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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

“ПСИХОЛОГІЯ ҐEНДЕРУ”) 

 

Найменуванн

я показників  

Галузь 

знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів, – 4 

05 – соціальні 

та поведінкові 

науки 
 (шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 3 

Напрям 

053 – 

психологія 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 2 
Спеціальніс

ть (професійне 

спрямування) 

психологія 

 1М  

Курсова 

робота -0 
Семестр 

Загальна 

кількість годин - 

120 

1-й  

Лекції 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –

2 

самостійної 

роботи студента – 

5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

психології  

Викладач. Гапон 

Н.П. 

 

.16  

Практичні 

16  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

88  

ІНДЗ: –  
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Вид контролю –

іспит 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета Ознайомити студентів із основами ґендерної 

психології та сприяти формуванню психологічних знань, умінь, 

навичок необхідних для студентів-психологів у їхній майбутній 

професійній діяльності: викладача психології у навчальних 

закладах; практичного працівника з консультативно-

реабілітаційної роботи.  

Завдання: засвоєння теоретичних знань про психологічні 

механізми, закономірності та особливості ґендерного розвитку 

особистості; ознайомлення з існуючими вітчизняними та 

закордонними напрацюваннями гендерної теорії, розуміння 

важливості ґендерної методології, значення ґендерного аналізу та 

ґендерної освіти.  

Компетенції: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та/або практики.  

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність 

(тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати 

просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології.  
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Очікувані результати ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні 

програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, 

оцінювати якість.  

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення за допомогою або 

підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та загальнолюдські цінності.  

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Тема 1: Вступ до ґендерної теорії 

Сутність поняття «ґендер». Історія виникнення поняття 

«ґендер». Ґендер, роль, ідентичність, маскулінність та 

фемінність як головні поняття соціалізації. Розвиток ґендерної 

теорії.  

Підходи, методи дослідження ґендерних характеристик 

особистості. Кількісні підхіди в дослідженні ґендеру: 

опитування, тестування, експериментальні та кореляційні 

дослідження. Опитувальник ґендерних ролей С. Бем. Анкета 

персональних атрибутів (Personal Attributes Questionnaire) 

(Дж. Спенс, Гелмрайх і Стапп, 1973). Порівняльний аналіз 

даних, отриманих по опитувальнику С. Бем і ґендерних шкал 

в опитувальниках MMPI і 16 PF. Ґендерні шкали методики 

ПДО. Проблема відмінностей статей в експериментальних 

дослідженнях. Критика ґендерного виміру тестів інтелекту Р. 

Стернберга.  
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Якісні підходи у дослідженні ґендеру. Аналіз візуальних 

репрезентацій ґендера. Аналіз невербальних комунікацій. 

Дискурс-аналіз. Наративний аналіз. Аналіз особистих 

спогадів і повсякденних уявлень). Аналіз текстів. Створення 

ґендерного портрету особистості. Малюнковий тест 

”Людина” в ґендерній перспективі аналізу. Методика 

дослідження ґендерних стереотипів у ЗМІ. Врахування 

позиції дослідника, соціокультурного контексту та долання 

неоднозначності інтерпретації результатів. 

1. Рекомендована література ::  

1. Бем С. Л. Маскулінність-фемінність. Про статеву 

диференціацію / С. Л. Бем // Незалежний 

культурологічний часопис «Ї». Маскулінність та 

фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

2. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: 

філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. 

Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 133-136.– 378 с. 

3. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 

С. 200-214. – 366 c. – Режим доступу : https://helpiks.org/6-

13267.html 

4. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навчальний посібник. – 

Київ : Академія, 2016.  – С. 5-50; 90-130; 200-240. – 256 с. 

5. Шевченко З. Словник ґендерних термінів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/slovnik-

ґendernix-terminiv.html 

Контрольні запитання: 

1. Яку роль займає феміністська ідеологія в ґендерних 

дослідженнях?  

2. Які етапи розвитку ґендерної теорії? 

3. Які сучасні ґендерні психологічні школи, їх напрямки 

досліджень та досягнення.  

4. Які є кількісні підхіди в дослідженні ґендеру? 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
https://helpiks.org/6-13267.html
https://helpiks.org/6-13267.html
http://a-z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html
http://a-z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html
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5. Які особливості опитування, тестування, 

експериментальних та кореляційних досліджень? 

6. Якими є якісні підходи в дослідженні ґендеру? 

7. Що таке аналіз візуальних репрезентацій ґендеру? 

8. Що таке аналіз невербальних комунікацій, дискурс-

аналіз, наративний аналіз ґендеру? 

9. Які особливості має аналіз особистих спогадів і 

повсякденних уявлень), аналіз текстів, а також метод 

створення ґендерного портрету особистості?  

 

Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз  

Есенціалістське розуміння статі в психоаналізі 

З.Фройда. Есенціалістський підхід (тенденція розглядати 

жіночий досвід та суб’єктивність як єдині; аналізувати їх за 

допомогою одного дискурсу та незмінних аналітичних 

засобів).Передісторія фройдових поглядів на стать: 

есенціаліські підходи у філософії та науці (Платон, Арістотель, 

Кант, Ніцше, Вайнінгер, Ломброзо тощо).  

Універсалізація Едипового комплексу у фройдизмі. 

Едипів комплекс, сутність психоаналітичного поняття. Фройд 

про ідентифікацію дитини з батьками як головний механізм 

засвоєння статевої ролі. Критика Фройдового поняття 

«комплекс Едипа» А. Адлером, К. - Ґ. Юнґом, В. Райхом та ін. 

«Позитивний» психоаналіз жінки К. Горні та «етика 

жіночої турботи» К. Галліґан. Значення концептуального 

підходу Горні: розуміння зв’язку жіночої психічної патології 

та соціального контексту. Критика Галліґан фройдового 

концепту «неповноцінності жіночої моралі».   

Рекомендована література ::  

1. Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное 

исследование: Пер. с нем. – Харьков: Фолио, 2016. – С. 

3-13.– 480 с. 

2. Гілліґан К. Іншим голосом. Психологічна теорія та 

розвиток жінки. (Уривки з книги) [Електронний реурс] 

/ Незалежний культурологічний часопис «Ї». 
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Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 27. – 

Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gilligan.htm 

3. Горні К. Втеча від жіночости. Комплекс чоловічости у 

жінок очима чоловіків та жінок. [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

4. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Переклад з німецької: 

Петро Таращук. Харків : КСД, 2015. – С.10-20. – 480 с. 

5. Фройд З. Психологія сексуальності; пер. укр. Є. В. 

Тарнавського. – Харків: Фоліо, 2018. – С.5-15. – 151с. 

Контрольні запитання :  

1. В чому сутність есенціалістського підходу до статі в 

історії модерн-науки? 

2. Які основні положення Фройда стосовно природи 

чоловічої та жіночої статі? 

3. У чому сутність критики Фройдового поняття 

«комплексу Едипа»  А. Адлером, К. - Ґ. Юнґом, В. Райхом? 

4. У чому сутність критики Фройдового поняття 

«комплексу Едипа» К. Горні?. 

 

Тема 3. Постфройдівські концепції ґендеру. 

Концепція ”другої статі” С. де Бовуар. Аналіз основних 

положень культової праці: «Друга стать». Вплив праці де 

Бовуар на французькі феміністичні студії. Витоки студій: М. 

Фуко (концепція мікрофізики влади), Ж. Лакан (аналіз 

символічних детермінант дихотомії чоловічого та жіночого в 

культурі), Ж. Дерріда (деконструкція опозицій чоловічого та 

жіночого через теорію відмінності). 

Французькі феміністичні («жіночі») студії. Л. Іриґарей 

(«Стать, яка не є самотньою», «Speculum іншої жінки», 

«Етика статевої відмінності»), методологія «жіночого як 

іншого». Реконструкція фалоцентричної моделі жінки як 

«іншого» чоловіка. Утвердження структури жіночої 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gilligan.htm
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA
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суб’єктивності як децентрованої та перформативної. 

Конструкт «істерички», як симптомальної боротьби за 

досягнення автономії.  Г. Сіксу («Сміх Медузи») про зв’язок 

між тілом/ сексульністю та мовою. Тіло, мова, материнство та 

батьківство в праці Ю. Крістевої («Сили жаху. Есей про 

відразу») 

Рекомендована література ::  

1. Бовуар С. де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / Пер. з 

фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко. – К.: Основи, 

1995. – С. 5-15. – 392 с. 

2. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: 

філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. 

Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 158-165.– 378 с. 

3. Гапон Н. Особливості ґендерного мовлення та комунікації 

як проблема постструктуралістських студій Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Психологічні науки». – 2017. –№ 6. 

http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya  

4. Крістева Ю. Сили жаху. Есей про відразу[Електронний 

реурс] / Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 

2005. Число 37. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n37texts/37-zmist.htm 

5. Фуко М. Історія сексуальності. Жага пізнання / М. Фуко. – 

Харків : ОКО, 1997. – Т. 1. – С. 5-10.– 235 с. 

Контрольні запитання :  
1. Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.де 

Бовуар? 

2. Які основні ідеї захищають представниці 

феміністського психоаналізу? В чому суть 

неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності 

Н.Ходорової?  

3. Як критикують есенціалізм теоретики ”жіночих студій” 

(Л. Ірігарей, Г. Сіксу) та психоаналітик Ю. Крістева? 

