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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  

Формування у аспірантів здатності виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні 

проблеми дотримання гендерної рівності у сучасному суспільстві. 

.Компетентності:  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел (ЗK02). 

 Здатність аналізувати соціальні процеси із застосуванням різних теоретичних 

підходів, критично аналізувати і застосовувати класичні та сучасні теоретичні 

концепції до аналізу актуальних соціальних феноменів та проблем (СК07). 

 

Результати навчання:  

Мати передові концептуальні та методологічні знання з соціології та на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму 

(РН01). 

РН04. Планувати і виконувати прикладні та/або теоретичні дослідження з соціології та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

РН06. Переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язувати значущі науково-прикладні проблеми соціології з дотриманням 

норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів. 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Теоретична соціологія Управління науково-технологічним 

розвитком підприємств. 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

33,3 % 



ТЕМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1.  

Концепції ґендерних (соціостатевих) відмінностей і відносин у суспільстві. 

Гендер та стать. Стать — біологічно, часто генетично, зумовлений поділ 

біологічних органямів на самців та самиць (для людей — на чоловіків та жінок). Стать: 

хромосомний набір; статеві органи; репродуктивна система. Гендер — сукупність 

соціальних ролєй, що очікують від чоловіків і жінок. Гендерні стереотипи – уявлення 

про соціальні ролі для чоловіків і жінок, які базуються, передусім, на біологічних 

ознаках. Групи ґендерних стереотипів: дихотомія чоловічої та жіночої поведінки; 

диференціація  стратегій соціалізації статей; диференціація чоловічих та жіночих ролей   

сімейно-приватній сфері; диференціація соціальних ролей жінок і чоловіків у публічній 

сфері. Фемінність (від лат. femininum — жіночий) — комплекс тілесних, психічних і 

поведінкових особливостей, що розглядаються як жіночі. Маскулінність (від лат. 

masculinus — чоловічий) — комплекс тілесних, психічних і поведінкових 

особливостей, що розглядаються як чоловічі. 

Тема 2. 

Гендерні відносини в сім’ї. 

Розуміння ролі жінки в сім’ї на підставі функціоналізму і теорії конфлікту. 

Гендерний розподіл влади в сім’ї. Гендерні контракти. Гендерна сімейна політика. 

Гендерна нерівність в сім’ї. Ґендерна нерівність в сім’ї. Домашнє насильство та 

сексуальні зловживання як ґендерна дискримінація. 

Ґендерні відносини в українській родині. Актуальні ґендерні проблеми сімейних 

відносин в Україні:  ослаблення відповідальності чоловіка за дружину й дітей внаслідок 

того, що шлюб перестав бути довічним соціальним інститутом; високий рівень 

розлучень та конфліктності в сучасних родинах; подвійне, а на селі потрійне 

завантаження жінок; невиконання домашніх обов'язків та обов'язків із виховання дітей 

з боку чоловіка. 

Тема 3. 

Гендер і ринок праці. 

Сегрегація (лат. Segregatio - відділення, відокремлення, розділення) - політика 

примусового поділу соціумів. Різниться сегрегація де-юре і де-факто. Гендерна 

сегрегація персоналу - нерівномірний розподіл чоловіків і жінок у професіях. 

Вертикальна гендерна сегрегація -  нерівний розподіл чоловіків і жінок на різних рівнях 

в межах однієї професії «скляна стеля». Горизонтальна гендерна сегрегація - нерівний 

розподіл жінок та чоловіків в різних професіях «скляні стіни». Гендерні проблеми на 

ринку праці: скляна стеля, липка підлога, скляний підвал, скляний ескалатор, доріжка 

мами, харасмент. Гендерні стереотипи у професійній діяльності. Гендерна 

дискримінація на робочому місці. Сексизм, гендерні та сексуальні домагання і 

насильство у сфері зайнятості: прояви і наслідки. Гендерно-рольовий конфлікт 

особистості у процесі кар’єрного розвитку. Особливості чоловічої і жіночої 

зайнятості на ринку праці в Україні і Європі. Гендерна сегрегація на ринку праці в 

Україні та Європі. Правові аспекти гендерної політики на ринку праці України. 

