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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу - формування у майбутніх фахівців-соціологів ґендерної 

чутливості при проведенні досліджень, закладення підвалин ґендерно-

відповідального викладання, опанування студентами головними теоретико-

методологічними засадами, понятійним апаратом та методичним 

інструментарієм ґендерного підходу до аналізу суспільного життя в цілому і 

економічної сфери зокрема. 

 

Компетентності: 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК01).  

 Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК04).  

 Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі 

в цілому. (СК03). 
Результати навчання:  

 Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування 

соціальних явищ у контексті професійних задач (РН04) 

 Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні 

висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури 

(РН08). 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Соціологія сім’ї Соціологія управління  

Історія соціології Соціологія реклами 

Загальна соціологія Соціологія маркетингу 

Соціологія особистості та девіантної 

поведінки 

 

Соціологія культури  

 

  



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 40 % 

 

  



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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Змістовний модуль № 1. Соціологічний аналіз ґендеру  

Тема 1. Ґендер як соціальний феномен. 

1. Біологічна і соціальна стать. 

2. формування гендеру на соцієтальному рівні; 

3. формування гендеру на індивідуальному рівні  

4. Гендерні інверсії 

5. Еволюція соціологічних поглядів на природу ґендеру. 

6. Сутність ґендерного підходу. 

1,2,4-

7,9-18 

2.  СР 8 Тема 1. Ґендер як соціальний феномен. 

1. Дослідження відмінностей між жінками і чоловіками. 

2. Соціальне конструювання ґендеру.  

3. Складові індивідуального рівня прояву ґендеру.  

4. Гендерні стереотипи: поняття, види, наслідки дії 

5. Гендерні інверсії 

1,2,4-

7,9-18 

3.  ПЗ 2 Тема 1. Ґендер як соціальний феномен. 

1. Біологічна стать і ґендер. 

2. Соціетальний і індивідуальний рівні ґендеру. 

3. Соціальне конструювання ґендеру. 

4. Гендерні стереотипи: поняття, види, наслідки дії 

5. Гендерні інверсії 

1,2,4-

7,9-18 

4.  Л 4 Тема 2. Еволюція та різновиди феміністичних теорій. 

1. Виникнення феміністичних ідей. 

2. Ліберальний фемінізм і його теоретичні джерела.  

3. Марксистський і соціалістичний фемінізм. 

4. Радикальний фемінізм.  

5. Психоаналітичний фемінізм. 

2,4-

9,12,1

3,16 

5.  СР 6 Тема 2. Еволюція та різновиди феміністичних теорій. 

1. Розвиток ліберального фемінізму у Англії та Швеції. 

2. Розвиток радикального фемінізму у Німеччині, США, 

Франції. 

3. Психоаналіз як шлях виявлення причин підкореного 

становища жінок у сім’ї та суспільстві. 

4. Жіночий рух на пострадянському просторі. 

2,4-

9,12,1

3,16 

6.  ПЗ 2 Тема 2. Еволюція та різновиди феміністичних теорій. 

1. Фемінізм: сутність і причини виникнення.  

2. Ліберальний фемінізм.  

3. Радикальний фемінізм.  

4. Марксистський і соціалістичний фемінізм. 

5. Психоаналітичний фемінізм. 

6. Жіночий рух на пострадянському просторі. 

2,4-

9,12,1

3,16 

7.  Л 2 Тема 3. Концептуалізація ґендеру у чоловічих дослідженнях 1,4-



1.  «Криза маскулінності» і чоловічий рух. 

2. Чоловічі дослідження і парадигми маскулінності. 

3. Константи і зсуви маскулінності.  

7,9,11

-16,18 

8.  СР 5 Тема 3. Концептуалізація ґендеру у чоловічих дослідженнях 

1. Поняття маскулінності. 

2. Теорія гегемонічної маскулінності Коннелла і її вплив на 

дослідницьку практику. 

3. Маргінальні маскулінності. 

1,4-

7,9,11

-16,18 

9.  ПЗ 1 Тема 3. Концептуалізація ґендеру у чоловічих дослідженнях 

1. Поняття маскулінності. 

2. Історична динаміка типів маскулінності. 

3. Дослідження маскулінності.  

1,4-

7,9,11

-16,18 

10.  Л 2 Тема 4. Ґендерна соціалізація 

1. Ґендерна ідентичність. 