4. Яка основна сутність постфройдівських концепції 

http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
http://www.ji.lviv.ua/n37texts/37-zmist.htm
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ґендеру? 

 

Тема 4. Стать в юнґіанському психоаналізі 

 К.-Ґ. Юнґ про архетипи. Архетипи Аніми та Анімуса. 

Значення архетипів для процесу статевої ідентифікації.  

Концепція андрогінії С. Л. Бем. Застосування 

юнґіанського концепту андрогінності в теорії ґендерних ролей 

С. Бем. 

Маскулінність та фемінність у психотерапевтичних 

концепціях. Плеромотерапія В. Роштадт. Кайноерестичний 

інстинкт у терії М. Арброза. Жіночі архетипи у міфах та 

легендах (К. Естес). 

2. Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. Фемінність, маскулінність як метафори 

психотерапевтичних дискурсів/ Н. Гапон // 

Багатовимірність особистості : психологічний ракурс / [Н. 

П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська] за заг. ред.: 

канд. філос. наук, доц. С. Л. Грабовської, канд. психол. 

наук, доц. Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 

2015.– Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 122-142.  

2. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: 

філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. 

Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 180-190.– 378 с. 

3. Горні К. Втеча від жіночости. Комплекс чоловічости у 

жінок очима чоловіків та жінок. [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

4. Естес К. П. Жінки, що біжать з вовками. Жіночий архетип 

у міфах та легендах / К.П. Естес. – Київ : Yakaboo 

Publishing, 2019. – С. 104-113. – 496 с. 

5. Юнґ К.-Ґ. Архетипи і колективне несвідоме; пер. укр. К. 

Котюк. – Львів : Астролябія, 2018. С. 5-15. – 608с.  

Контрольні запитання:  

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
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1. В чому сутність підходу до статі в юнґіанському 

психоаналізі? 

2. Які основні положення Юнґа про архетипи Аніми та 

Анімусу? 

3. Яке значення Аніми та Анімуса як архетипних фігур 

колективного несвідомого?  

4. Яким є застосування юнґіанського концепту 

андрогінності в теорії ґендерних ролей С. Бем? 

5. Чи формується андрогінність у психотерапевничних 

проектах Арброза та Роштад?  

 

Змістовий модуль 1. СОЦІАЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ 

ГЕНДЕРУ 

 

Тема 5. Проблеми чоловічих ролей.  

Соціалізаційні проблеми гендеру. Статева категорізація: 

позитивна інтерпретація поведінки членів власної статевої 

групи. Фундаментальна помилка атрибуції у пізнанні 

протилежної статі. Сексизм як негативний стереотип 

сприйняття особи протилежної статі. Інверсія ролей. Ґендерна 

дискримінація та насильство.  

Традиційні чоловічі норми (успішності/статусу; 

фізичної, емоційної, розумової твердості:; антижіночності). 

Похідні недотримання норм: напруження, стрес та внутрішній 

конфлікт чоловічої особистості. Зміни чоловічої ролі (І. Кон). 

Конструювання маскулінності та тріада чоловічого 

насильства (М. Кіммел та М. Кауфман). Концепція 

домінантної маскулінності Р. Коннелла. 

 Постмодерна концепція множинної мужності. 

Соціалізація батьківської рольової ідентичності в 

індивідуалістських країнах Заходу. Відповідальне батьківство 

(П. Вулф-Лайт). 

Рекомендована література ::  

1. Вулф-Лайт П. Повернтути батька додому / Пол Вулф-

Лайт // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 
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Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим 

доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/povernuty.htm 

2. Кауфман М. Конструювання маскулінності та тріада 

чоловічого насильства / Майкл Кауфман. – Режим 

доступу до статті. https://genderindetail.org.ua/season-

topic/genderne-nasilstvo/triada-cholovichogo-nasilstva-

134030.html 

3. Кауфман М. Чоловіки про фемінізм / Майкл Кауфман, 

Майкл Кіммел ; пер. О. Любарська. – Київ : Книголав, 

2019. – С. 5-10. – 208 с. 

4. Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світі 

(розділи з книги) [Електронний реурс] / Незалежний 

культурологічний часопис «Ї». Маскулінність та 

фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kon.htm 

5. Коннелл Р. На захист маскулінності [Електронний 

реурс] / Незалежний культурологічний часопис «Ї». 

Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим 

доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

6. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний 

посібник. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 

169-172. – 358 с. – Режим доступу: –http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

Контрольні запитання:  
1. Якими є соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків?  

2. Що таке інверсія ролей? 

3. У чому сутність ґендерної дискримінації та насильсва? 

4. Чим обумовлені проблеми чоловічих ролей? 

5. Як змінюються чоловічої ролі згідно з 

спостереженнями І. Кона? 

6. Які особливості конструювання маскулінності та якою 

є тріада чоловічого насильства (М. Кіммел та М. Кауфман)? 

7.  У чому сутність концепції домінантної маскулінності 

Р. Коннелла? 

8. Які особливості батьківської рольової ідентичності в 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kon.htm
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
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індивідуалістських країнах Заходу? 

9. Що таке відповідальне батьківство (П. Вулф-Лайт)? 

 

Тема 6. Проблеми жіночих ролей.  
Конфлікт материнської та професійної ролі. Професійні 

стереотипи стосовно жінок (”скляна стеля”, надмірної 

емоційності, інтелектуальної недостатності тощо). Мовна 

репрезентація ґендеру (фемінітиви). 

Жіночий ейджизм. Проблема відсторонення жінок 

зрілого віку від соціальних ресурсів.  

Сучасні зміни жіночих ролей та суб’єктивності. 

Маскулінізація (соціальна експансивність, надмірна 

змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність та 

бажане узалежнення від суб’єктів підтримки) жінки. Нова 

жіноча суб’єктивність (Р. Брайдотті). 

Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. Ґендерні аспекти ліотарівської наративної 

програми: сучасна жінка у розповідях / Н. Гапон // Вісник 

Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 

2017. – Вип. 19. – С. 56-62.  

2. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: 

філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. 

Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 4-10.– 378 с. 

3. Гапон Н. Розв’язання дилеми громадське/приватне: 

активізація діяльності українських жіночих організацій / 

Н. Гапон // Вісник Львівського університету. Серія 

політико-філософські студії. – 2017. – Вип. 10. – С. 110-

114. – Режим доступу до ресурсу : 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf 

4. Гілліґан К. Іншим голосом. Психологічна теорія та 

розвиток жінки. (Уривки з книги) [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf
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http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gilligan.htm 

5. Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, 

філософські, педагогічні, лінгвістичні та культурологічні 

засади: монографія / кол. авт.; ред. Л. Р. Наливайко, І. О. 

Грицай. – Київ : «Хай-Тек Прес», 2018. – 348 с. – Режим 

доступу: 

https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4374/1/GENDER_

_.pdf 
6. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – 

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 266; 283-

285. – 358 с. – Режим доступу : – http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

7. Braidotti R. Patterns of Dissonance: A Study of Women and 

Contemporary Philosophy / R. Braidotti. – Cambridge : Polity 

Press, 1991. – Р. 34-39.– 326 р. 

Контрольні запитання:  
1. Якими є професійні стереотипи стосовно жінок? 

2.  Що можна назвати традиційними уявленнями про 

фемінність?  

3. Назвіть переваги та недоліки традиційної чжіночої 

ролі? 

4. Що обумовлює маскулінацію жінки?  

5. Які, на Вашу думку, особливості сучасної української 

жінки?  

6. Якими є проблеми жіночих ролей? 

7. Якими є сучасні негативні зміни жіночих ролей? 

 

Тема 7. Ґендер: міжособистісна атракція та проблеми 

аб’юзивних стосунків.  

Міжособистісна атракція. Поняття атракції, її чинники. 

Територіальна близькість людей. Антиципація взаємодії. 

Експерименти з дослідження стереотипу фізичної 

привабливості. Фізична привабливість та феномен 

«відповідності зовнішнім даним партнера».  

Ґендерні та культурні детермінанти фізичної 

https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4374/1/GENDER__.pdf
https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4374/1/GENDER__.pdf
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf
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привабливості. Концепція любовних взаємин Р. Стернберга. 

Глобалізація та зміни безпосередніх людських взаємин.  

Аб’юзивні стосунки. Вербальне та фізичне насильство в 

партнерських відносинах. Особливості чоловічого та жіночого 

аб’юзу (ознаки, типи, причини).  

Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 

С. 200-214. – 366 c. – Режим доступу : https://helpiks.org/6-

13302.html 

2. Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Ґендерные различия в 

восприятии привлекательности мужчин и женщин в барах 

// Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной 

психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.413-430. – 

Режим доступу : http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-

content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_s

ocialnoi_psihologii.pdf 

3. Про ґендер в деталях. Насильство. – Режим доступу до 

ресурсу : https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-

nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-

134410.html 

4. Spear А D. Epistemic dimensions of gaslighting: peer-

disagreement, self-trust, and epistemic injustice /Andrew D. 

Spear// Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. –

2019. – P. 1-24. – Режим доступу до ресурсу : 

10.1080/0020174X.2019.1610051 

Контрольні запитання:  

1. Які чинники досліджувалися психологами, що 

впливають на атракційні взаємини? 

2. Що таке антиципація взаємодії? 

3. Які експерименти з дослідження стереотипу фізичної 

привабливост ви знаєте? 

