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Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти №557                               

від 24.04.2019 р.  

Навчальна дисципліна «Соціальна ґендерологія» передбачає узагальнений та 

систематизований виклад провідних теоретичних розробок у галузі ґендеру, сформованих у 

дисциплінарних межах ряду соціально-гуманітарних наукових та навчальних дисциплін. 

Дисципліна 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: по-перше, розкриває тему ґендерних відносин у 

суспільстві, і, по-друге, уводить студентів у сферу нових соціальних знань – гендерології, 

здійснення ґендерного аналізу та розвитку критичного мислення. 

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 second (master's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The discipline "Social Genderology" provides a generalized and systematic presentation of the 

leading theoretical developments in the field of gender, formed within the disciplinary framework 

of a number of socio-humanitarian scientific and educational disciplines. The course is aimed at 

deepening the knowledge acquired by students as a result of listening to basic disciplines, and to 

study new paradigms of the social sphere. The course is fundamentally new in the social sciences: 

first, it reveals the topic of gender relations in society, and secondly, introduces students to the field 

of new social knowledge - gender studies, gender analysis and the development of critical thinking. 

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 

магістрів 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: «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. Розв'язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції 

знань в умоваї непоаної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ПРН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як 

із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 

зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні 

навички та якості. 

ПРН 8. Автономно й творчо приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях.  

ПРН 13. Демонструватиініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї 

для розв'язання завдано професійної діяльності. 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з 

широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, 

переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно 

ставитися до альтернативних думок.  

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

ПРН 22. Критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук 

потрібної наукової інформації у соціальній сфері.  

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

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
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ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 9. Здатність працювати в команді.  . 

ІІ. Фахові: 

ФК 2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 

соціального благополуччя різних груп населення. 

ФК 4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування 

та управління в системі соціальної роботи.  

ФК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

ФК 14. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.  

ФК 17.Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.  

ФК 18. Здатність до оволодіння навичками самостійного опанування новими 

знаннями, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у соціальній сфері.  

 

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. 

Тема 8. Традиційні ролі та джерела гендерних конфліктів. Насильство в сім'ї. 

Тема 9. Гендерні дослідження психолого-педагогічних аспектів статі та 

сексуальності. 

Тема 10. Особливості гендерної соціалізації молоді. Статево-рольові девіації.  

Тема 11. Гендерологія здоров'я. 

Тема 12. Гендерологія ринку праці. 

Тема 13. Гендер у фокусі релігії. 

Тема 14. Основні етапи історії ґендерного руху: від «жіночих студій» до «гендерних 

досліджень». 

Тема 15. Сучасна гендерна політика. Шляхи забезпечення рівних прав і можливостей. 
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