
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Соціологія гендерних конфліктів    
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:  вибіркова  Форма навчання:  денна/ заочна

  

Освітній ступінь:        магістр         

Галузь знань:   усіх галузей знань      

Спеціальність:   усіх спеціальностей        

Рік навчання:   1    Семестр:  1-2  

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4 кредити (120 год.: 22- лекції;  22- 

семінарські;  76 - самостійна робота) 

Кількість кредитів (годин) заочна форма:  4 кредити (120 год.: 4- лекції;  4- 

семінарські;  112 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Рубан  Ася Костянтинівна           

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи 

Робочій e-mail: ruban_ak@ukr.net  

Години консультацій на кафедрі: понеділок, 13.10-14.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Соціологія гендерних конфліктів» є вибірковим  компонентом 

підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» усіх спеціальностей та 

спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей у відповідності до навчального навантаження магістрів усіх 

спеціальностей.  

Метою навчальної дисципліни є набуття знань і умінь щодо сутності, 

природи гендеру як аналітичної категорії; причин та функцій гендерних 

конфліктів у суспільстві. 

mailto:ruban_ak@ukr.net


Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Дисципліна «Соціологія гендерних конфліктів» пов’язана з навчальними 

дисциплінами «Сучасні соціологічні теорії», «Загальна соціологія», «Історія 

соціологія», «Теорія і історія врегулювання конфліктів», враховуючи, що дані 

дисципліни передбачають вивчення спеціальних та галузевих соціологічних 

теорій. 

Завданням дисципліни є формування у студентів здатностей аналізувати 

систему гендерних відносин у суспільстві; моделювати алгоритми своєї 

поведінки з метою забезпечення ефективної реалізації гендерних прав і 

можливостей; реалізовувати на практиці сучасні стратегії врегулювання 

гендерних конфліктів у суспільстві. 

Студенти будуть використовувати соціологічні поняття та теорії, надані 

викладачем на лекціях, для аналізу соціології гендерних конфліктів як галузевої 

соціологічної теорії, історії гендерних ідей у наукових концепціях, 

гендерованому насиллю, фемінізації бідності. Також буде приділена увага 

груповим дискусіям на семінарських заняттях щодо гендерної дискримінації, 

гендерної нерівності, гендерних квот у політиці. Соціологія гендерних 

конфліктів буде розглянута в аспекті типів сучасних гендерних теорій і 

стратегій розвитку, моделей і стереотипів поведінки, гендерних ролей та 

кризових явищ, пов᾽язаних з гендерною ідентичністю та гендерною 

дискримінацією. 

У контексті самостійної роботи студентам пропонується обрати художній 

твір (фільм, книгу, виставу) і проаналізувати його з точки зору соціології 

гендерних конфліктів та презентувати результати на одному з семінарських 

занять. 

Семестрова атестація з дисципліни передбачає усний залік з відповідями на 

питання лекційних та семінарських занять. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програм  і навчального навантаження усіх спеціальностей 

підготовки магістрів. 

1. Знання про:  

 основні соціологічні підходів до аналізу гендерних конфліктів у 

суспільстві; 

 основи гендерної теорії, гендерної стратифікації суспільства, гендерної 

соціалізації особистості, теорій фемінізму; 

 досвід проведення групових дискусій щодо поняття і принципів 

формування гендерної теорії у її конфліктологічному аспекті; 

 особливості комунікації з зовнішнім середовищем та всередині 



соціальної групи; принципів та механізмів налагодження ефективної 

комунікації з метою врегулювання гендерних конфліктів; 

 загальні, галузеві та спеціальні соціологічні теорії та принципи їх 

практичного втілення в контексті соціології гендерних конфліктів. 

 соціологічні теорії (теорії гендеру, теорії конфлікту) та принципи їх 

практичного втілення; 

 особливості комунікації з зовнішнім середовищем та всередині соціальної 

групи;  

 принципи та механізми налагодження ефективної комунікації на засадах 

гендерно- орієнтованого підходу. 