4. . Які ґендерні та культурні детермінанти фізичної 

привабливості? 

5. У чому сутність концепція любовних взаємин Р. 

https://helpiks.org/6-13302.html
https://helpiks.org/6-13302.html
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html
https://dx.doi.org/10.1080%2F0020174X.2019.1610051
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Стернберга? 

6. Як впливає глобалізація та зміни безпосередніх 

людських взаємин.  

7. Які ознаки та причини аб’юзу? 

 

Тема 8. Ґендерні проблеми соціалізації, ідентичності 

Ґендерна соціалізація Соціально-детерміністські теорії 

статі: теорія соціалізації Т. Парсонса та Р. Бейлса про 

засвоєння статевих ролей черезез механізми покарання та 

заохочення. Інститути та агенти соціалізації. Теорія 

„категоризації за ознакою статі” (драматургічного 

інтеракціонізму) І. Гофмана. стать як ”перформенс”, маскарад 

ідентифікацій. Концепція «перформенсу статі» Дж. Батлер. 

Поняття ґендерної ідентичності. Структура, види та 

розвиток ґендерної ідентичності. Ґендер та сексуальність. 

Суспільна система поглядів на норми статево-рольового 

поводження. Ґендерні атитюди та стереотипи. Соціальні 

експектації та їх тиск на свідомість людини (осуд, негативні 

оцінки тощо). Ґендерні дисгармонії та стиль життя: ґендерно-

рольовий інфантилізм; ґендерно-рольовий дефіцит; атрофія 

ґендерної ролі.  

Література  
1. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: 

філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. 

Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – С. 244-250.– 378 с. 

2. Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навчальний посібник. 

– Київ : Академія, 2016.  – С. 106-120. – 256 с. 

3. Фарр С. Гомофобія – джерело сексизму/ Сюзен Фарр 

[Електронний реурс] / Незалежний культурологічний 

часопис «Ї». Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 

27. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/farr.htm 

4. Фуко М. Історія сексуальності. Інструмент насолоди / М. 

Фуко. – Харків : ОКО, 1999. – Т. 2. – С. 20-21. – 288 с. 

5. Фуко М. Історія сексуальності. Плекання себе / М. Фуко. – 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/farr.htm
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Харків : ОКО, 2000.– Т. 3. – С. 218-222. – 264 с. 

6. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – 

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 115-125; 

186-195. – 358 с. – Режим доступу: –http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

7. Stoller R. Sex and Gender: On the Development of 

Masculinity and Femininity. — London: Routledge, 1968. – 

400 c. – Режим доступу: 

https://doi.org/10.4324/9780429479915 

Контрольні запитання .  
1. Як відбувається засвоєння статевих ролей черезез 

механізми покарання та заохочення? 

2. Які є інститути та агенти соціалізації? 

3. У чому сутність теорії „категоризації за ознакою статі” 

(драматургічного інтеракціонізму) І. Гофмана? 

4. Яке ваше розуміння статі як ”перформенсу”, маскараду 

ідентифікацій? 

5. У чому сутність концепції «перформенсу статі» Дж. 

Батлер? 

6. Якою є структура, види ґендерної ідентичності? 

7. Що таке ґендерні атитюди та стереотипи?  

8. Які бувають соціальні експектації?  

9. Які є ґендерні дисгармонії?  

4.Структура навчальної дисципліни 
Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Ус

ьог

о  

у тому числі 

л 

л 
п 

п 
л

л 

і сам л 

л 
п 

п 
л

л 

і с

а

м 

  3 4 5    9 1 1 1 1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема1.Вступ до 

ґендерної теорії 
15 2 2   11       

Тема 2. Ґендер 15 2 2   11       

https://doi.org/10.4324/9780429479915
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та фройдівський 

психоаналіз 

Тема 3. 

Постфройдівські 

концепції 

гендеру. 

15 2 2   11       

Тема 4. Стать в 

юнгіанському 

психоаналізі. 

15 2 2   11       

Разом – зм. 

модуль1 
60 8 8   44       

Змістовий модуль 2. СОЦІАЛІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРУ 

Тема 5.  

Проблеми 
чоловічих ролей 

15 2 2   11       

Тема 6. 

Проблеми 

жіночих ролей. 

15 2 2   11       

Тема 7. Ґендер: 

міжособистісна 

атракція та 

проблеми 

аб’юзивних 

стосунків.  

 

15 2 2   11       

Тема 8. Ґендерні 

проблеми 

соціалізації та 
ідентичності 

15 2 2   11       

Разом – зм. 

модуль 2 60 8 8   44       
Усього 

годин  

120 1

6 

1

6 

  88       

Курсова 

робота 

Не 

має 

  -         

Усього 

годин 
120 

1

6 

1

6 
  88 

      

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  

для денної форми навчання 
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ТЕМИ ТА ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1: Вступ до ґендерної теорії 

Запитання для дискусії 

Що таке ґендер та стать?  

Чи соціальна лють жінок є джерелом змін? Аналізуймо 

лекцію феміністки на TED-платформі – URL : 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_shoul

d_all_be_feminists#t-595789 

Чи усім нам варто бути феміністами? Дискусія після 

перегляду лекції Ч. Н. Адічі 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_al

l_be_feminists?language=uk  

Дослідні завдання на занятті 

Тема Прак- 

тичні 

Модуль 1  

Тема1.Вступ до ґендерної теорії 2 

 

Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз 2 

Тема 3. Постфройдівські концепції гендеру. 2 

Тема 4. Стать в юнгіанському психоаналізі. 2 

Разом за 1-й модуль 8 

Модуль 2  

Тема 5. . Проблеми чоловічих ролей 2 

Тема 6. Проблеми жіночих ролей 2 

Тема 7. Ґендер: міжособистісна атракція та проблеми 

аб’юзивних стосунків  

 

2 

Тема 8.  Ґендерні проблеми соціалізації та ідентичності 2 

Разом за 2-й модуль 8 

Разом :  16 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=uk
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=uk
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Варіант 1. Навчальна гра. Мета – розрізнення понять 

”стать” і ”ґендер”. На першому етапі студентам пропонується 

презентувати себе у довільній формі: назвати ім’я, яке особа 

воліє в якості звертання до себе, один прикметник, який 

повно характеризує особу, згідно з її точкою зору, а також 

коротко розповісти про себе (що особа вважає за потрібне для 

презентації свого публічного Я). Другий етап – презентація 

особистого ґендерного образу: пропонується презентувати 

себе перед групою в якості чоловіка або жінки (відповідно до 

своєї статі). Третій етап – обговорення особистих презентацій 

(групова дискусія). Тут теоретичні уявлення про ґендер 

переводять у площину повсякденних уявлень про сферу 

чоловічого і жіночого в особистісному та поведін-ковому 

планах. 

Теми міні-творчих робіт (за вибором): 

 Ґендерна специфіка Я-концепції (дослідження за 

допомогою техніки Q-сортування). 

 Дослідження ґендерних особливостей прояву 

соціального інтересу особи за шкалою Джоунса - Кендала. 

 Дослідження ґендерних особливостей локусу 

контролю за тестом Дж.Роттера.. 

Теми рефератів (за вибором) 

 Ґендер та ґендерні дослідження в ХХ столітті  

3. Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– 

Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 

С. 200-214. – 366 c. – Режим доступу : https://helpiks.org/6-

13267.html 

2. Гапон Н. Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: 

перспективи теоретизування про ґендер/ Н. Гапон 

//Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 

16. – С.19-21. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf) 

3. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – 

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 73-90; 350-

https://helpiks.org/6-13267.html
https://helpiks.org/6-13267.html
http://www.apfs.in.ua/v12_2015/2016_12.pdf
http://www.apfs.in.ua/v12_2015/2016_12.pdf
http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf
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357. – 358 с. – Режим доступу: –http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

 

Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз  

Запитання для дисусії: 

1. Якою є передісторія фройдових поглядів на стать: 

есенціаліські підходи у філософії та науці (Платон, 

Арістотель, Кант, Ніцше, Вайнінгер, Ломброзо тощо)? 

2. Що пустулує Фройд про ідентифікацію дитини з батьками 

як головний механізм засвоєння статевої ролі?  

3. Якими є статеві відмінності лібідозної енергії, розвитку 

Супер Его чоловіків та жінок у фройдизмі?  

4. Що таке фемінність, маскулінність, андрогінність? 

Дослідні завдання 
Обговорення  відео «Жінки та психоаналіз» – Режим доступу до 

ресурсу: 
https://www.youtube.com/watch?v=z9I8ngg85-k 

Обговорення положень статті «Проблематизація статі в 

психоаналізі» – Режим доступу до ресурсу:  

http://www.education.gender-az.org/Files/4.6.2rus.pdf 

Яке Ваше ставлення до думки Ф. Зімбардо, що справжні 

чоловіки на грані вимирання (обговорення його лекції). – 

Режим доступу до ресурсу: 
https://www.ted.com/talks/zimchallenge?language=uk 

Як уникнути полюсів фемінності-маскулінності у соціалізації 

дівчаток через відеоігри? (на основі аналізу TED теми: «Чому 

б не зробити відео ігри для дівчаток?»  (Why not make video 

games for girls? ). – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_

girls/transcript 

4. Рекомендована література ::  

1. Гілліґан К. Іншим голосом. Психологічна теорія та 

розвиток жінки. (Уривки з книги) [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

https://www.youtube.com/watch?v=z9I8ngg85-k
http://www.education.gender-az.org/Files/4.6.2rus.pdf
https://www.ted.com/talks/zimchallenge?language=uk
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript
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та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gilligan.htm 

2. Горні К. Втеча від жіночости. Комплекс чоловічости у 

жінок очима чоловіків та жінок. [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

3. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Переклад з німецької: 

Петро Таращук. Харків : КСД, 2015. – С.10-20. – 480 с. 