 

 

 

Тема 4. 

Гендер і політика. 



Основні виміри ґендерної політики. гендерна політика для забезпечення:   

однакового суспільного статусу чоловіків і жінок; однакових умов реалізації прав 

людини для чоловіків і жінок; однакових можливостей використання соціальних і 

економічних ресурсів для чоловіків і жінок; однакових можливостей для чоловіків і 

жінок робити свій внесок у національний, політичний, соціальний, економічний, 

культурний розвиток; рівного права для чоловіків і жінок мати однакову користь від 

результатів їх діяльності. Міністерство соціальної політики України є спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. Державна політика підтримки жінок втілюється, 

передусім, через гендерні квоти як тимчасові підтримувальні дії задля збільшення 

кількості жінок у політиці. Гендерні квоти - зарезервовані для жінок місця у виборному 

органі. 

 

Тема 5. 

Гендерне насильство. 

 

Особливості гендерного насильства. Історія гендерного насильства. Форми  

гендерного насильства. Домашнє насильство. Сексуальне насильство. Зґвалтування. 

Сексуальні домагання. Законодавство в Україні. Протидія гендерному насильству. 

Міжнародна акція «16 днів проти насильства». Кампанія з протидії гендерному 

насильству «Розірви коло». Я Не Боюсь Сказати. Громадські організації в Україні. 

Поширеність насильства щодо дівчат та жінок. Фізичного та сексуального 

насильства в Україні щороку зазнає приблизно 1 мільйон жінок, при цьому звертаються 

до поліції максимум 10% із них. Щорічно в Україні гинуть 600 жінок від домашнього 

насильства. Для порівняння, середньорічна кількість жіночих смертей внаслідок 

військових дій – 174. Від початку 2019 року домашнє насильство в широкому розумінні 

як вид правопорушення вважається в Україні кримінальним злочином. 

 

Тема 6. 

Дискримінація, толерантність і повага до розмаїття. 

Гендерна дискримінація. Толерантність. Концептуальне обґрунтування 

толерантності. Проблематичність толерантності. Повага до розмаїття.  

Гендерна дискримінація – це ситуація, за якої особа або група осіб за ознаками 

статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у 

визнанні, реалізації або користуванні правами та свободами або привілеями в будь-якій 

формі, встановленій законом. Політика рівних можливостей.  —  захист людей від 

невиправданої дискримінації та неупереджене ставлення до певних соціальних груп. 

Мета цієї політики — чесне та справедливе ставлення до усіх людей та усунення 

проявів дискримінації, створення можливостей для їхньої повноцінної участі в житті 

суспільства та у працевлаштуванні. Політика розмаїття покликана демонструвати 

відмінності та подібності між людьми, створювати робочі середовища, які цінують ці 

відмінності та вміють використовувати їх задля організаційної та суспільної вигоди. 

Ознаки щодо рівних можливостей та розмаїття: вік, інвалідність, раса й етнічне 

походження, стать, релігія і вірування, сексуальна орієнтація, баланс між роботою та 

особистим життям. 

 

Тема 7. 

Толерантність і гендерна рівність у царині релігії. 

Світові релігії та гендер. Ординація жінки (англ. ordination of woman) — посвята 

жінки в сан духовної особи. Ординаціія жінок поширена не у всіх світових релігіях. У 



ранніх християнських общинах функції священників могли виконувати як чоловіки, так 

і жінки. Починаючи з ІХ-Х століттями функції дияконис звужуються, цей статус стає 

надзвичайно почесним, а від ХІІ століття повністю зникає. Ординація жінок у 

протестантизме. У 1853 році Антуанетта Браун-Блеквелл (англ. Antoinette Brown-

Blackwell, 1825-1921) стала першою жінкою, що пройшла ординацію і стала цілком 

легітимною пастором. З питання про жіноче священство серед православних немає 

єдиної думки. Ординація жінок в ісламі. 4 школи сунізму та шиїзму сходяться в тому, 

що жінки можуть бути імамами. 