2. Уміння: 

 здатність до соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання 

конфліктів, у тому числі пов'язаних з гендерними відносинами; 

 використовувати принципи та механізми налагодження ефективної 

комунікації; 

 попереджувати та конструктивно вирішувати соціальні гендерні 

конфлікти на основі сучасних інформаційних та освітніх технологій; 

 здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів 

досягнення соціального благополуччя різних груп населення; 

 здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи; 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення 

соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій; 

 вміння використовувати принципи та механізми налагодження 

ефективної комунікації; 

  попереджувати та конструктивно вирішувати соціальні конфлікти на 

основі сучасних інформаційних та освітніх технологій з використанням 

теоретичного та прикладного потенціалу соціології гендерних конфліктів. 

   3. Комунікація: 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

- використання державної мови у професійній діяльності;  

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 
4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- здатність до подальшого навчання.  



5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання 

  

Тема № 1. Вступ до курсу «Соціології гендерних конфліктів», основні 

поняття та завдання курсу. 
        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, 

предмет, сутність та основні категорії. 

2. Поняття особистості: сутність та 

соціологічні концепції. 

3. Визначення соціологічної структури 

особистості. 

4. Предмет і завдання гендерної 

соціології. 

5. Конфлікт як прояв соціальних 

відносин 

1. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  

2. Гонюкова Л. В. 2016. Сучасний механізм 

упровадження гендерної політики в 

Україні. Вісник НАДУ при Президентові 

України. № 2. С. 114-120. 

3.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European 

Scientific Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, 

предмет, сутність та основні категорії. 

2. Поняття особистості: сутність та 

соціологічні концепції. 

3. Визначення соціологічної структури 

особистості. 

4. Предмет і завдання гендерної 

соціології. 

5. Конфлікт як прояв соціальних 

відносин. 

1. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

2. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація гендерної 

політики у Збройних Силах України. Центр 

воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони 

України ім. Івана Черняховського. № 1. С. 

140-143 

3. Васильченко О. П. 2015. Принцип рівності 

прав і свобод людини і громадянина в 

конституційному праві України: 

доктринальні та прикладні аспекти 

Дисертація  доктора наук. Київ,. 35 с. 
Завдання для самостійної роботи (має бути 

представлено на семінарському занятті): 

- Реферувати наукову статтю Яновської Т.А. 

О.О. «Психологічні особливості 

міжособистісних стосунків студентської 

молоді з різним рівнем самооцінки»; 

- Підготувати реферат на одну з 

нижчезазначених тем (20 сторінок).  

 

Тематика рефератів:  

1. Вплив гендерного квотування на 

1. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). С. 

33-36. 

 



результати місцевих виборів в Україні  

2. Прояви дискримінації чоловіків. 

3. Торгівля жінками в Україні 

Тема № 2.  Ґендер як соціальний феномен.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2  год.): 

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. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне 

лідерство в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  

2. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

3. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація гендерної 

політики у Збройних Силах України. Центр 

воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони 

України ім. Івана Черняховського. № 1. С. 

140-143 
Семінарське заняття (2 год.): 

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. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

2.   Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 

138 с. 

3. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 
Завдання для самостійної роботи (має бути 

представлений на семінарському занятті): 

Написати есе на запропоновані теми:  

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 

 

 

1. Аль-Кузаї Д. С. 2016. Історико-

цивілізаційний підхід до вивчення 

глобального політичного процесу (аналіз 

методології А. Тойнбі). Дисертація доктора 

наук.  Дніпро. 20 с.  

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як критеріальна 

основа ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  şi 

practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 
 



Тема № 3. Еволюція та різновиди феміністичних теорій.    
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Виникнення феміністичних ідей. 

2. Ліберальний фемінізм і його 

теоретичні джерела.  

3. Марксистський і соціалістичний 

фемінізм. 

4. Радикальний фемінізм.  