4. Фройд З. Психологія сексуальності; пер. укр. Є. В. 

Тарнавського. – Харків: Фоліо, 2018. – С.5-15. – 151с. 

 

Тема 3. Постфройдівські концепції ґендеру. 

Запитання для дискусії: 

1. Чи погоджкєтеся з думкою С. де Бовуар, що жіноча 

анатомія є долею. Аргументуйте після перегляду відео. – 

Режим доступу : 

https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?l

anguage=uk 

2. Які основні положення теоретиків статі Г. Сіксу, Л. Ірігарей, 

Ю. Крістевої?  

3. У чому сутність концептуального підходу К. Горні у 

критиці фройдівського комплексу Едипа? 

Дослідні завдання.  
Варіант 1. Формування налаштованості студента-

психолога, для його майбутньої готовності здійснювати 

експертизу існуючих програм з гендерної освіти молоді. 

Навести приклади варіантів, різних історій  на тему 

«Сексуальна освіта: стереотипи та реальність». Обговорити у 

групах.  

Приклади історій: 

1. Дівчина 15 років хоче поїхати на вихідні з великою 

компанією друзів до одного з однокласників на дачу. Батько не 

дозволяє їхати, але як аргумент тільки повторює: «Я знаю, що 

хлопцям від тебе треба! ». Дівчина просить пояснити причину 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gilligan.htm
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA
https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?language=uk
https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?language=uk
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відмови. Коментуючи цю ситуацію, важливо відзначити 

можливий вплив на прийняте батьком рішення ґендерних 

стереотипів і/або ефектів у механізмі проекції, що 

закріплюють за юнаками роль потенційних сексуальних 

насильників, звідників. Запитання: чи тактика залякування, 

котру може обрати батько в даній ситуації, сприятиме  

уявленню дівчини про сексуальні стосунки? Чи провокуватиме 

необґрунтовану тривожність? 

2. Дівчинка 10 років запитує тата: «Хто такі є повії, і чому 

про них так багато передач йде по телевізору?».Як надати 

мінімальний, але достатній обсяг інформації, відповідний до 

запиту. Під час аналізу виявити психологічну налаштованість 

на толерантність, утримуватися від моралізування, щоб не 

зруйнувати довіру, яка дозволить допомогти підлітку 

усвідомити свою сексуальність в контексті норм і цінностей 

суспільства.  

Аналіз книги, статті (на вибір) 

Міркування про стать у контекті радикального 

феміністького підходу у праці Мілет К. «Сексуальна 

політика» / Пер. з англ.. – К.: Основи, 1998. – 619 с.   

Сімона все пояснить: 10 уроків для тінейджерок від 

авторки «Другої статі». – URL : 

https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better  

Рекомендована література ::  

1. Бовуар Сімона де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / 

Пер. з фр. Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко. – К.: 

Основи, 1995. – С. 5-15. – 392 с. 

2. Гапон Н. Особливості ґендерного мовлення та комунікації 

як проблема постструктуралістських студій Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія 

«Психологічні науки». – 2017. –№ 6. 

http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya  

3. Крістева Ю. Сили жаху. Есей про відразу[Електронний 

реурс] / Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 

2005. Число 37. – Режим доступу : 

https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better
http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
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http://www.ji.lviv.ua/n37texts/37-zmist.htm 

 

Тема 4.  Стать в юнгіанському психоаналізі. 

Питання для дискусії: 

1. В чому сутність підходу до статі в юнґіанському 

психоаналізі? 

2. Які основні положення Юнґа про архетипи Аніми та 

Анімусу? 

3. Яке значення Аніми та Анімуса як архетипних фігур 

колективного несвідомого?  

4. Яким є застосування юнґіанського концепту андрогінності 

в теорії ґендерних ролей С. Бем? 

5. Чи формується андрогінність у психотерапевничних 

проектах Арброза та Роштад?  

Дослідні завдання: 

З'ясування відповідність виховання дітей до ґендерних 

уявлень батьків. 

Розв’язання проблемних ситуацій. Мета – з'ясувати 

відповідність виховання дітей до ґендерних уявлень батьків 

про фемінність та маскулінність. Студенти об’єднуються в 

групки, чи двійки. Кожна ”двійка” має створити проблемну 

ситуацію спілкування одного з батьків з дитиною, що має 

нетипову ґендерну поведінку (бажання). Наприклад, син 

вирішив стати вихователем дитячого садочка, стриптиз-

дансером у нічному клубі, слюсарем в автосервісі, 

спортсменом-автогонщиком. Кожен має виконати батьківську 

ролі та роль дитини.  

Дослідне завдання. 

Написання невеликого есе. (1-1,5 сторінки) на тему 

”Якщо б я на один день побула (побув) чоловіком (жінкою)”. 

Мета –дослідження обмежень самоактуалізації ґендерної ролі. 

Після написання есе проводиться його групове обговорення. 

Студенти мають укласти список особистісних якостей, рис 

характеру, які допомагають або перешкоджають їм досягати 

окреслених цілей. Після цього проводять групову дискусію та 

http://www.ji.lviv.ua/n37texts/37-zmist.htm
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з’ясовують: наскільки виокремлені якості особистості 

співпадають з ґендерними стереотипами 

маскулінності/фемінності. 

5. Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. Фемінність, маскулінність як метафори 

психотерапевтичних дискурсів/ Н. Гапон // 

Багатовимірність особистості : психологічний ракурс / [Н. 

П. Гапон, С. Л. Грабовська, В. А. Гупаловська] за заг. ред.: 

канд. філос. наук, доц. С. Л. Грабовської, канд. психол. 

наук, доц. Р. І. Карковської. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 

2015.– Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2015. – С. 122-142.  

2. Горні К. Втеча від жіночости. Комплекс чоловічости у 

жінок очима чоловіків та жінок. [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

3. Естес К. П. Жінки, що біжать з вовками. Жіночий архетип 

у міфах та легендах / К.П. Эстес. – Київ : Yakaboo 

Publishing, 2019. – С. 104-113. – 496 с. 

4. Юнґ К.-Ґ. Архетипи і колективне несвідоме; пер. укр. К. 

Котюк. – Львів : Астролябія, 2018. С. 5-15. – 608с.  

 

Тема 5. Соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків 

Проблеми чоловічих ролей.  

Запитання для дискусії 

1. Якими є соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків?  

2. Що таке інверсія ролей? 

3. У чому сутність ґендерної дискримінації та насильсва? 

4. Чим обумовлені проблеми чоловічих ролей? 

5. Як змінюються чоловічої ролі згідно з спостереженнями І. 

Кона? 

6. Які особливості конструювання маскулінності та якою є 

тріада чоловічого насильства (М. Кіммел та М. Кауфман)? 

7. У чому сутність концепції домінантної маскулінності Р. 

Коннелла? 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
https://bukva.ua/ua/search/extended?&sort=default&publisher=Yakaboo%20Publishing
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8. Які особливості батьківської рольової ідентичності в 

індивідуалістських країнах Заходу? 

9. Що таке відповідальне батьківство (П. Вулф-Лайт)? 

Дослідні завдання:  

Варіант 1. Перегляд відео психолога Ф. Зімбардо. – Режим 

доступу : https://www.ted.com/talks/zimchallenge#t-134923 

Обговорення проблеми синдрому соціальної напруженості 

хлопців. Чому хлопці надають перевагу чоловічій дружбі, ніж 

дружбі з дівчатами?   

Варіант 2. Перегляд відео . – Режим доступу : 

https://www.ted.com/talks/laura_l_dunn_it_s_time_for_the_law_t

o_protect_victims_of_gender_violence?language=uk 

Аналіз проблем хлопців.Чи варто приймати радикальний 

закон про покарання за насилля у сім’ях?  

Варіант 3. Що ви знаєте про он-лайн насильство? Розмова 

про нього після перегляду лекції Е. Джад 

https://www.ted.com/talks/ashley_judd_how_online_abuse_of_w

omen_has_spiraled_out_of_control?language=uk 

Варіант 3.  Чому ґендерна рівність - це добре для всіх, і 

для чоловіків також? Дискусія після перегляду лекції М. 

Кіммеля 

https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equalit

y_is_good_for_everyone_men_included?language=uk 

Варіант 4.  «Типові «пастки» батьківства ( Оцінка -макс бал 

5).  

 Проілюструйте вербально типові «пастки» батьківства (згідно з 
пропозицією Г. С. Абрамовової), які заважають формуванню цінності 

батьківства.  