2. Ґендерна соціалізація індивіда. 

3. Теорії гендерної соціалізації. 

4. Гендерні дисгармонії. 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

11.  СР 5 Тема 4. Ґендерна соціалізація 

1. Агенти гендерної соціалізації. 

2. Психоаналітична теорія гендерної соціалізації.  

3. Теорія соціального научення. 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

12.  ПЗ 1 Тема 4. Ґендерна соціалізація 

1. Теорії гендерної соціалізації. 

2. Гендерні дисгармонії і легітимізація сексуальних меншин. 

1,2,4-

7,9,11

-15,18 

13.  Л 2 Тема 5. Ґендер і взаємодії 

1. Теоретичні підходи до гендеру і взаємодій. 

2. Особливості комунікативної поведінки чоловіків і жінок. 

3. Ґендерованість близьких стосунків. 

2,4-

7,9,11

-13 

14.  СР 5 Тема 5. Ґендер і взаємодії 

1. Підхід двох культур до аналізу взаємодії. 

2. Теорія стану очікування. 

3. Теорія соціальної ролі.  

2,4-

7,9,11

-13 

15.  ПЗ 1 Тема 5. Ґендер і взаємодії 

1. Теоретичні підходи до гендеру і взаємодій. 

2. Гендер і мова. 

3. Особливості комунікативної поведінки чоловіків і жінок. 

2,4-

7,9,11

-13 

16.  Л 2 Змістовний модуль № 2. Гендер у сферах соціального життя 

Тема 6. Ґендер у політичній сфері 

1. Участь жінок і чоловіків у політичних і державних 

структурах в Україні і світі. 

2. Квотування як інструмент встановлення гендерної 

рівності. 

3. Гендерна державна політика. 

2,4,5,

7,9-

15,18 

17.  СР 5 Тема 6. Ґендер у політичній сфері 

1. Жінки в Українському парламенті. 

2. Конституційні, законодавчі і партійні квоти. 

3. Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків».  

2,4,5,

7,9-

15,18 

18.  ПЗ 1 Тема 6. Ґендер у політичній сфері 

1. Квотування в Україні: за і проти. 

2. Законодавчі засади гендерної державної політики в 

Україні. 

3. Особливості ґендерного підходу у дослідженні політико-

2,4,5,

7,9-

15,18 



правової сфери суспільства. 

19.  Л 2 Тема 7. Ґендер у сімейних відносинах 

1. Гендерний розподіл влади і ролей в сім’ї. 

2. Гендерні контракти. 

3. Гендерна нерівність в сім’ї.  

2,4,5,

7,9-

15,18 

20.  СР 5 Тема 7. Ґендер у сімейних відносинах 

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

теорії конфлікту. 

2. Сімейне насильство. 

3. Гендерна сімейна політика. 

2,4,5,

7,9-

15,18 

21.  ПЗ 1 Тема 7. Ґендер у сімейних відносинах 

1. Ґендерна нерівність в сім’ї.. 

2. Домашнє насильство та сексуальні зловживання як 

ґендерна дискримінація. 

3. Гендерна сімейна політика. 

2,4,5,

7,9-

15,18 

22.  Л 4 Тема 8. Ґендер у економічному житті  

1. Економічне зростання і економічний розвиток. 

2. Економічний розвиток і зміни ґендерних ролей 

3. Участь жінок у сфері оплачуваної зайнятості у 20 – на 

початку 21 ст.  

4. Поняття ґендерної сегрегації праці.  

5. Професійна та галузева, горизонтальна та вертикальна 

сегрегація.  

6. Сучасні тенденції професійної сегрегації праці. 

3,7,9,

10,12-

14 

23.  СР 8 Тема 8. Ґендер у економічному житті  

1. Чинники економічного розвитку. 

2. Поняття і види ґендерної сегрегації праці. 

3. Індекс дисиміляції Дункана – інструмент виміру рівня 

сегрегації у суспільстві. 

4. Причини існування ґендерної сегрегації праці. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

24.  ПЗ 2 Тема 8. Ґендер у економічному житті  

1. Вплив індустріалізації на працю жінок. 

2. Співвідношення соціальних статусів і розподіл ролей 

жінок і чоловіків у різних типах суспільств. 