5. Психоаналітичний фемінізм 

1. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  

2. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 

3. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 
1. Виникнення феміністичних ідей. 

2. Ліберальний фемінізм і його 

теоретичні джерела.  

3. Марксистський і соціалістичний 

фемінізм. 

4. Радикальний фемінізм.  

5. Психоаналітичний фемінізм 

1. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика 

в світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. Харків. 

Вип. 2(13).C. 135-148. 

2. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні 

проблеми філософії та соціології. Одеса. № 

23. С. 31–34. 

3. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед підлітків. 

Фундаментальные и прикладные 

исследования в практиках ведущих научных 

школ. № 3 (9). С.95-104. 
Завдання для самостійної роботи: 

Скласти презентацію (до 20 слайдів) на одну 

із нижче представлених тем (має бути 

представлено на семінарському занятті): 

1. Фемінізм: жіночий рух і теоретична 

система. 

2. Ґенеза феміністської ідеї, три хвилі 

фемінізму. 

3. Вплив казок на формування гендерних 

стереотипів у дітей 

1. Андрєєнкова В. Л. 2016. Розбудова миру. 

Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-

педагогічний аспект: навч.-метод. посібник. 

Київ. Стеценко В. В.  192 с. 

2. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне 

лідерство в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  

3. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

4. Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. 138 с. 

 

 

 



Тема № 4. Концептуалізація ґендеру у чоловічих дослідженнях  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. «Криза маскулінності» і чоловічий рух. 

2. Чоловічі дослідження і парадигми 

маскулінності. 

3. Константи і зсуви маскулінності. 

1. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як критеріальна 

основа ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Криза маскулінності» і чоловічий рух. 

2. Чоловічі дослідження і парадигми 

маскулінності. 

3. Константи і зсуви маскулінності. 

1. Верба І. О. 2016. Право на доступ до 

правосуддя та його юридичне 

забезпечення: загальноправова 

характеристика. Дисертація доктора наук 

Запоріжжя. 225 с. 

2. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

3. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). С. 

33-36. 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти термінологічний словник за 

питаннями семінарського заняття (не менше 

30 термінів): 

1. Криза маскулінності і чоловічий рух. 

2. Сутність і парадигми маскулінності. 

3. Константи і глобальні зсуви 

маскулінності. 

1. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні 

особистісних конфліктів в юнацькому 

віці. Дисертація кандидата наук. Київ. 

238 с. 

2. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 

3. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика 

в світовій політичній системі безпеки. 

Вісник НУЦЗУ: Серія державне 

управління. Харків. Вип. 2(13).C. 135-148. 

 

 

 



Тема № 5. Ґендер у економічному житті       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. 

1. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як 

критеріальна основа ефективності 

бюджетних програм. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука».  № 8 (1). 

С. 16-21. 

3. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  
Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Перевізник В.М. 2021. Механізми розвитку 

гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 

2. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика в 

світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. 

Харків. Вип. 2(13).C. 135-148. 

3. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. 

Актуальні проблеми філософії та 

соціології. Одеса. № 23. С. 31–34 
Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати коротку доповідь (до 5 

хвилин) на одну із запропонованих 

тематик: 

1. Зміна ґендерних ролей в процесі 

економічного розвитку суспільства. 

2. Ґендерна сегрегація праці: поняття і 

види. 

3. Ґендерні розбіжності в оплаті праці. 

4. Пояснення існування ґендерних 

розбіжностей в оплаті праці. 

5. Поняття, основні характеристики та 

види безробіття. 

6. Ґендерні особливості безробіття. 

1. Грицай І. О. 2018. Механізм забезпечення 

принципу гендерної рівності: теорія та 

практика. Київ. «Хай-Тек Прес». 560 с. 

2. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед підлітків. 

Фундаментальные и прикладные 

исследования в практиках ведущих научных 

школ. № 3 (9). С.95-104. 

3. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). С. 33-

36. 