1) «пастка простої мети» - відмова від наявності екзистенціальної 
мети в ролі батька ; 

2) «пастка очікуваної повинності» - уявлення про те, що дитина 

повинна поважати батька тільки за те, що він батько; 
3) «пастка нормальності» - потенційна відмова від розуміння 

і прийняття унікальності свого життя і життя членів своєї сім'ї; 

4) «пастка правоти сили» - відмова від всіх можливих способів 

вирішення конфліктів, крім силових ; 

https://www.ted.com/talks/zimchallenge#t-134923
https://www.ted.com/talks/laura_l_dunn_it_s_time_for_the_law_to_protect_victims_of_gender_violence?language=uk
https://www.ted.com/talks/laura_l_dunn_it_s_time_for_the_law_to_protect_victims_of_gender_violence?language=uk
https://www.ted.com/talks/ashley_judd_how_online_abuse_of_women_has_spiraled_out_of_control?language=uk
https://www.ted.com/talks/ashley_judd_how_online_abuse_of_women_has_spiraled_out_of_control?language=uk
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?language=uk
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equality_is_good_for_everyone_men_included?language=uk
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5) «пастка віку» - орієнтація на фізичний вік ( може бути як батька, 

так і дитини) я критерій взаємин ; 
6) «пастка подарунка» - підміна екзистенційності в стосунках 

іншим; 

7) «пастка споживацтва»; 
8) «пастка переваги статі» як відмова від використання жіночих 

(невідомих) способів вирішення життєвих завдань; 

9) «пастка соціальної цінності статі» - відмова від екзистенційності 

переживань як безглуздих, непотрібних, важких для чоловіків, 
труднощі - це доля жінок; 

10) «пастка ревнощів до дітей»  

6. Рекомендована література ::  

1. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм- 

Еврознак, 2004. – С. 66-80. – Режим доступу : 

http://www.klex.ru/12b 

2. Вулф-Лайт П. Повернтути батька додому / Пол Вулф-

Лайт // Незалежний культурологічний часопис «Ї». 

Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим 

доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/povernuty.htm 

3. Кауфман М. Конструювання маскулінності та тріада 

чоловічого насильства / Майкл Кауфман. – Режим доступу 

до статті. https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-

nasilstvo/triada-cholovichogo-nasilstva-134030.html 

4. Кауфман М. Чоловіки про фемінізм / Майкл Кауфман, 

Майкл Кіммел ; пер. О. Любарська. – Київ : Книголав, 

2019. – С. 5-10. – 208 с. 

5. Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світі 

(розділи з книги) [Електронний реурс] / Незалежний 

культурологічний часопис «Ї». Маскулінність та 

фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kon.htm 

6. Коннелл Р. На захист маскулінності [Електронний реурс] / 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність 

та фемінність. – 2003. Число 27. – Режим доступу : 

http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

7. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – 

http://www.klex.ru/12b
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/kon.htm
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm
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Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 169-172. – 

358 с. – Режим доступу: http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

 

Тема 6. Проблеми жіночих ролей.  

Запитання для дискусії: 

Чим обумовлені сучасні зміни жіночих ролей: 

маскулінізація (соціальна експансивність, надмірна 

змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність та 

бажане узалежнення від суб’єктів підтримки)?  

7. Що таке інверсія ролей?  

8. Чи треба виховувати хоробрість у дівчат? (Дискусія після 

лекції К. Пола (Режим доступу: 

https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls

_encourage_adventure?language=uk). 

Чому так мало жінок-лідерок? Аналіз лекції Ш. Сандберг 

(Режим доступу: 

https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_f

ew_women_leaders?language=uk). 

Дослідні завдання на занятті 

Варіант 1. Навчальна гра. Мета –  з’ясувати вплив ґендерної 

соціалізації у сім’ї. Студентам пропонують згадати історію 

стосунків чоловіків та жінок у своїй родині за такими 

запитаннями:  

 Які взаємини були між вашими бабусями та дідусями? 

Які у них були домашні обов’язки, яку роботу вони виконували 

поза домом?   

 Які взаємини були між вашими батьками? Які у них були 

домашні обов’язки, яку роботу вони виконували поза домом?  

 Яку інформацію про належну поведінку 

хлопчика/дівчинки Ви отримували від батьків, вчителів, 

одноліток? 

 Яких інформаційних посилань, очікувань Ви зараз 

дотри-муєтесь. Що зауважуєте у своїй поведінці з цих 

посилань, очікувань оточуючих? 

https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure?language=uk
https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure?language=uk
https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=uk
https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=uk
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 Яким посиланням Ви чините опір, що робите супроти 

посилань, очікувань стосовно Вашої поведінки? 

Після цього учасники заняття обмінюються враженнями і 

думками під час групової дискусії. Додатково пропонують 

намалювати образ чоловіка або жінки. Насамкінець учасники 

обговорюють свої малюнки. Можна актуалізувати вплив ЗМІ 

або інших інститутів соціалізації на формування образів 

фемінності / маскулінності особи.  

Реферати 

Проблема чоловічої та жіночої самотності  

Сереотипи щодо специфіки пізнавальної, емоційної сфер 

жінок та чоловіків  

Стереотипи професійної занятості чоловіків та жінок.  

9. Рекомендована література :: 

1. Гапон Н. Ґендерні аспекти ліотарівської наративної 

програми: сучасна жінка у розповідях / Н. Гапон // Вісник 

Львівського університету. Серія: Філософські науки. – 

2017. – Вип. 19. – С. 56-62.  

2. Гапон Н. Розв’язання дилеми громадське/приватне: 

активізація діяльності українських жіночих організацій / 

Н. Гапон // Вісник Львівського університету. Серія 

політико-філософські студії. – 2017. – Вип. 10. – С. 110-

114. – Режим доступу до ресурсу : 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf 

3. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – 

Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 266; 283-

285. – 358 с. – Режим доступу : – http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

4. Braidotti R. Patterns of Dissonance: A Study of Women and 

Contemporary Philosophy / R. Braidotti. – Cambridge : Polity 

Press, 1991. – Р. 34-39.– 326 р. 

 

Тема 7. Ґендер: міжособистісна атракція та проблеми 

аб’юзивних стосунків 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf
http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf
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Запитання для дискусії 

1. Які чинники досліджувалися психологами, що впливають 

на атракційні взаємини? 

2. Які ґендерні та культурні детермінанти фізичної 

привабливості? 

3. У чому сутність концепція любовних взаємин Р. 

Стернберга? 

4. Які ознаки та причини аб’юзу? 

5. Які наслідки змін у соціальних мережах для статі? 

Джоанна Блейклі  про соціальні медія та кінець статі. – 

Режим доступу : 

https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and

_the_end_of_gender?language=uk 

6. Яке Ваше ставлення до суджень авторки Валарії Каур про 

любов як революційний соціотерапевтичний проект у 

соціумі, що опановує соціальну лють? (Див. Kaur V. 3 

lessons of revolutionary love in a time of ragehttps . – Режим 

доступу : 

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revoluti

onary_love_in_a_time_of_rage/transcript 

Що цікавого про працю, кохання, материнство Ви 

збагнули після прослуханого інтерв’ю із суперзіркою тенісу 

Сереною Вільямс? (Режим доступу : 

https://www.ted.com/talks/serena_williams_gayle_king_on_t

ennis_love_and_motherhood?language=uk) 

Дослідні завдання 

Варіант 1. Тест: упередження /сексизм. Шкала 

ставлення до жінки1. –Інструкція: Дайте відповіді на запитання 

за шкалою, де А – погоджуюся, B – майже погоджуюся, C – майже 

не погоджуюся, D –не погоджуюся/ 
1.Лайка та своловесна непристойність є більш відразливими 

у мовленні жінки, ніж чоловіка. 

                                                   
1 Attitudes toward Women Scale (AWS). Author: Spence, J.T., Helmreich, R., & Stapp, J. 

http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf 

 

https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender?language=uk
https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender?language=uk
https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript
https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript
https://www.ted.com/talks/serena_williams_gayle_king_on_tennis_love_and_motherhood?language=uk
https://www.ted.com/talks/serena_williams_gayle_king_on_tennis_love_and_motherhood?language=uk
http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf
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2 *Жінки повинні взяти на себе відповідальність за лідерство 

у вирішенні інтелектуальних та соціальних проблем дня. 
3. *Чоловік і дружина повинні мати право використовувати 

однакові підстави, причини для розлучення. 

4. Розповідати непристойності, брудні жарти має бути 
переважно чоловічою прерогативою. 

5. Пияцтво жінок є гіршим, аніж пияцтво чоловіків. 

6. *У сучасних економічних умовах, коли жінки активні за 

межами дому, чоловікам треба долучатися до домашніх завдань, 
таких як миття посуду та прання. 

7.* Образливим є для жінок, коли шлюбні стосунки 

передбачають підпорядкування чоловіку. 
8. * При призначенні на посаду та просування по службі 

система оцінки кваліфікації та якості роботи повинна бути 

об'єктивною і не залежати від статі працівника. 

9. * Женщина повинна мати таке саме моральне право 
зробити пропозицію вступити в шлюб, як і чоловік. 

10. Жінкам треба менше турбуватися про свої права, а 

думати про те, щоб стати хорошими дружинами та матерями. 
11. * Під час побачення жінки, які заробляють так само як 

чоловіки, повинні витрачати однакові кошти з партнером.  

12. * Жінки повинні займати своє законне місце у бізнесі та 
всіх професіях нарівні з чоловіками. 

13. Жінка не повинна розраховувати на те, що вона піде в ті 

самі місця, або буде володіти такою самою свободою дій, як і 

чоловік. 
14. Сини в родині повинні більше заохочуватися до вступу у 

виші, ніж дочки. 

15. Для жінки є смішно керувати локомотивом, а для 
чоловіка латати шкарпетки. 