 

Тема 8. 

Гендерна рівність у Збройних Силах України. 

Сьогодні у ЗСУ перебувають більше 57  000 жінок, з них більше 31  000 

військовослужбовиць (дані станом на кінець 2020 року). Окрім «традиційних звичних 

для жінок посад» (медичних працівниць, психологинь, діловодок, фінансисток, 

кухарок), переважна частина жінок-військовослужбовиць обіймають посади, які 

визначають боєздатність ЗСУ, серед яких: командирки взводів, загонів, рот, батарей, 

заступниці командирів батальйонів. Також, відповідно до набуття досвіду, щорічно 

збільшується кількість військовослужбовиць на посадах начальниць відділів, відділень, 

управлінь, заступниць начальників управлінь. До 10 000 жінок вже прийняли участь в 

ООС та мають статус учасника бойових дій, з яких більше 200 нагороджені вищими 

державними нагородами. Війна на сході України. Жінки та АТО (ООС). За час 

проведення АТО службу в зоні бойових дій пройшло більше ніж 1,5 тисячі жінок-

військовослужбовців.  

 

Тема 9,10. 

Міжнародна структура гендерної рівності. 

ООН Жінки (англ. UN Women), офіційно — Структура Організації Об'єднаних 

Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок (англ. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 

Women), — провідний орган, що координує роботу системи ООН у питанні гендерної 

рівності. Є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, створений рішенням 

Асамблеї в 2010 році з метою прискорення прогресу в справі задоволення потреб жінок 

у всьому світі, підвищення ефективності використання наявних ресурсів і об'єднання 

мандатів і функцій окремих підрозділів системи ООН, які займалися виключно 

питаннями гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. ООН 

Жінки почала роботу в січні 2011 року. «ООН-Жінки» уповноважена: підтримувати 

міждержавні структури, такі, як Комісія щодо становища жінок, в їх роботі по 

формулюванні правил, глобальних стандартів і норм; допомагати країнам-членам ООН 

впроваджувати вищевказані стандарти, будучи готовою надати необхідну технічну та 

фінансову підтримку тим країнам, що просять її, і формувати ефективні партнерства з 

громадянським суспільством; забезпечити умови країнам-членам для того, щоб система 

ООН була підзвітною щодо свого внеску в гендерну рівність, враховуючи регулярний 

моніторинг системних процесів. 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
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1 2 3 4 5 

1.   

ЛЗ 

 

2 
Тема 1. Концепції ґендерних (соціостатевих) відмінностей і 

відносин у суспільстві. 

1. Гендер та стать.  

2. Формування гендеру.  

3. Еволюція соціологічних поглядів на природу ґендеру. 

4. Сутність ґендерного підходу. 

1,2,4-

7,9-18 

2.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 1. 

 

1,2,4-

7,9-18 

3.  ПЗ 2 Тема 1. Сучасні концепції ґендерних (соціостатевих) 

відмінностей і відносин у суспільстві. 

1. Соціетальний і індивідуальний рівні ґендеру. 

2. Соціальне конструювання ґендеру. 

3. Фемінність та маскулінність. 

 

1,2,4-

7,9-18 

4.  ЛЗ 2 Тема 2. Гендерні відносини в сім’ї. 

1. Розуміння ролі жінки в сім’ї на підставі функціоналізму і 

теорії конфлікту. 

2. Гендерні контракти. 

3. Гендерна сімейна політика. 

 

2,4-

9,12,1

3,16 

5.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 2. 

 

2,4-

9,12,1

3,16 

6.  ПЗ 2 Тема 2. Гендерні відносини в сім’ї. 