 

 

 



Тема № 6. Ґендерний зріз безробіття       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і види безробіття. 

2. Безробіття у світі і в Україні. 

3. Гендерні стратегії безробітних. 

1. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  

şi practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 

2. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  

3. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття і види безробіття. 

2. Безробіття у світі і в Україні. 

3. Гендерні стратегії безробітних. 

1. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  

2. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 

3. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Проаналізувати доцільність ратифікації 

Україною Протоколу 1990 р. до Конвенції 

Міжнародної організації праці 

(переглянутої) 1948 р. про нічну працю 

жінок.  

Приклад виконання.  

Тексти документів… 

Історичний контекст… 

1. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика в 

світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. 

Харків. Вип. 2(13).C. 135-148. 

2. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. 

Актуальні проблеми філософії та 

соціології. Одеса. № 23. С. 31–34. 

3. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед 

підлітків. Фундаментальные и прикладные 

исследования в практиках ведущих научных 

школ. № 3 (9). С.95-104. 

Тема № 7. Ґендерна нерівність в оплаті праці      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (2 год.): 

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 

1. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне 

лідерство в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  

2. Буковинська Н. 2017. Гендерна 

рівність: шлях до успіху чи загроза 

майбутньому?  Підприємництво, 



існування розбіжностей в оплаті праці.  

3. Поняття і види дискримінації на ринку 

праці. 

господарство і право. . № 3. С. 191-194. 

3. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація 

гендерної політики у Збройних Силах 

України. Центр воєнно-стратегічних 

досліджень Національного університету 

оборони України ім. Івана Черняховського. 

№ 1. С. 140-143 
Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

2.   Воронова Т. В. 2016. Інститут політичного 

лідерства як чинник демократизації 

політичного процесу в сучасній Україні. 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 138 с. 

3. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та людей 

з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Скласти термінологічний словник (не менше 

30 термінів): 

1. Теорія дискримінації на ринку праці. 

2. Теорія людського капіталу.  

3. Відкрита і латентна дискримінація на 

українському ринку праці. 

 

1. Аль-Кузаї Д. С. 2016. Історико-

цивілізаційний підхід до вивчення 

глобального політичного процесу (аналіз 

методології А. Тойнбі). Дисертація 

доктора наук.  Дніпро. 20 с.  

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-орієнтоване 

бюджетування як критеріальна основа 

ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  

şi practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 

Тема № 8. Керівництво: ґендерні особливості      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Феномен «скляної скелі». 

2. Фемінний і маскулінний стилі 

керівництва. 

3. Жінки-керівниці у приватній сфері. 

 

1.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European 

Scientific Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

2. Грицай І. О. 2017. «Паритетна 

демократія» та «гендерна демократія»: 

загальноправові питання взаємозв’язку. 

Україна. Євроінтеграція. 

Інтермаріум:матер. Другої Міжнар. наук. 



конф. Одеса, 27-28 жовтня 2017 р. Одеса. 

С. 46-49.  

3. Грицай І. О. 2017. Поняття та 

співвідношення термінів «гендерна 

політика» та «державна гендерна 

політика».  Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в 

Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р. Ужгород. 

С. 14-18. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Феномен «скляної скелі». 

2. Фемінний і маскулінний стилі 

керівництва. 

3. Жінки-керівниці у приватній сфері. 

1. Воронова Т. В. 2016. Інститут політичного 

лідерства як чинник демократизації 

політичного процесу в сучасній Україні. 

Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 138 с. 

2. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та людей 

з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

3. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як критеріальна 

основа ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 
Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати задачі  та представити 

відповідь на семінарському занятті. 

Задача № 1. Надайте оцінку ситуації. В ІТ 

компанії, в якій чоловіки складають 80% 

працівників, було встановлено вимогу: при 

наймі працівників на вакантні посади за 

наявності рівної кваліфікації кандидатів 

віддавати перевагу жінкам до моменту 

досягнення представництва жінок в компанії 

на рівні не менше 40%.  