16. Взагалі батько повинен мати більший авторитет, ніж мати 

у вихованні дітей. 
17. Жінок треба заохочувати, щоб вони не вступали у 

сексуальні стосунки раніше шлюбу, навіть з їхнім нареченим.  

18. * Чоловік не повинен мати більших прав за законом у 

розпорядженні сімейною власністю, або доходом, ніж дружина. 
19. Жінки повинні думати про свої обов'язки щодо 

материнства та догляду за домом, а не про бажання професійної 
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або ділової кар'єри.  

20. Інтелектуальне керівництво суспільством повинно бути в 
значній мірі в руках чловіків. 

21. * Цінність економічної і соціальної свободи є більшою 

цінністю для жінок, ніж прийняття ідеалу фемінності, який був 
усталений чоловіками. 

22. Загалом жінок треба розглядати як менш спроможних 

зробити внесок в економічне виробництва, ніж чоловіки.  

23. Є багато робочих місць, на які чоловікам треба віддавати 
перевагу, ніж жінкам під час найму на роботу. 

24. * Жінкам слід надавати рівні можливості з чоловіками 

для опанування різних професій. 
25. * Сучасна дівчина має право на таку саму свободу 

регуювання, яке надається сучасному хлопцеві. 

Підсумок. Сумуємо бали запитань, де A = 0, B = 1, C = 2 і D 

= 3 бали, за винятком запитань із зірочкою (*), де масштаб 
зворотній. Високий бал засвідчує високу чутдивість 

(профеміністське ставлення), середній бал вказує на середню 

чутливість (егалітарне ставлення), а низький бал вказує на низьку 
чутливість (консервативне ставлення) та установку сексизму.  

Варіант 2. Ознайомлення з опитувальником РЕАКЦІЇ 

НА РЕВНОЩІ 
 Інструкція: Пригадайте ситуацію, в якій ви відчували сильні 

ревнощі. Наскільки сильно у вас були виражені наступні 
фізіологічні та емоційні реакції? (користуйтеся шкалою 1 2 3 4 5 6 

7, де 1 –дуже слабкий вияв реакції….7 – найвища інтенсивність 

вияву реакції). 
 Фізіологічні реакції  

Жар _________  

Втрата апетиту _________  
Холод _________  

Нервове тремтіння_____ 

Запаморочення 

голови_______  

Нудота _________  

Головна біль _________  

Тремтіння рук_______  

Обморок або пітливі 

долоні_____ 

Втрата свідомості 

_________  

Смоктання під ложечкою 
_________  

Прилив крові до голови 

_________  

Шлункові коліки 

_________  

Нервовий зрив _________  

Частіше серцебиття 

_________  

Збудження й прилив енергії 
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____  

Задишка ._________  

Сексуальне збудження 

______  

Кошмарні сни _________  

Фізична слабкість 

_________  

Неспання _________  
Емоційні реакції  

Лють _________  

Гнів _________  

Почуття 

безпорадності_____  

Неповноцінності 

_________  

Почуття власника 

_________  

Тривога _________  

Почуття незахищеності 

_____ 
Приниження _________  

Докори іншій 

людині________ 

Фрустрація _________  

Депресія _________  

Жаль до себе________  

Образа _________ 

Боязнь втрати _________  

Почуття безнадійності 

_____ 

Почуття провини 
_________  

Відчуття пастки _________  

Збентеження _________  

Впевненість у своїй правоті 

__ 

Заздрість _________  

Роздратування, прикрість 

___ 

Горе _________  

Зниження самооцінки 

______ 

Біль____  

Почуття відторгнення__ 
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Після збору анкет зробіть статистичну обробку результатів. У відсотках на рисунку 

покажіть збірний портрет ревнощів та дайте відповідь, які реакції (фізіологічні чи емоційні) 

переважають. 

Варіант 3. Обговорення соціальних та особистих факторів, що сприяють виникненню 

ґендерної маніпуляції, і прояснити роль стереотипних уявлень щодо чоловічності/жіночності у 

маніпулятивному впливі. Викладач роздає студентам надруковані раніше листи з описом 

прикладу маніпуляції, взятого з літератури (Робски О. Про любоff / on»), і пропонує з ним 

ознайомитися. 

Для обговорення пропонуються наступні питання. 

1. Хто в даному прикладі є маніпулятором?  

2. Яку мету преслідує маніпулятор? 

3. Які мішені впливу вибирає маніпулятор? 

4. Чи є маніпуляція успішною? Чому? 

5. Чи можна було уникнути маніпуляції? Як? 
Текст для аналізу 

«Лада їла шоколад. Вона могла за день з'їсти кілограм шоколаду. 
І більше нічого. Тільки півплитки ще на ніч. Я валявся перед телевізором і читав книгу. «Кіо Ку 

Міцуї! (цілком таємно - при небезпеці спалити)».Через двадцять хвилин в ТВ - спорт - теніс. Наші 

дівчата.Хочу подивитися. 
- А знаєш, що Оленці Макс на день народження подарував? – запитала Лада. 

Досвід підказував, що це питання матиме продовження 

Але я все таки спробував відмовчатися. 

- Влад? 
- Ммм? 

- У Бельгії є така шоколадна фабрика, вони тільки для VIP-ів працюють. 

До чого вона хилить? Може, збирається замовити своє скульптурне зображення з шоколаду? Іноді 
хочеться, щоб крісло, як у мультфільмах, провалилося під землю і полетіло в космічний 

простір. Зі швидкістю світла. А в кріслі сиділа б Лада. 

- Оленка туди їздила, на дегустацію. Каже, такого смачного шоколаду в житті не їла. 
- Люба, а що у нас там з ремонтом? Ти задоволена архітектором 

Лада проігнорувала мою слабку спробу завести розмову на тему, цікаву для обох. 

- І їй дали вибрати чотири начинки. Які їй найбільше сподобалися. І зробили спеціально для неї 

чотири цукерки з її ініціалами! Круто? 
Чотири цукерки? Чи не Ладин розмах. Значить, просто так розповідає. 

- Круто! - Я навіть книгу відклав, щоб бесіду підтримати. 

- Так Макс подарував їй довічну щомісячну доставку конфет з Бельгії. Прямо додому, в упаковці, 
розробленій спеціально для Оленки! Уявляєш? Цукерки з ініціалами, кожен місяць, спеціально для тебе?! 

Вартує одиницю. Мені здається, нам теж треба. Дорогий, давай купимо.Мільйон доларів за те, щоб нам 

цукерки додому приносили ?! 
- А мені здається, нам не треба, дорога. 

- Влад! Мені дуже хочеться! Я так рідко тебе прошу про щось! 

- Ладо, ну ти нормальна людина? Ти уявляєш собі, що таке  мільйон? 

- Те ж саме, що і для всіх інших! Тобі просто шкода! ти 
нічого не можеш для мене зробити!  

Почався теніс. Я зробив звук голосніше. 

- Тобі аби цю дурницю дивитися! - розлютилася Лада. – Сам нічого не можеш! Тільки дивишся, як 
інші вміють! 

- Ти багато вмієш! На манікюр записатися і на масаж не зпізнитися. 

- Так ким ти став? Ти тільки п'єш цілими днями і гуляєш ... Ти думаєш, у тебе друзі є? Так вони 

сміються над тобою. 
Я вимкнув телевізор. 

Треба врізати замок у двері. 

Підірвати шоколадну фабрику в Бельгії. 
Стукнули двері. Лада поїхала». 

Варіант 4.  Дайте власну оціноку вияву агресії 2 

                                                   
2 Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – С.406-410. – URL : http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-

http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
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Варіанти агресії Підкресліть обраний вами бал в 

континуумі, де 5 – дуже агресивна 

поведінка, а 1- зовсім не агресивна. 

1. Під час гри в бейсбол, 

той що падає вдаряє 

відбиваючого м'яча гравця. 

5 4 3 2 1 

2. Чоловік дає ляпаса 

дружині під час сварки 

. 5 4 3 2 1 

3. На війні під час атаки 

солдат застрелив ворожого 

солдата. 

5 4 3 2 1 

5. Учитель вичитує учня, 

який не виконав завдання 

5 4 3 2 1 

6. Жінка вбиває 
гвалтівникаа 

 5 4 3 2 1 

7. Група революціонерів 

вночі закладає бомбу в банку, 

таким чином висловлюючи 

політичний протест 

5 4 3 2 1 

8. Розчарований 

громадянин вирішує не 

голосувати.  

5 4 3 2 1 

9. Дві дитини фантазують, 

як вони помстяться своїм 

ворогам 

5 4 3 2 1 

10. Тюремний наглядач 

страчує злочинця 

 5 4 3 2 1 

11. Під час сварки дружина 

дає ляпаса чоловікові 

. 5 4 3 2 1 

12. Побачивши по 

телевізору особливо криваву 
сцену дитина починає сміятися 

, 5 4 3 2 1 

13. Людина наносить 

графіті на стіни туалету.  

5 4 3 2 1 

14. Людина випадково 

зіштовхує з підвіконня 

квітковий горщик, який падає на 

перехожого і травмує його. 

5 4 3 2 1 

15. Двоє людей в барі 

сваряться і починають кричати 

один на одного 

5 4 3 2 1 

16. Двоє поліцейських 

затримують демонстранта і 

вдягають на нього наручники. 

5 4 3 2 1 

 

Порівняйте ваші бали з балами інших студентів з вашої групи. Дайте «ґендерно чутливі» 

коментарі до кожного із 16 варіантів агресії. 

