåðíî¿  ïðîáëåìàòèêè ó ñîö³-
àëüí³é ïñèõîëîã³¿.

Âèíèêíåííÿ, îñíîâí³ åòàïè òà íàïðÿì-
êè ðîçâèòêó ´åíäåðíî¿ ïðîáëåìàòèêè ó
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. Ôåì³í³ñòñüêà êðè-
òèêà ïñèõîëîã³¿. “Ïîë³òèêà ³äåíòè÷íîñò³”
ÿê íîâèé òåìàòè÷íèé ï³äõ³ä ó ðîçâèòêó
ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. Íàóêîâ³ êîíöåïö³¿
âèâ÷åííÿ ´åíäåðíèõ õàðàêòåðèñòèê îñî-
áèñòîñò³ òà ¿õ çì³ñòîâíèé àíàë³ç.

Çì³ñò ïîíÿòòÿ “ñåêñóàëüí³ñòü” ó ñîö³-
àëüíèõ íàóêàõ. Îñíîâí³ ï³äõîäè äî îá-
´ðóíòóâàííÿ ñòàò³ ëþäèíè: êëàñè÷íèé
(ñòàòåâî-ðîëüîâà êîíöåïö³ÿ Ò. Ïàðñîíñà,
Ð. Áåéëçà), ìîäåðí³ñòñüêèé (ñòðóêòóðà-
ë³çì ³ êóëüòóðíèé ñèìâîë³çì, êîíöåïö³ÿ
ïîäâ³éíî¿ ïðèðîäè ñòàò³; ñòàòü ³ ´åíäåð,
çíà÷åííÿ êîíòåêñòó ì³æîñîáîâèõ âçà-
ºìèí; ñîö³àëüíå êîíñòðóþâàííÿ ´åíäåðà
÷åðåç âçàºìîä³þ ëþäåé), ïîñòìîäåðí³ñò-
ñüêèé (äåêîíñòðóêö³ÿ ïîíÿòòÿ “ñòàòü”,

àñèìåòðè÷íà ´åíäåðíà ñòðàòèô³êàö³ÿ ÿê
íàñë³äîê íîðìàòèâ³ñòñüêîãî ñîö³àëüíîãî
ïîðÿäêó).

Çì³ñò ïîíÿòòÿ “´åíäåð” ó ð³çíèõ ñîö³-
àëüíî-ïñèõîëîã³÷íèõ øêîëàõ. ¥åíäåð ÿê
çâåäåíà ñîö³îá³îëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà
îñîáèñòîñò³. ¥åíäåð ÿê ñîö³àëüíèé ñòàòóñ
³ ñóêóïí³ñòü ñîö³àëüíèõ ðîëåé. Íîðìà-
òèâ³ñòñüêèé õàðàêòåð ñòàòåâî-ðîëüîâîãî
âèçíà÷åííÿ çì³ñòó ïîíÿòòÿ “´åíäåð”.
¥åíäåð ÿê êóëüòóðíà ñõåìà (Ñ.Ë. Áåì).
Ñòàòü ÿê á³îëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà
³íäèâ³äà. ¥åíäåð ÿê ñîö³îêóëüòóðíà õà-
ðàêòåðèñòèêà îñîáèñòîñò³. Ñòàòü, ́ åíäåð,
ðàñà, åòí³÷í³ñòü, ñîö³àëüíèé ñòàòóñ, â³ê
ÿê áàçîâ³ âèì³ðþâàííÿ îñîáèñòîñò³ ó ñî-
ö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. ¥åíäåð ÿê ñîö³àëüíèé
³íñòèòóò (Äæ. Ëîðáåð). ¥åíäåð ÿê ñèñ-
òåìà ì³æîñîáîâî¿ âçàºìîä³¿ (Ð. Ãàðô³í-
êåëü). Ôåíîìåí “´åíäåðíîãî çáîþ”.
¥åíäåð ÿê òåõíîëîã³ÿ ïîäàííÿ ñåáå ó ïðîñ-
òîð³ ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ (Äæ. Áàòëåð).

Òåìà 5. Ìàñêóë³íí³ñòü ³ ôåì³íí³ñòü,
ñåêñóàëüíà ³ ´åíäåðíà ³äåíòè÷íîñò³ ó
ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿. ¥åíäåðíà ñîö³àë³-
çàö³ÿ îñîáèñòîñò³.