Задача № 2. Надайте оцінку ситуації. За 

чинним законодавством держави Х. право на 

пенсію мають особи зі стажем роботи 15 

років, але ці 15 років вираховуються 

виходячи з повної зайнятості. До суду 

звернулася заявниця, яка 18 років працювала 

прибиральницею на умовах неповного 

робочого дня – 4 години на тиждень при 

нормі 40 годин на тиждень, а отже – її стажу 

роботи суттєвим чином не вистачає для того, 

щоб отримувати пенсію. 

1. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  

2. Гонюкова Л. В. 2016. Сучасний механізм 

упровадження гендерної політики в 

Україні. Вісник НАДУ при Президентові 

України. № 2. С. 114-120. 

3.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European 

Scientific Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

 

 

 



Заочна форма навчання  

Тема № 1. Вступ до курсу «Соціології гендерних конфліктів», основні 

поняття та завдання курсу. 
        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція  (2 год.): 

1 Соціологія сім’ї як наука: об’єкт, 

предмет, сутність та основні категорії. 

2 Поняття особистості: сутність та 

соціологічні концепції. 

3 Визначення соціологічної структури 

особистості. 

4 Предмет і завдання гендерної соціології. 

5 Конфлікт як прояв соціальних відносин 

1. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  

2. Гонюкова Л. В. 2016. Сучасний механізм 

упровадження гендерної політики в 

Україні. Вісник НАДУ при Президентові 

України. № 2. С. 114-120. 

3.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European 

Scientific Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

2. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація гендерної 

політики у Збройних Силах України. Центр 

воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони 

України ім. Івана Черняховського. № 1. С. 

140-143 

3. Васильченко О. П. 2015. Принцип рівності 

прав і свобод людини і громадянина в 

конституційному праві України: 

доктринальні та прикладні аспекти 

Дисертація  доктора наук. Київ,. 35 с. 
Завдання для самостійної роботи (має бути 

представлено на семінарському занятті): 

- Реферувати наукові статтю: 

1. Яновська Т.А. «Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки»; 

- Підготувати реферат на одну з 

нижчезазначених тем (20 сторінок).  

 

Тематика рефератів:  

1. Вплив гендерного квотування на 

результати місцевих виборів в Україні  

1. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). 

С. 33-36. 

 



2. Прояви дискримінації чоловіків. 

3. Торгівля жінками в Україні 

Тема № 2.  Ґендер як соціальний феномен.   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне 

лідерство в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  

2. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

3. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація гендерної 

політики у Збройних Силах України. Центр 

воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони 

України ім. Івана Черняховського. № 1. С. 

140-143 
Семінарське заняття (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

2.   Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. 138 с. 

3. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 
Завдання для самостійної роботи (має бути 

представлений на семінарському занятті): 

1.Написати есе на запропоновані теми:  

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 

2.Реферувати наукову статтю Ворчакової І. 

Є. «Фемінізм як ідеологія жіночих рухів» 

1. Аль-Кузаї Д. С. 2016. Історико-

цивілізаційний підхід до вивчення 

глобального політичного процесу (аналіз 

методології А. Тойнбі). Дисертація 

доктора наук.  Дніпро. 20 с.  

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-орієнтоване 

бюджетування як критеріальна основа 

ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  

şi practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 



Тема № 3. Еволюція та різновиди феміністичних теорій.    
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

         Не передбачено навчальним планом 

1. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто боятися 

фемінізму». Київ. Видавництво «Комора» 

с. 328.  

2. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 

3. Перевізник В.М. 2021. Механізми розвитку 

гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Виникнення феміністичних ідей. 

2. Ліберальний фемінізм і його 

теоретичні джерела.  

3. Марксистський і соціалістичний 

фемінізм. 

4. Радикальний фемінізм.  

5. Психоаналітичний фемінізм 

1. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика в 

світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. 