Теми міні-творчих робіт (за вибором)  

 Ґендерні стереотипи у студентському середовищі.  

 Ґендерна специфіка психічних процесів та соціальної поведінки (аґресія,конформізм, 

альтруїзм тощо). 

Теми рефератів (за вибором) 

 Авторитарна держава („закрите суспільство”) та тілесні мікрополітики статі. 

 Культурна обумовленість сприйняття  чоловічого тіла (І.Кон). 

 Сексистські підходи до відображення жіночого та чоловічого тіла в засобах масової 

інформації. 

 Прояви сексизму в літературному творі. 

                                                                                                                                                                              
content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf 

 

 

http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf


 36 

 Соціальні та психологічні чинники залежного становища жінок. 

Рекомендована література ::  

1. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. – С. 200-214. – 366 c. – Режим доступу : https://helpiks.org/6-

13302.html 

2. Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Ґендерные различия в восприятии привлекательности мужчин и 

женщин в барах // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: 

Питер Ком, 2000. – С.413-430. – Режим доступу : http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-

content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf 

3. Про ґендер в деталях. Насильство. – Режим доступу до ресурсу : 

https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-

nasilstvo-proti-zhinok-134410.html 

4. Spear А D. Epistemic dimensions of gaslighting: peer-disagreement, self-trust, and epistemic 

injustice /Andrew D. Spear// Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. –2019. – P. 1-24. 

– Режим доступу до ресурсу : 10.1080/0020174X.2019.1610051 

 

Тема 8. Ґендерні проблеми соціалізації, ідентичності 

Контрольні запитання: 

1. Ґендер і стать: що над чим домінує? 

2. Ґендер – це соціальний конструкт чи культурне оформлення статі? 

3. Сучасні чоловічі та жіночі ролі взаємодоповнюють чи взаємопідмінюють одна одну?  

4. Чи потрібний ґендерний підхід для аналізу психіки та поведінки тим особам, хто не 

займається жіночою та чоловічою психологією? 

5. Чи можна, змінивши контекст виховання, навчити чоловіків і жінок поводитись всупереч 

природних відмінностей між статями? 

6. Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж стануть 

гомосексуалами? 

7. Чим ґендерна психологія відрізняється від психології статевих відмінностей? 

8. Криза маскулінності – це фемінізація чоловіків чи послаблення ґендерної асиметрії? 

9. В дослідженнях С.Бем доведено, що фемінність корелює з пасивністю, інфантильністю, 

безпорадністю тощо. Чи треба вважати, що фемінність є малопридатною соціальною 

властивістю? 

10. Поділ навчальних груп за статтю є корисним чи шкідливим рішенням стосовно 

розвитку молодої людини? 

11. Чи вірно, що чоловіки емоційніші, ніж жінки? Аргументуйте даними досліджень. 

12. Чи вірно, що жінки агресивніші, ніж чоловіки? Аргументуйте даними досліджень. 

13. Відхилення від ґендерної ролі часто сприймають люди як доказ гомо 

сексуальності. Чим пояснити таке сприйняття? 

14. Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти 

гомосексуальних чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити? 

15. Зазвичай, феномен сексизму вивчають стосовно поведінки чоловіків. Чи можуть 

виявляти сексизм жінки? 

Підсумкове дослідне завдання  (макс. бал 5) 

Дослідження явища ”фейсизму”. Мета – аналіз вияву явища ”фейсизму” у ЗМІ. Оберіть 

собі газету, журнал, телепрограму (новини, серіал, мультфільми, музичні ролики), 

радіопрограму (новини, тощо). Визначтеся, яку вибірку ви візьмене для свого дослідження  

(тиждень, два-сім номерів, 2-10 годин тощо) і який саме матеріл ви збираєтесь спостерігати.  

Таблиця 1. 
Яким джерелом ви користувалися (текст, телебачення)? Яку рубрику газети журналу ви 

аналізували (новини, суспільство тощо). Якщо ви аналізували телепрограми, то яку (мультфільм, 
рекламу тощо)? 

 

Частота збору інформації (скільки номерів переглянули або скільки годин зайняв огляд 

візуального продукту? 

 

https://helpiks.org/6-13302.html
https://helpiks.org/6-13302.html
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html
https://dx.doi.org/10.1080%2F0020174X.2019.1610051
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Скільки фотокарток чоловіків, жінок ви налічили в конкретній газеті, журналі (назва)?. Які 

тематичні підписи мають фото жінок та чоловіків? Які саме соціальні ролі (формальні, неформальні, 
офіційні, неофіційні) фіксують ці фото чоловіків та жінок. 

 

Які стереотипи, крім фейсизму, сексизму ви також виявили? Підтвердбте це описом рисунку, 

фото. 

 

Висновок  

Примітка* в дану роботу у додатки включіть ілюстративний матеріал (не менше 6 фото, рисунків) з 
Вашими коментарями до кожної ілюстрації. Відсутність ілюстративного матеріалу з підписом 

виявленого стереотипу знижує оцінку вдвічі. 

Результат можна офомити у вигляді презентації (після консультації з викладачем).  

Рекомендована література : 

1. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навчальний посібник. – Київ : Академія, 2016.  – С. 106-

120. – 256 с. 

2. Щотка О. П. Ґендерна психологія: навчальний посібник. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко 

М.М., 2019. – С. 115-125; 186-195. – 358 с. – Режим доступу: –http://gestproject.eu/wp-

content/uploads/2019/02/Gender-Psychology-Shchotka.pdf 

10.  

8. Самостійна  робота 

№ 

з

/п 

Назва теми Кількість годин 

 

     

 Тема1.Вступ до ґендерної теорії 11  

 Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз 11  

 Тема 3. Постфройдівські концепції гендеру. 11  

 Тема 4. Стать в юнгіанському психоаналізі. 11  

 Разом за 1-й модуль 11  

 Тема 5. Проблеми чоловічих ролей 11  

 Тема 6. Проблеми жіночих ролей. 11  

 Тема 7. Міжособистісна атракція. Жінка та чоловік в 

структурі сімейних взаємин 

11  

 Тема 8. Ґендерно-рольові дисгармонії. 11  

 Разом  88  

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Не передбачено 
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Інтерактивні методи (тренінги, програмоване навчання, навчальні дискусії та рольові, ділові 

ігри). 

Завдання до самостійної роботи: 

підготовка до практичних занять, 

опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

підготовка до змістових модулів, 

реферування наукової літератури (конспект) та виконання різних видів самостійної роботи. 

 підготовка до іспиту(заліку). 

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності підготовки студентам 

надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, що мають пошуковий 

експериментальний та аналітичний характер. Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню 

навчального матеріалу і формуванню у студентів креативності, критичності й системності 

світогляду. 

Види самостійної роботи: 

Міні - творча робота. Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не 

лише теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження за методиками 

(тест, анкета, інтерв’ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може бути друкований текст), план, 
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вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 сторінки, результати дослідження за методикою –

2-3 сторінки, список літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –5. 

Реферат. Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише переказувати 

думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає критичний аналіз різних точок зору. 

Обсяг – 10 сторінок, план, список літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -5. 

Аналіз монографій. Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 3 

сторінки. 

Максимальний бал – 5. 

Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, віршів, кінофільму тощо. 

Виконуючи дану роботу, студенти не лише в теоретичній, а й в образній формі висловлюють своє 

ставлення до тієї чи іншої психологічної проблеми. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 5. 

«Лист до автора твору». Дана форма самостійної роботи передбачає написання твору за 

вільним стилем, в якому можна висловити своє наукове та емоційне ставлення до позицій 

конкретного автора книги (статті), до тієї чи іншої наукової праці. Обсяг – до 3 сторінок. 

Максимальний бал – 5. 

 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Запитання для поточного контролю 

Змістовий модуль 1. 

Т.1 

Розкрийте зміст поняття «ґендер». 

Охарактеризуйте поняття стать, роль, ідентичність, маскулінність та фемінність як головні 

категорії соціалізації.  

Яку роль займає феміністська ідеологія в гендерних дослідженнях?  

Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 

Назвіть сучасні ґендерні психологічні школи, їх напрямки досліджень та досягнення.  

Назвіть методи та методики ґендерних досліджень. 

Т.2 

Як поянюють відмінності статей з позицій біології та медицини? 

Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії? 

Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте? 

Схарактеризуйте концепцію М. Мід про культурну детермінацію статей. 

В чому сутність проблеми відмінностей статей в експериментальних дослідженнях? 

Т.3-5 

В чому сутність есенціалістського підходу до статі в історії філософії та модерн-науки? 

Які основні положення Фройда стосовно природи чоловічої та жіночої статі? 

Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.де Бовуар? 

Які основні ідеї захищають представниці феміністського психоаналізу? В чому суть 

неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності Н.Ходорової?  

За що критикують концепцію статі З.Фройда теоретики ”жіночих студій” (Л.Ірігарей, 

Е.Сіксу)? 

Як розглядає стать в аналітичній психології К.Юнг? Розкрийте значення понять Аніми та 

Анімуса як архетипних фігур колективного несвідомого.  

Змістовий модуль 2 

Т.6-7 

Розкрийте поняття ґендерної соціалізації, ґендерної ролі, ґендерної ідентичності.  

Назвіть головні інститути соціалізації в дитинстві.  