Ñïåöèô³êà çì³ñòó êàòåãîð³é òà îñíîâí³
ï³äõîäè äî ³íòåðïðåòàö³¿ ìàñêóë³ííîñò³ ³
ôåì³ííîñò³ ÿê ôîðì ïðîÿâó ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿: á³îëîãî-
åâîëþö³éíèé ï³äõ³ä; òåîð³ÿ åíäîêðèííèõ
â³äì³ííîñòåé, òåîð³ÿ êîíôë³êòó ðåïðîäóê-
òèâíèõ ³íòåðåñ³â, ïñèõîäèíàì³÷íèé ï³äõ³ä,
êîíöåïö³ÿ îñîáèñòî¿ (ôåì³ííî¿) ³ ïîçèö³éíî¿
(ìàñêóë³ííî¿) ³äåíòèô³êàö³¿ ç ´åíäåðíèìè
îáðàçàìè, ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíå âèçíà-
÷åííÿ ìàñêóë³ííèõ ³ ôåì³ííèõ ðèñ îñîáèñ-
òîñò³, ñõåìà ðîëüîâèõ ìîäåëåé; ñòðóêòóðíî-
ñèìâîë³÷íå òðàêòóâàííÿ ìàñêóë³ííîñò³ Æ.
Ëàêàíîì; îðòîãîíàëüíà ìîäåëü ìàñêóë³ííîñò³
òà ôåì³í³ííîñò³; ïîñòìîäåðí³ñòñüêèé ï³äõ³ä.
Ïîíÿòòÿ ³äåíòè÷íîñò³ ó ñîö³àëüí³é ïñèõîëîã³¿.
Îñîáîâà ³ ñîö³àëüíà ³äåíòè÷íîñò³. Îñíîâí³
ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ïîêàçíèêè ñîö³àëüíî¿
³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³. Ñåêñóàëüíèé äîñâ³ä
ÿê îñíîâà ôîðìóâàííÿ ñåêñóàëüíî¿ ³äåíòè÷-
íîñò³ îñîáèñòîñò³. Äèñêóðñèâíèé õàðàêòåð
ñåêñóàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà ¿¿ âèäè.

Íîðìàòèâíà ôóíêö³ÿ ³ çì³ñò ́ åíäåðíèõ
ñòåðåîòèï³â. ¥åíäåðíà ñîö³àë³çàö³ÿ â
äèòÿ÷îìó ³ ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Òåîð³¿ ïðè-

À. Ôóðìàí, Ò. Íàäâèíè÷íà
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âëàñíåííÿ ́ åíäåðíî¿ ðîë³: ïñèõîäèíàì³÷-
íà, ñîö³àëüíîãî íàó÷³ííÿ, êîãí³òèâíîãî
ðîçâèòêó, “íîâà ïñèõîëîã³ÿ ñòàò³”. Ìåõà-
í³çìè ́ åíäåðíî¿ ñîö³àë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³.
¥åíäåðíà äèñêðèì³íàö³ÿ ³ ´åíäåðí³ ìàí³-
ïóëÿö³¿. ¥åíäåðí³ ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíîãî
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³: âïëèâ ´åíäåðíèõ
ñòåðåîòèï³â íà ñàìîîö³íêó, ïðîôåñ³éíèé
âèá³ð ³ êàð’ºðó.

ÐÎÇÄ²Ë 3.
Ïñèõîñîö³àëüí³ ïðàêòèêóìè
³ç äîñë³äæåííÿ ´åíäåðíèõ
õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³

Ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ ´åíäåðíèõ
õàðàêòåðèñòèê îñîáèñòîñò³ òà ¿õ êîíöåï-
òóàëüíå ï³ä´ðóíòÿ ³ òåõíîëîã³ÿ âèêîðèñ-
òàííÿ. ßê³ñíèé ³ ê³ëüê³ñíèé ï³äõîäè äî
ï³çíàííÿ ´åíäåðíèõ õàðàêòåðèñòèê îñî-
áèñòîñò³. Àíàë³ç â³çóàëüíèõ ðåïðåçåíòà-
ö³é ́ åíäåðà. Àíàë³ç íåâåðáàëüíèõ êîìóí³-
êàö³é. Äèñêóðñ-àíàë³ç. Àíàë³ç òåêñò³â.
Àíàë³ç îñîáèñòèõ ñïîãàä³â ³ áóäåííèõ
óÿâëåíü. Ñòâîðåííÿ ́ åíäåðíîãî ïîðòðåòà
îñîáèñòîñò³.

Ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ ́ åíäåðíèõ â³ä-
ì³ííîñòåé òà ¿õ âèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè.
Îïèòóâàëüíèê ́ åíäåðíèõ ðîëåé Ñ.Ë. Áåìà.
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç äàíèõ, îäåðæàíèõ
çà îïèòóâàëüíèêîì Ñ.Ë. Áåìà ³ çà
´åíäåðíèìè øêàëàìè â îïèòóâàëüíèêàõ
MMPI ³ 16 PF. Ïðîåêòíà ìåòîäèêà
“Íàìàëþé ëþäèíó” òà àíàë³ç ¿¿ ðå-
çóëüòàò³â ó ´åíäåðí³é ïåðñïåêòèâ³. ßê³ñ-
íèé ïñèõîëîã³÷íèé ñàìîàíàë³ç ñòóäåíòà-
ìè îñîáèñòèõ ïðîáëåì ç îð³ºíòàö³ºþ íà
çì³íó ñâî¿õ ´åíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â.

5. ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ×ÀÑÓ
ÇÀ ÒÅÌÀÌÈ

Заочне відділення 
№ 
п/п Назва теми Разом  

(год) 
Лекції 
(год) 

Семі-
нари 
(год) 

Сам. 
роб. 
(год) 

1 Становлення ґендерного підходу. Теорії 
професійної сегрегації за ознакою статі 2 2 - 10 

2 Ґендерна стратифікація. Економічна 
залежність і поділ праці 2 2 - 15 

3 
Сучасна Україна у форматі ґендерного 
осмислення. Сім’я як ресурс соціальної 
трансформації 

2 2 - 10 

4 
Історико-змістова характеристика 
ґендерної проблематики у соціальній 
психології 

2 2 - 15 

5 
Маскулінність і фемінність, сексуальна і 
ґендерна ідентичності у соціальній 
психології 

2 2 - 20 

6 
Психосоціальні практикуми із 
дослідження ґендерних  характеристик 
особистості 

4 - 4 24 

Всього (год.) 14 10 4 94 
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4. Введение в гендерные исследования. Часть 1: Уч. по-
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СПб.: Алетейя, 1998. – 240 с.
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СПб.: Алетейя, 2001. – 270 с.
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9. Зелінська Т. Маскулінність та батьківська амбівалент-
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1988. – 320 с.

13. Мольтман-Вендель Э. И сотворил Бог мужчину и
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ность) // Вопросы философии. – 1991. – №1. – С. 91–104.

14. Репина Т.А. Анализ теорий полоролевой социали-
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15. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера // Гендер-
ные тетради / Под ред. Клецина А. – Труды СПбФ ИС РАН. –
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ÄÎÄÀÒÎÊ 1

Ïëàí ïðîáëåìíî¿ äèñêóñ³¿ íà òåìó
“¥åíäåðíèé ï³äõ³ä ó ñóñï³ëüíî-ãóìàí³òàðíèõ

íàóêàõ: ³ñòîð³ÿ, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè”

Мета: організувати групову миследіяльність студентів задля
активізації процесів: а) вільного оперування змістом понять
“стать” і “ґендер”; б) критичної рефлексії літературних джерел з
ґендерної проблематики; в) наукового розуміння механізмів дії
ґендерної соціалізації у такому соціальному інституті як сім’я.

План проведення дискусії передбачає зреалізування трьох
змістово-комунікативних етапів.

На першому студентам пропонується уявити себе вико-
навцями різних соціальних ролей й охарактеризувати їх:

1) презентувати своє публічне (зовнішнє) Я, вказавши на
яке ім’я і який опис себе, оточуючих кожен реагує найкраще;

2) описати особистісний ґендерний образ якомога детальніше;
3) висловити своє уявлення та аргументації про позитив-

ний і негативний формовияв чоловічого і жіночого у власній
буденній поведінці, спілкуванні, вчинках.

На другому етапі студентам пропонується проаналізувати
текст доповіді Бабетт Франсе «Ґендер: соціальний конструкт
чи біологічний імператив», звертаючи увагу на такі питання:

- Як авторка тексту визначає поняття “ґендер”?
- Чи відповідає це розуміння тому, яке прийняте в су-

часних ґендерних дослідженнях соціологів і психологів?
- З чим не згодна авторка тексту і за що вона критикує

ґендерний підхід?
- Які соціальні та особисті цінності приховані за аргумен-

тами авторки тексту?
- Які ознаки поведінки Бренди (в описаному випадку Джона

Мані) наголошуються авторкою як маскулінні чи фемінні?
- Чи відповідає це розумінню маскулінності/фемінності

у ґендерних дослідженнях?
- Що, на Ваш погляд, могло б бути причиною психологіч-

них проблем Бренди з позицій гендерного підходу?
На третьому етапі студенти мають пригадати історію

взаємостосунків чоловіків і жінок у своїй сім’ї, зосередивши
увагу на темах:

- Як взаємодіяли між собою Ваші бабусі і дідусі? Які у
них були домашні обов’язки, чим займалися поза домом?

- Як взаємодіяли між собою Ваші мама і тато? Які у них
були домашні обов’язки, чим займаються поза домом?

- Яка інформація про належну поведінку хлопчика чи
дівчинки надходила до Вас від батьків, учителів, однолітків?

- Яким інформаційним посланням Ви зараз слідуєте? Що
помічаєте у своїй поведінці хорошого, а що – ні ?

- Яким рекомендаціям Ви чините опір? Що робите для їх
зліквідування чи послаблення?