Харків. Вип. 2(13).C. 135-148. 

2. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. 

Актуальні проблеми філософії та 

соціології. Одеса. № 23. С. 31–34. 

3. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед 

підлітків. Фундаментальные и прикладные 

исследования в практиках ведущих научных 

школ. № 3 (9). С.95-104. 
Завдання для самостійної роботи: 

1.Скласти презентацію (до 20 слайдів) на 

одну із нижче представлених тем (має бути 

представлено на семінарському занятті): 

1. Фемінізм: жіночий рух і теоретична 

система. 

2. Ґенеза феміністської ідеї, три хвилі 

фемінізму. 

3. Вплив казок на формування 

гендерних стереотипів у дітей 

 

2.Реферувати наукову статтю Буковинскої Н. 

«Гендерна рівність: шлях до успіху чи 

загроза майбутньому» 

1. Андрєєнкова В. Л. 2016. Розбудова миру. 

Профілактика і вирішення конфлікту з 

використанням медіації: соціально-

педагогічний аспект: навч.-метод. посібник. 

Київ. Стеценко В. В.  192 с. 

2. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне 

лідерство в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  

3. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

4. Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. 138 с. 

 

 

 



Тема № 4. Концептуалізація ґендеру у чоловічих дослідженнях  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

Не передбачено навчальним планом 

1. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та людей 

з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-орієнтоване 

бюджетування як критеріальна основа 

ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  
Семінарське заняття (2 год.): 

1. Криза маскулінності» і чоловічий рух. 

2. Чоловічі дослідження і парадигми 

маскулінності. 

3. Константи і зсуви маскулінності. 

1. Верба І. О. 2016. Право на доступ до 

правосуддя та його юридичне 

забезпечення: загальноправова 

характеристика. Дисертація доктора наук 

Запоріжжя. 225 с. 

2. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

3. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). С. 

33-36. 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти термінологічний словник за 

питаннями семінарського заняття (не менше 

30 термінів): 

1. Криза маскулінності і чоловічий рух. 

2. Сутність і парадигми маскулінності. 

3. Константи і глобальні зсуви 

маскулінності. 

 

2.Реферувати наукову статтю Перевізник В. 

М. «Гендерна політика в світовій політичній 

системі безпеки» 

1. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 

2. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 

3. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика 

в світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. Харків. 

Вип. 2(13).C. 135-148. 

 

 

 



Тема № 5. Ґендер у економічному житті       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 
1. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та людей 

з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-орієнтоване 

бюджетування як критеріальна основа 

ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто боятися 

фемінізму». Київ. Видавництво «Комора» 

с. 328.  
Семінарське заняття (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 

1. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 

2. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика 

в світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. Харків. 

Вип. 2(13).C. 135-148. 

3. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні 

проблеми філософії та соціології. Одеса. № 

23. С. 31–34 
Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати коротку доповідь (до 5 

хвилин) на одну із запропонованих 

тематик: 

1. Зміна ґендерних ролей в процесі 

економічного розвитку суспільства. 

2. Ґендерна сегрегація праці: поняття і 

види. 

3. Ґендерні розбіжності в оплаті праці. 

4. Пояснення існування ґендерних 

розбіжностей в оплаті праці. 

5. Поняття, основні характеристики та види 

безробіття. 

6. Ґендерні особливості безробіття. 

1. Грицай І. О. 2018. Механізм забезпечення 

принципу гендерної рівності: теорія та 

практика. Київ. «Хай-Тек Прес». 560 с. 

2. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед 

підлітків. Фундаментальные и 

прикладные исследования в практиках 

ведущих научных школ. № 3 (9). С.95-104. 

3. Яновская Т.А.  2018. Психологічні 

особливості міжособистісних стосунків 

студентської молоді з різним рівнем 

самооцінки. Молодий вчений. № 5 (57). С. 

33-36. 