Які особливості соціалізації у взрослому віці?  
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Назвіть проблеми чоловічих ролей? Що можна назвати традиційними уявленнями про 

мужність? Який стереотип мужності та образ «Я» у підлітків? азвіть переваги та недоліки 

традиційної чоловічої ролі. Чи існує «криза маскулінності?  

Які, на Вашу думку, особливості сучасного українського чоловіка?  

Якими є проблеми жіночих ролей? 

Т.8 

Чи пов’язані між собою сексуальна поведінка та субкультурна диференціація статей?  

Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, гомосексуалізму.  

Назвіть головні гіпотези причин гомосексуалізму.  

Чому в більшості випадків саме жінка стає об’єктом сексуальної агресії?  

Запитання для підсумкового контрою  
1. Ґендер і стать: що над чим домінує? 

2. Ґендер – це соціальний конструкт чи культурне оформлення статі? 

3. Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 

4. Назвіть сучасні ґендерні психологічні школи, їх напрямки досліджень та досягнення.  

5. Назвіть методи та методики ґендерних досліджень. 

6. Сучасні чоловічі та жіночі ролі взаємодоповнюють чи взаємопідмінюють одна одну?  

7. Чи потрібний ґендерний підхід для аналізу психіки та поведінки тим особам, хто не 

займається жіночою та чоловічою психологією? 

8. Як поянюють відмінності статей з позицій біології та медицини? 

9. Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії? 

10. Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте? 

11. Чи можна, змінивши контекст виховання, навчити чоловіків і жінок поводитись всупереч 

природних відмінностей між статями? 

12. Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж стануть 

гомосексуалами? 

13. Чим ґендерна психологія відрізняється від психології статевих відмінностей? 

14. В чому сутність есенціалістського підходу до статі в історії філософії та модерн-науки? 

15. Які основні положення Фройда стосовно природи чоловічої та жіночої статі? 

16. Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.де Бовуар? 

17. Які основні ідеї захищають представниці феміністського психоаналізу? В чому суть 

неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності Н.Ходорової?  

18. За що критикують концепцію статі З.Фройда теоретики ”жіночих студій” (Л.Ірігарей, 

Е.Сіксу)? 

19. Як розглядає стать в аналітичній психології К.Юнг? Розкрийте значення понять Аніми 

та Анімуса як архетипних фігур колективного несвідомого.  

20. Криза маскулінності – це фемінізація чоловіків чи послаблення ґендерної асиметрії? 

21. В дослідженнях С.Бем доведено, що фемінність корелює з пасивністю, інфантильністю, 

безпорадністю тощо. Чи треба вважати, що фемінність є малопридатною соціальною 

якістю? 

22. Поділ навчальних груп за статтю є корисним чи шкідливим рішенням стосовно розвитку 

молодої людини? 

23. Чи вірно, що чоловіки емоційніші, ніж жінки? Аргументуйте даними досліджень. 

24. Назвіть проблеми чоловічих ролей? Що можна назвати традиційними уявленнями про 

мужність? Який стереотип мужності та образ «Я» у підлітків? азвіть переваги та 

недоліки традиційної чоловічої ролі. Чи існує «криза маскулінності?  

25. Чи пов’язані між собою сексуальна поведінка та субкультурна диференціація статей?  

26. Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, гомосексуалізму.  

27. Які, на Вашу думку, особливості сучасного українського чоловіка?  

28. Чи вірно, що жінки агресивніші, ніж чоловіки? Аргументуйте даними досліджень. 

29. Відхилення від ґендерної ролі часто сприймають люди як доказ гомо сексуальності. Чим 

пояснити таке сприйняття? 
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30. Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти гомосексуальних 

чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити? 

31. Зазвичай, феномен сексизму вивчають стосовно поведінки чоловіків. Чи можуть 

виявлятисексизм жінки?  

Тестові запитання 

 

Гендер  – це: 

а) соціокультурна стать людини 

б) культурна метафора у філософських постмодерністських концепціях 

в) усі відповіді вірні 

 

Есенціалістський підхід у дослідженнях статі : 

а) розглядає стать як винятково природну величину 

б) заперечує соціокультурні впливи на стать 

в) усі відповіді вірні 

 

Сучасний гендерний підхід ґрунтується на ідеї про те,що: 

а) важливими є не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а соціокультурні значення 

цих відмінностей 

б) важливими є біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а не соціокультурні значення 

цих відмінностей 

в) усі відповіді невірні 

 

Автор  вперше вжив у своїй праці поняття  „гендер”: 

а) С.Бем 

б) Р.Столлер 

в) К.-Г.Юнг  

 

Хто є автором праці „Сексуальна політика” 

а) К.Горні 

б) С.Павличко 

в)  К.Мілет   

 

Хто є автором класифікації ідентичностей людини (статева, етнічна, професійна, політична, 

ідентичність членства) 

а) Е.Фромм 

б) Ч. Гордон 

б) І.Кон 

 

Як називається жіночий архетип чоловічої психіки в аналітичній психології К.-Г.Юнга: 

а) аніма 

б) анімус 

в) немає вірної відповіді 

 

Гендерна соціалізація –це: 

а) засвоєння людиною суспільного досвіду 

б) засвоєння норм, цінностей, ролей, притаманних чоловікові та жінці 

в) усі відповіді вірні 

 

Хто є  автором  книги „Друга стать”(1949) 

а) Ш.Берн 

б) С.де Бовуар 

в) Г.Сіксу 
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Що таке соціальні експектації : 

а) вимоги до чоловіків та жінок, що висуває  суспільство 

б) недотримання   суспільних  ( в т.ч.гендерних) норм 

в) пошук  адекватних  норм, стосовно гендерної поведінки 

 

Гендерна роль – це: 

а) сукупність суспільних норм та стереотипів, що визначає приналежність людини до тієї чи 

іншої статі  

б)  гендерна поведінка у вигляді манер, одягу, жестів, мовлення 

в) усі відповіді вірні 

 

Атрофія гендерної ролі – це: 

а) втрата чоловіком чи жінкою своїх соціальних функцій 

б) тривале перебування гендерної ролі у латентному стані 

в) усі відповіді вірні 

 

Гендерно-рольовий дефіцит –це: 

а) затримка рольового розвитку, блокування його важливих потреб 

б) невідповідність гендерної ролі віковій стадії тендерного розвитку 

в) протиріччя у сфері гендерних ролей людини 

 

Інверсія гендерних ролей  – це : 

а) зміна компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні 

б) заперечення  традиційних чоловічих або жіночих ролей 

в) немає вірної відповіді 

 

Назвіть приклад інверсії статевої (сексуальної) поведінки: 

а) гомосексуалізм 

б) транссексуалізм 

в) усі відповіді вірні 

 

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ РОБОТИ 
Вид 

заняття 

Кількі

сть занять 

Максимум балів 

за 1  

Разом 

Робота 

впродовж 

семестру 

   

Модуль 1 
Практ.заняття 3 (Оцінка  „5”– 5 бали,  

„4”–  4 бали,  „3”– 3 

бали, „2”- 0 балів, 

„доповнення”–1 бал 

„відсутн.”– 0  балів)* 

15 

Самостійна 
робота* 

На вибір за 
тт.2-7 

1  5 

Контр. робота Т.4 1 5 5 

Всього за 1 

модуль 

  25 

Модуль 2 
Практ.заняття 3 (Оцінка  „5”– 5 бали,  

„4”–  4 бали,  „3”– 3 

бали, „2”- 0 балів, 

„доповнення”– 1 бал 

„відсутн.”– 0  балів)* 

15 

Контр. робота Т.8. 1 1 5 
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Емпірична 

підсумкова робота  

 1 5 

Всього за ІІ 

модуль 

  25 

Разом за модулі   50 

Іспит 

Відповідь на 
тестові питання 

25 

запитань 

2 50 

Разом   10

0 балів 

 

Примітка. За самостійну роботу можна отримати: 

1. Міні - творча робота 1 5 балів 

2. Реферат 1 5 балів 

3. Аналіз монографій 1 5 балів 

4.Психологічний аналіз мистецького твору: 

повісті, роману, віршів, кінофільму тощо. 

1 5 балів 

5. «Лист до автора твору» 1 5 балів 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 

 

 

50 100 Т 1 Т 2 Т3 Т 4 Т5 Т6 Т 7 Т8 

5 5 10 5           10 10               5 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінк

а  ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

13. Методичне забезпечення 

Психологія ґендеру: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації 
самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 053 «Психологія»/ 

Уклад. проф. Н. П. Гапон. – ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 34 с  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ 

сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с. 

2. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навчальний посібник. – Київ : Академія, 2016.  – С. 5-

50; 90-130; 200-240. – 256 с. 
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3. Шевченко З. Словник ґендерних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a-

z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html 

Допоміжна 

4. Бем С. Л. Маскулінність-фемінність. Про статеву диференціацію / С. Л. Бем // 

Незалежний культурологічний часопис «Ї». Маскулінність та фемінність. – 2003. Число 

27. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n27texts/horney1.htm 

5. Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм- Еврознак, 2004. – С. 99-112. – Режим 

доступу : http://www.klex.ru/12b 

6. Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование: Пер. с нем. – Харьков: 

Фолио, 2016. – С. 3-13.– 480 с. 

7. Бовуар С. де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / Пер. з фр. Н. Воробйової, П. 

Воробйова, Я. Собко. – К.: Основи, 1995. – С. 5-15. – 392 с. 
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