ÄÎÄÀÒÎÊ 2
Òåñòîâèé êîíòðîëü çíàíü

1. Ґендер – це:
А) термін для позначення статі людини в соціальних

науках;
Б) статева роль (рольовой репертуар) людини;
В) соціокультурний конструкт, що описує людину з

погляду прояву в неї під час соціальної взаємодії маскулінних
чи фемінних якостей;

Г) психологічна стать людини.
2. Сексуальна ідентичність – це:
А) сприйняття себе чоловіком або жінкою;
Б) статева ідентичність;
В) суб’єктивне віднесення себе до категорії людей з

певним сексуальним досвідом;
Г) усвідомлення своєї сексуальної привабливості.
3. Андрогинія – це
А) розлад гендерної ідентичності;
Б) поєднання в особі чоловічих і жіночих якостей;
В) психічний гермафродитизм;
Г) ґендерно невизначена особа.
4. Маскулінність – це:
А) сукупність психічних і поведінкових ознак, котрі

відрізняють чоловіка від жінки;
Б) підкреслений прояв якостей, властивих чоловічій поведінці;

В) характеристика грубої поведінки чоловіка або жінки;
Г) наявність первинних чоловічих статевих ознак.
5. Сексизм – це:
А) психічна залежність від сексуальних переживань;
Б) різновид маніакальної поведінки;
В) навчання, що розглядає роль і функції сексуальності у

психічному житті людини;
 Г) упереджені установки і дискримінаційна поведінка

щодо людей за ознакою статі чи сексуальної орієнтації.
6. Ґендерні стереотипи – це:
А) різновид соціальних стереотипів щодо поведінки чоло-

віків і жінок;
Б) стійкі, історично скороминущі, соціальні уявлення про

відмінності чоловіків і жінок;
В) особливості сприйняття, властиві чоловікам або жінкам;
Г) жорстко фіксовані схеми чоловічої чи жіночої поведінки.
7. Ґендерна схема – це:
А) образ свого тіла з погляду вираження чоловічих або

жіночих   ознак;
Б) нормативний опис ролей, прийнятних для чоловіка або

жінки у певному суспільстві;
В) цілісна система уявлень, пов’язана з гендерною прина-

лежністю  індивіда;
Г) опис основних етапів ґендерного розвитку дитини.
8. Людей, котрі перебільшують значення традиційних

ґендерних ролей, називають:
А) консерваторами;
Б) сексистами;
В) гіпермаскулінними;
Г) феміністами (феміністками).
9. Ґендерні дослідження у психології передбачають вив-

чення особистісних властивостей чоловіків і жінок з погляду:
А) їх взаємозалежності із соціальним статусом;
Б) біологічного спричинення;
В) взаємодії біологічних і соціальних чинників;
Г) глобальної інтерпретації природи людини.
10. Наявні між країнами відмінності у змісті ґендерних

стереотипів щодо внутрішнього світу жінки здебільшого
визначаються:

А) соціально-економічним статусом країни;
Б) особливостями будови мови;
В) особливостями віросповідання;
Г) усіма перерахованими чинниками.

ÄÎÄÀÒÎÊ 3
Ïåðåë³ê ïèñüìîâèõ ðîá³ò ó ìåæàõ

ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â

1. Ґендер: соціальний конструкт чи культурне оформлення
статі?

2. Ґендер і стать: що над чим домінує?
3. Чоловічі і жіночі соціальні ролі: взаємодоповнення чи

взаємозаміна?
4. Існують побоювання, що діти, виховані гомосексу-

альними парами, теж згодом стануть гомосексуалами. На-
скільки виправдана така думка?

5. Чи потрібен ґендерний підхід до аналізу психіки і пове-
дінки тим, хто не займається жіночою/чоловічою психологією?

6. Чи можна, змінивши вітакультурний контекст вихо-
вання, навчити чоловіків і жінок поводитися не так, як їм
задано природними відмінностями?

7. Чим ґендерна психологія відрізняється від психології
статевих відмінностей?

8. Криза маскулінності: фемінізація чоловіків чи послаб-
лення ґендерної асиметрії?

9. Роздільне навчання за критерієм статі: за чи проти?
10. Чому чоловіки менш емоційні, ніж жінки? Це правило,

тенденція чи життєвий факт?
11. Чому жінки менш агресивні, ніж чоловіки? Це також

правило чи виняток з нього?
12. Відхилення від ґендерної ролі часто сприймаються

людьми як доказ гомосексуальності. Чим можна пояснити такі
уявлення?

13. Гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані
проти гомосексуальних чоловіків, ніж гетеросексуальні жін-
ки? Чим це можна пояснити?

Íàä³éøëà äî ðåäàêö³¿ 15.04.2004.

À. Ôóðìàí, Ò. Íàäâèíè÷íà