 

 

 

 



Тема № 6. Ґендерний зріз безробіття       

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 
1. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  

şi practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 

2. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  

3. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 
Семінарське заняття (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 

1. Марценюк Т. 2018. «Чому не варто 

боятися фемінізму». Київ. Видавництво 

«Комора» с. 328.  

2. Парченко О.К.  2021. Розвиток гендерної 

толерантності при вирішенні особистісних 

конфліктів в юнацькому віці. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 238 с. 

3. Перевізник В.М. 2021. Механізми 

розвитку гендерної політики. Дисертація  

кандидата наук. Київ. 198 с. 
Завдання для самостійної роботи 

(представити на семінарському занятті): 

Проаналізувати доцільність ратифікації 

Україною Протоколу 1990 р. до Конвенції 

Міжнародної організації праці 

(переглянутої) 1948 р. про нічну працю 

жінок.  

Приклад виконання.  

Тексти документів… 

Історичний контекст… 

1. Перевізник В.М.2020.  Гендерна політика в 

світовій політичній системі безпеки. Вісник 

НУЦЗУ: Серія державне управління. 

Харків. Вип. 2(13).C. 135-148. 

2. Рубан О. В. 2018. Ґендерно-рольове 

питання у сучасному українському 

суспільстві: світоглядний аспект. 

Актуальні проблеми філософії та 

соціології. Одеса. № 23. С. 31–34. 

3. Шама І.В. 2015. Психологічні особливості 

міжособистісних конфліктів серед 

підлітків. Фундаментальные и прикладные 

исследования в практиках ведущих научных 

школ. № 3 (9). С.95-104. 

 

Тема № 7. Ґендерна нерівність в оплаті праці      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 

1. Бегаль В. М. 2015. Харизматичне лідерство 

в сучасному політичному процесі 

Дисертація кандидата наук. Київ. 18 с.  



2. Буковинська Н. 2017. Гендерна рівність: 

шлях до успіху чи загроза майбутньому?  

Підприємництво, господарство і право. . № 

3. С. 191-194. 

3. Вавілова Н. В. 2016. Реалізація гендерної 

політики у Збройних Силах України. Центр 

воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони 

України ім. Івана Черняховського. № 1. С. 

140-143 
Семінарське заняття (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 
1. Воронова Т. В. 2015. Трансформація 

інституту політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Дисертація кандидата 

наук.  Дніпропетровськ, 2015. 20 с. 

2.   Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 

138 с. 

3. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Скласти термінологічний словник (не менше 

30 термінів): 

1. Теорія дискримінації на ринку праці. 

2. Теорія людського капіталу.  

3. Відкрита і латентна дискримінація на 

українському ринку праці. 

 

1. Аль-Кузаї Д. С. 2016. Історико-

цивілізаційний підхід до вивчення 

глобального політичного процесу (аналіз 

методології А. Тойнбі). Дисертація доктора 

наук.  Дніпро. 20 с.  

2. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як критеріальна 

основа ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 

3. Грицай І. О. 2018. Принцип гендерної 

рівності: вітчизняний досвід та міжнародні 

стандарти.  Jurnalul juridic national: teorie  şi 

practică. № 3 (31). Т.  2. С. 13-16. 

Тема № 8. Керівництво: ґендерні особливості      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 
1.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European Scientific 

Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

2. Грицай І. О. 2017. «Паритетна 



демократія» та «гендерна демократія»: 

загальноправові питання взаємозв’язку. 

Україна. Євроінтеграція. 

Інтермаріум:матер. Другої Міжнар. наук. 

конф. Одеса, 27-28 жовтня 2017 р. Одеса. С. 

46-49.  
Семінарське заняття (- год): 

      Не передбачено навчальним планом 
1. Воронова Т. В. 2016. Інститут 

політичного лідерства як чинник 

демократизації політичного процесу в 

сучасній Україні. Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя. 138 с. 

2. Вострих О. Ю. 2015.  Права жінок та 

людей з інвалідністю — гендерний вимір 

подвійної дискримінації. Миколаїв. 