3. Поняття і види ґендерної сегрегації праці. 

4. Причини існування ґендерної сегрегації праці. 

5. Сучасні тенденції професійної сегрегації праці. 

3,7,9,

10,12-

14 

25.  Л 2 Тема 9. Ґендерний зріз безробіття 

1. Поняття і види безробіття. 

2. Безробіття у світі і в Україні. 

3. Гендерні стратегії безробітних. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

26.  СР 5 Тема 9. Ґендерний зріз безробіття 

1. Процедура МОП визначення безробітних. 

2. Масштаби і рівень безробіття.  

3. Причини масового звільнення жінок під час кризового 

стану економіки з точки зору немарксистської теорії (Р.Коллінз). 

 

3,7,9,

10,12-

14 

27.  ПЗ 1 Тема 9. Ґендерний зріз безробіття 

1. Класифікація населення працездатного віку.  

2. Масштаби і рівень безробіття у світі і в Україні. 

3. Гендерні стратегії безробітних. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

28.  Л 2 Тема 10. Ґендерна нерівність в оплаті праці 

1. Нерівність в оплаті праці жінок і чоловіків в економіці в 

 

 



цілому, за професіями і галузями: ситуація в Україні і світі.  

2. Основні підходи, що пояснюють існування розбіжностей 

в оплаті праці.  

3. Поняття і види дискримінації на ринку праці.  

29.  СР 5 Тема 10. Ґендерна нерівність в оплаті праці 

1. Теорія дискримінації на ринку праці. 

2. Теорія людського капіталу.  

3. Відкрита і латентна дискримінація на українському ринку 

праці. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

30.  ПЗ 1 Тема 10. Ґендерна нерівність в оплаті праці 

1. Нерівність в оплаті праці жінок і чоловіків: ситуація в 

Україні і світі. 

2. Теорія людського капіталу.  

3. Теорія дискримінації на ринку праці. 

 

3,7,9,

10,12-

14 

31.  Л 2 Тема 11. Керівництво: ґендерні особливості 

1. Феномен «скляної скелі». 

2. Фемінний і маскулінний стилі керівництва. 

3. Жінки-керівниці у приватній сфері. 

7,9,10

,13,14 

32.  СР 5 Тема 11. Керівництво: ґендерні особливості 

1. Традиційні і сучасні пояснення існування «скляної стелі». 

2. Парадокси громадської думки стосовно жінки-керівниці.  

3. Дослідження ефективності керівництва жінок і чоловіків.  

7,9,10

,13,14 

33.  ПЗ 1 Тема 11. Керівництво: ґендерні особливості 

1. Феномен «скляної скелі» і причини його існування. 

2. Фемінний і маскулінний стилі керівництва. 

3. Дослідження ефективності керівництва жінок і чоловіків.  

7,9,10

,13,14 

34.  Л 2 Тема 12. Споживча поведінка: фемінні та маскулінні особливості 

1. Гендерні стереотипи у споживанні 

2. Чоловічі та жіночі товари 

3. Основні характеристики здійснення покупок чоловіками 

та жінками. 

4. Гендерні особливості рекламного впливу на споживача.  

7,9,10

,13,14 

35.  СР 5 Тема 12. Споживча поведінка: фемінні та маскулінні особливості 

1. Споживчі практики та гендерна соціалізація 

2. Чоловічі та жіночі товари - еволюція та крос культурний 

аналіз 

3. Особливості поведінки жінок-покупців та чоловіків-

покупців. 

4. Гендерні особливості рекламного впливу на споживача 

7,9,10

,13,14 

36.  ПЗ 1 Тема 12. Споживча поведінка: фемінні та маскулінні особливості 

1. Споживчі практики та гендерна соціалізація 

2. Чоловічі та жіночі товари6 еволюція та крос культурний 

аналіз 

3. Особливості поведінки жінок-покупців та чоловіків-

покупців. 

4. Гендерні особливості рекламного впливу на споживача 

7,9,10

,13,14 

37.  Л 2 Тема 13. Рівні можливості: реалії і перспективи 

1. Гендерна (не)рівність у глобальному масштабі. 

2. Інструменти вимірювання ґендерної нерівності. 

3. Декларація цілей тисячоліття (Millennium Goals). 

