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Опис дисципліни 

В останні роки  гендерна тематика набуває все більшої популярності. Для спеціалістів, які 

працюють з людьми, знання психологічних особливостей гендерної диференціації стає досить 

важливим, адже вони допомагають кращому розумінню внутрішнього світу клієнтів, специфіки 

виникнення тих чи інших особистісних проблем, пов’язаних із статтю, гендерною роллю, сексуальною 

орієнтацією тощо. Відтак оволодіння знаннями з гендерної психології дає можливість  розуміти гендер 

як соціокультурну стать людини, усвідомлювати основні закономірності ґендерного розвитку 

особистості; психологічні особливості чоловіків і жінок, обумовлені культурними і соціальними 

умовами їх життя, негативні наслідки ґендерних стереотипів та їх подолання у психологічній практиці. 

Курс також формує  знання про те, як розвивається гендерна  ідентичність та якими є причини й 

наслідки її порушення; дозволяє орієнтуватись у соціально-психологічних аспектах людської 

сексуальності, основних формах статевого життя особистості у нормі та патології; психологічних 

чинниках адекватного гендерного та сексуального виховання дітей у різні вікові періоди. 

 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 

1. Теоретико-

методологічні 

аспекти гендерної 

психології 

 

Охарактеризувати гендерну психологію як 

галузь наукового знання. Визначити предмет і 

завдання гендерної психології. Проаналізувати 

історію становлення гендерної психології та її 

основні методи дослідження. Розкрити поняття 

«гендеру», продемонструвати відмінності між 

поняттями «стать» і «гендер». Проаналізувати 

основні теорії гендеру. 

Питання 

2/4 

2. Гендер у 

психологічному 

вимірі  

 

Визначити маскулінність та фемінність як 

статевотипізовану поведінку. Розкрити 

побутові уявлення про «сильну» і «слабку» 

стать та поняття гіпергендерності як «війну 

Кейси 
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статей». Проаналізувати психологію гендерних 

відмінностей. Обґрунтувати феномен 

андрогінності в універсалізації гендерних 
ролей. 

2/2 

3. Соціально-

психологічні основи 

гендерної 

ідентичності 

З’ясувати сутність поняття гендерної  

ідентичності особистості. Проаналізувати 

основні стадії та теорії гендерної ідентифікації. 

Охарактеризувати розлади статевої 

ідентичності. Розкрити особливості явища 

транссексуалізму та трансвестизму. 

Питання 

2/4 

4. Психологія 

людської любові та 

сексуальності 

 

Проаналізувати зв'язок між гендерною 

ідентичністю та сексуальністю. 

Охарактеризувати особливості сексуальності у 

життєвому циклі людини. Розкрити 

психологічні аспекти кохання та особливості 

чоловічої й жіночої сексуальності. Ознайомити 

із відхиленнями від норми у сексуальній 

поведінці людини.  

Кейси 

2/2 

5. Психологічні 

аспекти 

гомосексуальності 

людини  

Розкрити поняття гомосексуальності. 

Проаналізувати основні гіпотези причин 

гомосексуальності. Виділити спільне та 

відмінне у чоловічій та жіночій 

гомосексуальності. Ознайомити із гомофобією 

як суспільним феноменом, продемонструвати 

його негативні і шкідливі аспекти. 

Питання, 

кейси 

-/2 

6. Загальні проблеми 

гендерної соціалізації 

Розкрити основні інститути та агенти гендерної 

соціалізації. З’ясувати, які гендерні стереотипи 

використовуються у мові, ЗМІ та рекламі і , 

відповідно, виокремити на цій основі образи 

чоловіків та жінок, котрі існують в масовій 

свідомості. Проаналізувати поняття сексизму, 

виділити його основні особливості та розкрити 

негативні тенденції. 

Питання, 

кейси 

2/2 

7. Гендерна просвіта і 

статеве виховання: 

психологічні аспекти 

Розглянути існуючі стратегії гендерного 

виховання дітей, розкрити найбільш 

оптимальні та успішні. Проаналізувати основні 

принципи сексуальної просвіти дітей на різних 

вікових етапах та розкрити особливості 

адекватного сексуального виховання 

учнівської молоді. Виділити чинники 

формування гендерної культури людини.  

Питання, 

кейси 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із  

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування.  

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 

за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 
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Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Змістовий модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів, усне 

опитування, практичні завдання 

20 

Змістовий модуль 2 (теми 4-5) – обговорення кейсів, усне 

опитування, практичні завдання 

15 

Змістовий модуль 3 (теми 6-7) – обговорення кейсів, усне 

опитування, практичні завдання 
10 

ІНДЗ, самостійна робота 25 

Підсумковий контроль (теми 1-5) – тестові завдання трьох рівнів 

складності 

30 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

А 90 – 100 відмінно   

В 85-89 добре  

С 75-84 добре 

D 65-74 задовільно  

Е  60-64 достатньо 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 

 