1.Ґендерна нерівність в сім’ї.. 

2.Домашнє насильство та сексуальні зловживання як ґендерна 

дискримінація. 

 

2,4-

9,12,1

3,16 

7.  ЛЗ 2 Тема 3. Гендер і ринок праці 

1. Гендерна сегрегація персоналу  

2. Захист жінок на ринку праці. 

3. Гендерна дискримінація на ринку праці на прикладі 

сексуальних домагань. 

4. Час як ресурс або закріплена за жінками домашня робота. 

  

1,4-

7,9,11

-16,18 

8.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 3. 

 

1,4-

7,9,11

-16,18 

9.  ПЗ 2 Тема 3. Гендер і ринок праці 

1. Перегляд та обговорення фільмів: Фільм про боротьбу жінок 

за трудові права, зокрема, у профспілках «Зроблено у 

1,4-

7,9,11

-16,18 

http://www.imdb.com/title/tt1371155/


Дагенхаймі» (2010), фільм про боротьбу жінок за умови праці та 

проти сексуальних домагань у США «Північна країна» (2005) 

 

 

10.  ЛЗ 2 Тема 4. Ґендер і поліитика 

1.Гендер як цінність демократичного розвитку.  

2.Гендерна рівність в українському законодавстві. 

3.Доступ жінок до політики в Україні. 

4.Гендерні квоти: міжнародний досвід та Україна. 

5.Доступ жінок до політики: проекти в Україні 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

11.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 4. 

 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

12.  ПЗ 2 Тема 4. Ґендер і поліитика 

1.Перегляд та обговорення фільму. Ґендер у нашому житті 

(Gender in Our Life – UA Version), 2011. – Навчальний фільм 

 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

13.  ЛЗ 2 Тема 5. Ґендерне насильство 

1. Особливості гендерного насильства.  

2. Історія гендерного насильства.  

3. Форми  гендерного насильства. 

2,4-

7,9,11

-13 

14.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 5. 

 

2,4-

7,9,11

-13 

15.  ПЗ 2 Тема 5. Ґендерне насильство 

1. Домашнє насильство. 

2. Сексуальне насильство. 

3. Зґвалтування.  

4. Сексуальні домагання. 

2,4-

7,9,11

-13 

16.  ЛЗ 2 Тема 6. Дискримінація, толерантність і повага до розмаїття. 

1. Гендерна дискримінація.  

2. Толерантність. 

3. Повага до розмаїття 

2,4,5,

7,9-

15,18 

17.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 6. 

 

2,4,5,

7,9-

15,18 

18.  ПЗ 2 Тема 6. Дискримінація, толерантність і повага до розмаїття  
1. Політика рівних можливостей.  

2. Дискримінація, толерантність і повага до розмаїття: 

ситуація в Україні. 

  

2,4,5,

7,9-

15,18 

19.  ЛЗ 2 Тема 7. Толерантність і гендерна рівність у царині релігії.  

1.Релігії у сучасному світі. 

2.Гендерна рівність у християнстві. 

3.Іслам: стереотипи та дійсність. 

4.Релігійна толерантність і релігійний ексклюзивізм 

3,7,9,

10,12-

14 

20.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 7. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

21.  ПЗ 2 Тема 7. Толерантність і гендерна рівність у царині релігії. 
1.Рекомендовані фільми для перегляду та обговорення: Ghandi / 

A biographical film; directed by Richard Attenborough; written by 

3,7,9,

10,12-

14 

http://www.imdb.com/title/tt1371155/
http://www.imdb.com/title/tt0395972/


John Briley. – U.S., 1982. – 3 hours. (Доступний у професійному 

різноголосому перекладі українською та російською мовами.); 

Inside Mecca [Documentary] / Directed by Anisa Mehdi, Taghi 

Amirani. – National Geographic. – 2006. – 57 min. (Доступний у 

перекладі російською.); Tibet's Hidden Kingdom [Documentary] / 

National Geographic. – 2000. 52 min. (Доступний у перекладі 

російською - «Затерянное королевство Тибета».) 