Ємельянова Т.  В. 127 с. 

3. Голинська О. В.2018. Гендерно-

орієнтоване бюджетування як критеріальна 

основа ефективності бюджетних програм. 

Міжнародний науковий журнал 

«Інтернаука».  № 8 (1). С. 16-21. 
Завдання для самостійної роботи: 

Розв’язати задачі  та представити 

відповідь на семінарському занятті. 

Задача № 1. Надайте оцінку ситуації. В ІТ 

компанії, в якій чоловіки складають 80% 

працівників, було встановлено вимогу: при 

наймі працівників на вакантні посади за 

наявності рівної кваліфікації кандидатів 

віддавати перевагу жінкам до моменту 

досягнення представництва жінок в компанії 

на рівні не менше 40%.  

Задача № 2. Надайте оцінку ситуації. За 

чинним законодавством держави Х. право на 

пенсію мають особи зі стажем роботи 15 

років, але ці 15 років вираховуються 

виходячи з повної зайнятості. До суду 

звернулася заявниця, яка 18 років працювала 

прибиральницею на умовах неповного 

робочого дня – 4 години на тиждень при 

нормі 40 годин на тиждень, а отже – її стажу 

роботи суттєвим чином не вистачає для того, 

щоб отримувати пенсію. 

1. Гончарова Ю. А. 2017. Роль та місце 

принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві: автореф. Дисертація 

кандидата наук. Київ. 26 с.  

2. Гонюкова Л. В. 2016. Сучасний механізм 

упровадження гендерної політики в 

Україні. Вісник НАДУ при Президентові 

України. № 2. С. 114-120. 

3.   Грицай И. О.2016. Обеспечение 

политических прав и свобод человека и 

гражданина в Украине в контексте 

гендерного паритета. East European 

Scientific Journal. . № 3 (7). С. 156-161.  

 

 

 

 

 



6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути 

присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, 

підтверджених документально, не мав був відсутній на семінарському занятті, 

має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, 

попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній 

роботі є обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі 

з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша 

дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських доповідях   є підставою для виставлення 

негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної 

контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна  контрольної роботи – тести 

Зразок 
1.  Предметом гендерних досліджень є: 

  а) суто жіночі проблеми; 

б) суто чоловічі проблеми; 

в) проблеми стосунків жінок і чоловіків; 

г) ролі, норми, цінності, риси характеру, які приписує суспільство 

жінкам і чоловікам через системи соціалізації, розподілу праці, культурні 

символи і цінності 

2. Науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна рівноправність 

чоловіків і жінок у всіх сферах життя - це 

а) патріархат  

б) фемінізм; 

в) матріархат;  



г) сексизм 

3. Ідеологія і практика дискримінації людей за ознаками статі. 

а) патріархат;  

б) расизм; 

в) фемінізм;  

г) сексизм 

 

 Форма підсумкового контролю - залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати 

поточного та проміжного контролю).  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях та результати  самостійної роботи. Нарахування балів за 

поточний контроль відбувається відповідно до   «Положення про порядок 

оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-

ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст 

теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів 

індивідуальних завдань складає 5 балів. 



Критеріями оцінювання роботи з усними джерелами є здатність студента 

збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. Оцінювання 

доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність 

здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає 

написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач 

освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент 

може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної 

оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано 

прослуховування курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на 

платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування відбувається за наявності 

сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» 

– для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та 

множиться на коефіцієнт 0,3. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
 
Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 

Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ рівень 1 бал за вірне зіставлення = 8 балів 

Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ рівень 3 бали за вірну відповідь = 6 бали 

Усього 30 балів 

 

Викладач                   Рубан А.К.  
                 (підпис)                       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7                                                             

від « 11» січня 2023 р. 

Завідувач кафедри         Метіль А.С.  
                            (підпис)     (ПІБ)

 
 