7,9,10

,13,14 

38.  СР 5 Тема 13. Рівні можливості: реалії і перспективи 

1. Глобальний індекс ґендерної нерівності (Global Gender 

Gap). 

2. Основні цілі тисячоліття щодо гендерної рівності. 

7,9,10

,13,14 



39.  ПЗ 1 Тема 13. Рівні можливості: реалії і перспективи 

1. Гендерна (не)рівність у глобальному масштабі. 

2. Інструменти вимірювання ґендерної нерівності. 

3. Декларація цілей тисячоліття (Millennium Goals).  

7,9,10

,13,14 

Разом 120   
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(семінарських) занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  34 

4 Виконання індивідуальних завдань: 24 

5 Інші види самостійної роботи: написання курсової роботи - 

 Разом 74 
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 
НА протязі першого та другого змістовного модуля здійснюється підготовка та захист 

презентації за темами індивідуальних завдань, відповідно до тем курсу. На протязі другого 

змістовного модуля здійснюється розробка і презентація групового проекту 

 (вид індивідуального завдання)  

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому 

тижні) 
 

 

1 

Перший змістовний модуль. 

В межах індивідуальних завдань студентам потрібно провести 

власне дослідження і зробити презентацію за однією з наступних тем: 

1) Вплив казок на формування гендерних стереотипів у дітей 

2) Аналіз шкільних підручників на наявність гендерних 

стереотипів 

3) Особливості ЛГБТ-руху в Україні 

4) Типологізація анекдотів, що базуються на гендерних 

стереотипах 

5) Гендерні особливості використання Інтернету під час дозвілля 

6) Гендерні особливості самопрезентації на сайтах знайомств 

7) Гендерні інверсії: еволюційний та крос культурний аналіз. 

8) Телереклама та гендерна соціалізація індивіда. 

9) Гомофобія : поняття, форми прояву, фактори, негативні 

наслідки. 

10) Кроскультурні розбіжності соціалізації дівчинки 

11) Кроскультурні розбіжності соціалізації хлопчика 

12) Іграшки та їх роль в формуванні гендерних особливостей 

поведінки 

13) Гендер і релігія 

14) Конструювання гендера в сучасному соціумі. 

 

 

 

3-4  

5 

 

6-7 

8 



15) . Неповна гендерна ідентичність і її наслідки 

16) Сучасний ідеал жінки.  

17) Сучасний ідеал чоловіка. 

18) Аналіз сучасних стереотипів мужності та жіночості. 

19) Гендерні стереотипи в спорті.  

20) Жіночі та чоловічі образи в сучасному кіно- дискурсі 

21) Дискусія про окреме навчання хлопчиків та дівчаток. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий змістовний модуль.  

В межах індивідуальних завдань студентам потрібно провести власне 

дослідження і зробити презентацію за однією з наступних тем  

1) Вплив гендерного квотування на результати місцевих виборів в 

Україні  

2) Прояви дискримінації чоловіків. 

3) Торгівля жінками в Україні 

4) Підприємництво в Україні:  гендерні особливості 

5) Гендерні стереотипи на ринку праці. 

6) Гендерна нерівність в освіті 

7) Соціальний портрет Верховної Ради (гендерний аспект). 

8) Гендерні особливості презентації политиків. 

9) Гендерні особливості злочинної поведінки 

10) Гендерні особливості адитивної поведінки 

 
Підготувати командний проект на тему «Стратегія досягнення 

гендерної рівності у Харківській області» 

1) Проаналізувати наявність гендерної дискримінації в різних сферах 

у Харківському регіоні 

2) Сформулювати місію і бачення розвитку культури рівності в 

регіоні 

3) Обрати основні пріоритети розвитку 

4) Сформулювати основні цілі і заходи, необхідні задля їх досягнення 

5) Підготувати документ для захисту 

6) Зробити презентацію 

 

9-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час проведення лекційних занять з навчальної дисципліни передбачено 

застосування таких методів навчання: пояснювально-ілюстративний метод (демонстрація на 

екрані слайдів презентацій, візуалізації навчального матеріалу й); метод проблемного 

викладення; частково-пошуковий, або евристичний метод (лекції за окремими темами 

викладаються в проблемний формі) 

Під час проведення семінарських занять застосовується: репродуктивний метод 

(засвоєння базових понять курсу); частково-пошуковий, або евристичний метод (під час 

підготовки індивідуальних проєктів); дослідницький метод (студенти самостійно вивчають 

літературу, джерела, ведуть дослідження, виміри та виконують інші пошукові дії для 

створення презентації на задану тему). Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі 

дискусії. 