22.  ЛЗ 2 Тема 8. Гендерна рівність у Збройних Силах України. 

1. Жінки у ЗСУ, 

2. Жінки та АТО (ООС). 

 

3,7,9,

10,12-

14 

23.  СР 8 Підготовка до практичного заняття 8. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

24.  ПЗ 2 Тема 8. Гендерна рівність у Збройних Силах України. 

1. Становища жінок у роки Другої світової війни. 

2. Війна на сході України. 

 

 

3,7,9,

10,12-

14 

25.  ЛЗ 4 Тема 9,10. Міжнародна структура гендерної рівності. 

1. ООН Жінки 

2. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні 

принципи та найкращі практики». 

3. Позитивні заходи (гендерні квоти) і країни ЄС. 

4. Жінки на рівні прийняття рішень у структурах ЄС. 

5. Ставлення мешканців і мешканок ЄС до питань гендерної 

рівності. 

6. Критичні зауваження і виклики політики гендерної 

пріоритетизації в ЄС. 

  

 

 

 

26.  СР 16 Підготовка до практичного заняття 9,10. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

27.  ПЗ 4 Тема 9,10. Міжнародна структура гендерної рівності. 

1. Рівні права і можливості для жінок і чоловіків у 

2. договорах ЄС 

3. Подвійний підхід у гендерній політиці ЄС (гендерна 

пріоритетизація і спеціальні заходи). 

4. Інституційне забезпечення гендерної рівності. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

Разом 120   

  



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 20 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 20 

 Разом 80 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми 

активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний 

конспект, що відображає основний зміст теми, аспіранти занотовують нову інформацію 

у власні конспекти. Інтерактивний метод передбачає включення аспірантів до 

контексту проблеми, що виноситься як тема обговорення лектором. Аспіранти можуть 

ставити питання або відповідати на питання, що пропонує обговорити викладач. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. 

Для семінарських занять аспіранти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи 

з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. 

Лектор оцінює активність студентів впродовж заняття за прийнятою шкалою оцінок в 

балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного 

завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття 

і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується аспірантом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються викладачем (містяться у РНП) або узгоджує з викладачем ініціативну 

тематику. Вітаються теми, що наближаються до тематики дисертаційного дослідження, 

а матеріал використовується в межах емпіричної частини дисертації. Структура 

реферату є стандартною для наукової роботи: титульний лист, вступ, де 

обґрунтовується актуальність теми, два або три розділи, висновки, список джерел. 

Обсяг реферату – до 15 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних 

власноруч. Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на семінарському 

занятті. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли аспірант, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, 

розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, 

створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену очної 

форми або шляхом накопичення балів за поточним контролем за темами 

дисципліни. 

1.1.Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до 

аспірантів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на 

засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є 

лектор, в окремих випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має 

оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 Питання до екзамену: 

1. Ґендер: сутність і прояви. 

2. Індивідуальний рівень ґендеру. 



3. Соціетальний рівень ґендеру. 

4. Фемінність, маскулінність та андрогінність. 

5. Гендерні стереотипи: поняття, типи, вплив на соціальні відносини. 

6. Функціоналістська та конфліктна теорія ґендеру. 

7. Фемінізм: жіночий рух і теоретична система. 

8. Ґенеза феміністської ідеї, три хвилі фемінізму. 

9. Ліберальний фемінізм: сутність і джерела. 

10. Радикальний фемінізм.  

11. Марксистський і соціалістичний фемінізм (К Маркс, Ф. Енгельс, А. Бабель). 

12. Психоаналітичний фемінізм. 

13. Друга стать у концептуалізації Симони де Бовуар. 

14. Криза маскулінності і чоловічий рух. 

15. Сутність і парадигми маскулінності. 

