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Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Навчальна дисципліна «Соціальна ґендерологія» спрямована на поглиблення знань, 

набутих студентами в результаті слухання базових дисциплін, так і на вивчення нових 

парадигм соціальної сфери. Курс є принципово новим у системі соціальних наук, який 

розкриває тему ґендерних відносин у суспільстві, вводить студентів у сферу нових 

соціальних знань – гендерології, здійснює ґендерний аналіз та розвиток критичного 

мислення студентів. 

Ключові слова: гендер, соціалізація, гендерна соціалізація, гендерні дослідження, 

гендерне виховання, гендерні відносини. 

 

Аnnotation 

The program was developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social Work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The discipline "Social Genderology" is aimed at deepening the knowledge acquired by 

students as a result of listening to basic disciplines, as well as to study new paradigms of the social 

sphere. The course is fundamentally new in the system of social sciences, which reveals the topic of 

gender relations in society, introduces students to the field of new social knowledge - gender 

studies, gender analysis and development of critical thinking of students. 

Key words: gender, socialization, gender socialization, gender studies, gender education, 

gender relations.  
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ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Соціальна гендерологія» 

складена доц. Яценко Л.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: гендерні відносини на всіх рівнях 

суспільного розвитку; закономірності та способи збереження гендерної рівності.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Основи соціальної педагогіки та соціалізації 

особистості», «Теорія та історія соціальної роботи», «Загальна психологія», «Основи 

наукових досліджень у соціальній роботі», «Соціальна робота з різними групами населень»,  

«Соціальна педагогіка». 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: творче оволодіння студентами гендерними знаннями, а саме: 

актуалізація й поглиблення теоретичних знань про предмет та специфіку ґендерних 

досліджень і пріоритетні напрямки розвитку теорії ґендеру в соціальній роботі; 

ознайомлення студентів з суспільним, суспільно-політичним та науково-теоретичним 

контекстом соціальної гендерології; сформувати уявлення про ґендерну систему суспільства 

(ґендерні відносини в економічній, політичній, правовій, соціальній сферах); розвиток умінь 

і навичок вирішення широкого кола соціальних проблем у різних сферах життєдіяльності з 

урахуванням гендерної складової, проведення наукових розвідок з означеної теми. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями, уміннями і навичками 

гендерних досдіджень у соціальній сфері; 

- сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо основ теорії та 

практики соціальної гендерології; 

- формувати вміння застосовувати отримані знання при вирішенні сучасних 

соціальних проблем у різних сферах життєдіяльності пов'язаних з гендерними питаннями; 

- удосконалювати навички науково-дослідницької діяльності в галузі соціальної 

роботи. 

 Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв'язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між соціальними 

подіями та явищами. 

ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 21. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до релігійних, 

культурних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. 

ПРН 22.Демонструвати уміння креативно вирішувати проблемита приймати 

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі здібності тдо формування принципово 

нових ідей. 

       1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 
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ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 13. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.  

ЗК 14. Винзначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 2. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів.  

ФК 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення 

розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. 

ФК 9. Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та ресурси 

клієнтів.  

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.  

ФК 18.Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.  

ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Вступ до соціальної гендерології. Передумови впровадження гендерного 

підходу у систему вищої освіти України. 

Тема 2. Гендер як наука та навчальна дисципліна. 

Тема 3. Теорії гендерної соціалізації особистості. 

Тема 4. Гендерна соціалізація і становлення гендерної ідентичності. 

Тема 5. Гендерні ролі та стереотипи в суспільстві.  

Тема 6. Гендерна освіта. Основи гендерного виховання. 

Тема 7. Гендерні відносини в родині. Насильство в сім'ї. 

Тема 8. Гендерні дослідження психолого-педагогічних аспектів статі та 

сексуальності. 

Тема 9. Основні етапи історії ґендерного руху: від «жіночих студій» до «гендерних 

досліджень». 

Тема 10. Сучасна гендерна політика. Шляхи забезпечення рівних прав і можливостей. 
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