 

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, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 



Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять. Для семінарських 

занять студенти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи з використанням 

навчальної і наукової літератури, виступають з презентаціями. Лектор оцінює активність 

студентів впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Під час семінарського 

заняття обов’язково за кожною темою оцінюються рівень знань студентів за допомогою 

тестових завдань та письмової самостійної роботи на знання основних понять за темою. На 

семінарському Семінарські заняття можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли 

студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляє 

особисту тему. 

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом поза 

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

планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну тематику. Наступним 

кроком студент здійснює бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або 

Інтернет-ресурси. Також складає план презентації або ставить питання, на які треба отримати 

аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та 

представляє виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 

4-6 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації 

доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від 

викладача. 

Групове завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, коли 

студенти, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, розробляють 

тему в команді. 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену або шляхом 

накопичення балів за поточним контролем по змістовним модулям. Крім того в межах 

курсу виконується курсова робота. 

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

білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до студентів заздалегідь. 

Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри і 

підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатора призначає завідувач кафедри. Він має 

оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

Контрольні питання з курсу до екзамену. 

1. Ґендер: сутність і прояви. 

2. Біологічна стать. Соматичні, психофізіологічні та психологічні особливості чоловічої 

та жіночої статі. 

3. Індивідуальний рівень ґендеру. 

4.  Соціетальний рівень ґендеру. 

5. Фемінність, маскулінність та андрогінність. 

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

7. Гендерні ролі: поняття, типи, еволюція 

8. Теорія соціального конструювання ґендеру. 

9. Функціоналістська та конфліктна теорія ґендеру. 

10. Фемінізм: жіночий рух і теоретична система. 

11. Ґенеза феміністської ідеї, три хвилі фемінізму. 

12. Ліберальний фемінізм: сутність і джерела. 

13. Радикальний фемінізм.  

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

15. Психоаналітичний фемінізм. 

16. Друга стать у концептуалізації Симони де Бовуар. 

17. Криза маскулінності і чоловічий рух. 



18. Сутність і парадигми маскулінності. 

19. Константи і глобальні зсуви маскулінності. 

20. Сутність і механізми ґендерної соціалізації. 

21. Агенти ґендерної соціалізації. 

22. Теорії ґендерної соціалізації. 

23. Ґендерні дисгармонії. 

24. Теоретичні підходи до ґендеру і взаємодій. 

25. Особливості комунікативної поведінки чоловіків і жінок. 

26. Ґендерованість близьких стосунків. 

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

28. Ґендерні контракти. 

29. Ґендерна нерівність у сім’ї.  

30. Ґендерна сімейна політика. 

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

кордоном. 

32. Квотування як інструмент встановлення ґендерної рівності. 

33. Основні засади державної політики у сфері ґендерних відносин. 

34. Зміна ґендерних ролей в процесі економічного розвитку суспільства. 

35. Розподіл ґендерних ролей у суспільстві мисливців і збирачів. 

36. Розподіл ґендерних ролей у суспільстві огородників і садоводів. 

37. Розподіл ґендерних ролей у суспільстві пастухів. 

38. Розподіл ґендерних ролей у аграрному суспільстві. 

39. Розподіл ґендерних ролей у індустріальному суспільстві. 

40. Розподіл ґендерних ролей у постіндустріальному суспільстві. 

41. Ґендерна сегрегація праці: поняття і види. 

42. Ґендерні розбіжності в оплаті праці. 

43. Пояснення існування ґендерних розбіжностей в оплаті праці. 

44. Поняття, основні характеристики та види безробіття. 

45. Ґендерні особливості безробіття. 

46. Ґендерні стратегії безробітних. 

47. Особливості безробіття у світі і в Україні. 

48. Фактори та проблеми жіночої зайнятості 

49.  Ґендерні особливості розвитку підприємництва в Україні. 

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

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

52. Фемінна і маскулінна моделі керівництва. 

53. Жінка-керівник у приватному житті. 