16. Константи і глобальні зсуви маскулінності. 

17. Сутність і механізми ґендерної соціалізації. 

18. Теоретичні підходи до ґендеру і взаємодій. 

19. Особливості комунікативної поведінки чоловіків і жінок. 

20. Ґендерованість близьких стосунків. 

21. Ґендерний розподіл влади і ролей у сім’ї.  

22. Ґендерні контракти. 

23. Ґендерна нерівність у сім’ї.  

24. Ґендерна сімейна політика. 

25. Участь жінок і чоловіків у політичних і державних структурах в Україні і за 

кордоном. 

26. Квотування як інструмент встановлення ґендерної рівності. 

27. Основні засади державної політики у сфері ґендерних відносин. 

28. Зміна ґендерних ролей в процесі економічного розвитку суспільства. 

29. Ґендерна сегрегація праці: поняття і види. 

30. Ґендерні розбіжності в оплаті праці. 

31. Пояснення існування ґендерних розбіжностей в оплаті праці. 

32. Поняття, основні характеристики та види безробіття. 

33. Ґендерні особливості безробіття. 

34. Ґендерні стратегії безробітних. 

35. Особливості безробіття у світі і в Україні. 

36. Фактори та проблеми жіночої зайнятості 

37.  Ґендерні особливості розвитку підприємництва в Україні. 

38.  «Скляна стеля», «скляні стіни»: феномен, джерела і пояснення. 

39. «Ліпка підлога» та перешкоди в кар’єрному просуванні жінок 

40. Фемінна і маскулінна моделі керівництва. 

41. Жінка-керівник у приватному житті. 

42. Гендерні особливості споживчої поведінки 

43. Гендерна дискримінація: поняття, форми,  

44. Сфери прояву гендерної дискримінації 

45. Вимірювання ґендерної нерівності у глобальному масштабі. 

46. Декларація тисячоліття ООН про ґендерну рівність. 

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

чоловіків». 

48. Зсуви в громадської думці стосовно гендерних ролей в останні 100 років 

 

1.2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи аспірантів на 

практичних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання рефератів, індивідуальних завдань. 



Контроль на практичних заняттях – оцінювання одноосібних виступів 

аспірантів, участі у дискусії, демонстрації фактичних знань та креативних здібностей, 

реакції на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих аспірантів у 

групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим 

матеріалом. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні 

заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою практичних занять. 

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання, тестові 

завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності 

викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати 

викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або за 

результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим текстом. Згідно 

РНП аспірантам пропонується протягом терміну навчання підготувати два реферати за 

темами 1 – 5 та 6 – 10. 

 Теми рефератів: 

1. Поняття “гендер” у сучасних гуманітарних науках.  

2. Сучасна теорія гендеру.  

3. Соціальне конструювання гендеру як методологічний принцип в соціальних науках. 

4. Чоловічі рухи і їхня ідеологія. 10. Вплив етнокультурних факторів на становище 

жінки у сім’ї і суспільстві. 

5.  Сім’я у сучасному світі.  

6. Традиції і долі української селянської сім’ї.  

7. Теорії кризи сучасної сім’ї.  

8. Розподіл гендерних ролей у сучасному домогосподарстві.  

9. “Чоловічі” і “жіночі” професії, сегрегація за статтю.  

10. “Приватна” і “публічна” сфера людського життя.  

11. Політична роль і гендерні аспекти ідеології екологічного руху.  

12. Скандинавський варіант вирішення “жіночого питання”.  

13. Гендерні особливості виборців українських політичних партій.  

14. “Феміне” і “маскуліне” у соціологічних концепціях.  

15. Гендерна критика сучасної цивілізації.  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Семестр 1 

Поточний контроль та самостійна робота Індивідуа

льні 

завдання 

(реферати

) 

Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 Т7 Т8 

 

Т9 Т10 

20  

40 

 

100 

40 

 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 
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