54. Вимірювання ґендерної нерівності у глобальному масштабі. 

55. Декларація тисячоліття ООН про ґендерну рівність. 

56. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

57. Вплив пандемії на економічне положення жінок 

58.  COVID 19 та зміни в гендерних відносинах 

59. Сімейне насильство та гендерні відносини 

60. Гендерна дискримінація та її прояви 

 

2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи студентів на семінарських 

заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом оцінювання тестів, 

самостійних робот, індивідуальних завдань, есе, командних проектів, презентацій, 

ведення конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів студентів, відповідей на 

питання поставлені викладачем, оцінці виконання тестових завдань, оцінок під час 

самостійних робот, оцінювання внеску окремих студентів у групову роботу, наприклад, 

активність в діловій грі. 



Контрольна робота – вид поточного контролю знань студентів, який має на меті 

виявити рівень знань студентів, що отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення 

контрольної роботи доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення 

змістовного модулю. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні 

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

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на 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. 

Перевірка лекційного конспекту та словника базових понять – проводиться в 

рамках практичного заняття, присутність на лекції і ведення конспекту та словника може 

оцінюватися в балах та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання – оцінюються викладачем або за результатами доповіді на 

практичному занятті або окремо за наданим текстом. 

  Виконання проекту передбачає командну або індивідуальну дослідницьку роботу за 

вибраною темою, підготовку письмового звіту та проведення презентації за 

допомогою мультимедійного обладнання в присутності викладачів кафедри. 
 

Ціль проекту полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального 

апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, 

що відбуваються у суспільстві.  

Індивідуальний проект виконується за персональною темою. 

Командний проект – це пізнавально-аналітична робота групи студентів (3-4 люд.)  

Зміст командного проекту полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній 

із соціальних проблем.  

  



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні роботи 

(тестові за темами) 

Контрольні 

роботи (за 

модулями) 

Індивідуальні 

завдання 

(проекти) 

Іспит Сума 

60 (5*12) 20 (10*2) 20 20 100 

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

 

Рейтинго

ва 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначен

ня 

Національна  оцін

ка 

Критерії оцінювання 

позити

вні 
негативні 

1 2 3 4 5 

  

  

  

  

  

  

  

90-100 

  

  

  

  

  

  

  

А 

  

  

  

  

  

  

  

Відмінно 

  

- Глибоке знання 

навчального 

матеріалу модуля, 

що містяться в 

основних і 

додаткових 

літературних 

джерелах; 
- вміння 

аналізувати 
явища, які 

вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, 

логічно 

послідовні; 

- 

вміння  вирішува

ти складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності             

    

  

  

  

82-89 

  

  

  

В 

  

  

  

Добре 

  

- Глибокий 

рівень знань в 

обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 
  



передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

  

  

  

75-81 

  

  

  

С 

  

  

  

Добре 

  

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та 

його практичного 

застосування; 
- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння 

вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 

для вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

  

  

  

  

64-74 

  

  

  

D 

  

  

  

Д 

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень 
матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння 

вирішувати прості 

практичні задачі. 

Невміння 

давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 
- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні задачі. 

  

  

  

  

  

 

60-63  

  

  

  

  

  

 

Е 

  

  

  

  

  

  

Задовільно 

  

- Знання 

основних 

фундаментальних 

положень 
матеріалу модуля, 

- вміння 

вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 



- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розв’язанні 

практичних 

задач 

  

  

  

  

  

35-59 

  

  

  

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

  

  

  

  

  

Незадовільно 

  

Додаткове 

вивчення 
матеріалу модуля 

може бути 

виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальни

х положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практичні 

задачі. 

  

  

  

1-34 

  

  

  

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

  

  

  

Незадовільно 

  

  

  

  

  

         

    

- 

- Повна 

відсутність знань 
значної частини 

навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки 

у відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час 

розв’язання  прост

их практичних 

задач 

 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) сілабус 

2) робоча навчальна програма  

3) плани семінарських занять 

4) завдання для самостійної роботи 



5) екзаменаційні питання 

6) бібліотечний фонд університету і кафедри 

7) електронні версії навчальної і наукової літератури 

сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/054-sotsiologiya-bakalavr-2/ 
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