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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ ҐEНДЕРУ”) 

 

Найменування 

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 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

психологія 

 1М 2М 

Курсова робота -0 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: магістр 

психології  

(1) клінічна 

психологія, 2) 

психологія  

управління).  

Викладач. Гапон Н.П. 

 

.16 10 

Практичні 

16 4 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

88 106 

ІНДЗ: –  

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. У результаті вивчення даного курсу студент 

повинен виробити компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік.  

Очікувані результати: ПР6 розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

 

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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Тема 1: Вступ до ґендерної теорії 

Сутність категорії ґендеру, історія виникнення поняття. Поняття стать, роль, ідентичність, 

маскулінність та фемінність як головні категорії соціалізації. Розвиток ґендерної теорії. Загальна 

характеристика етапів розвитку у ХХ ст.: емпіричний (60-70 рр.), концептуалістський (70 - 

початок 80 рр.), соціально-конструктивістський (80 рр.) та постмодерністський (90 рр.). 

Методологічні відмінності гендерних досліджень та феміністських студій. Особливості 

вітчизняних досліджень гендеру. 

Підходи до вивчення статевих відмінностей з позицій біології Медичні та біологічні дані про 

відмінності та схожість організмів чоловіка та жінки. Відмінності в довготривалості життя та 

захворюваннях. Теория гормональних відмінностей.Схожість та відмінності вищої психічної 

діяльності, емоційної та інтелектуальної сфери.  

Пояснення статевих відмінностей з позицій еволюційної психології та культурального 

підходу. Ґендер як соціально-біологічна характеристика людини. Концепція Е.Іґлі про механізм 

взаємодії біології і культури. Кон І.С. про обумовленість статевих відмінностей розподілом 

соціальних ролей. Концепція М. Мід про культурну детермінацію статей.  

Соціально-детерміністські теорії статі. Теорія соціалізації Т.Парсонса та Р.Бейлса про 

засвоєння статевих ролей черезез механізми покарання та заохочення.. Теорія „категоризації за 

ознакою статі” (драматургічного інтеракціонізму) І. Гофмана. стать як ”перформенс”, маскарад 

ідентифікацій. 

Проблема відмінностей статей в експериментальних дослідженнях. Критика ґендерного 

виміру тестів інтелекту Р. Стернберга. Нові методологічні підходи до психологічних тестувань: 

врахування позиції дослідника, соціокультурного контексту та долання неоднозначності 

інтерпретації результатів. 
Література 1 питання: 

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.5. Гендер как 

социальная категория. –– С.196-237.  

▪ Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : 

Літопис, 2002. – С. 203-224. 

▪ Контрольні запитання 
1. Розкрийте зміст поняття «ґендер». 

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

категорії соціалізації.  

3. Яку роль займає феміністська ідеологія в гендерних дослідженнях?  

4. Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 

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

6. Назвіть методи та методики ґендерних досліджень. 

 

Література 2 питання: 

▪ Р. Коннелл Современные подходы//Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под 

ред. Е.Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 2000.– 

с.251-253. (Режим доступу до ресурсу:. http://philos.nsu.ru/study/Xrest_fem_texts.pdf 

▪ Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : 

Літопис, 2002. – С. 203-224. 

▪ Гапон Н.П. Мовлення та комунікація у руслі постструктуралістських досліджень ґендеру/ 

Н. Гапон // Вісник Львівського університету. Серія психологія. – 2017. – Вип. 2. – С. 3-9. 
Контрольні запитання 

• Яку роль займає феміністська ідеологія в гендерних дослідженнях?  

• Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 

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

▪  
Література 3 питання: 

http://philos.nsu.ru/study/Xrest_fem_texts.pdf
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▪ Гапон Н. Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про 

ґендер/ Н. Гапон //Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 16. – С.19-21.– 

0,5 д.а. (Режим доступу до ресурсу: http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf) 

▪ Попова Л. Психологические исследования и гендерный подход // Женщина. Гендер. 

Культура.- М., МЦГИ, 1999. - С.119-130.  

▪ Радина Н.К.Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях // 

Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С.22-27.  
Контрольні запитання 

 Які є кількісні підхіди в дослідженні ґендеру? 

Які особливості опитування, тестування, експериментальних та кореляційних досліджень? 

 Якими є Якісні підходи в дослідженні ґендеру? 

Що таке аналіз візуальних репрезентацій ґендеру? 

Що таке аналіз невербальних комунікацій, дискурс-аналіз, наративний аналіз гендеру? 

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. Передісторія фройдових поглядів на стать: 

есенціаліські підходи у філософії та науці (Платон, Арістотель, Кант, Ніцше, Вайнінгер, Ломброзо тощо).  

Універсалізація Едипового комплексу у фройдизмі.  

Фройд про ідентифікацію дитини з батьками як головний механізм засвоєння статевої ролі. 

Література ::  

 

▪ Фрейд З.Очерки по психологии сексуальности. – М.: МЦ «Система», 1991.  

▪ Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. – Чебоксары, 1994.  

▪ Фрейд З.Психология бессознательного.Сб.произведений. – М.: Просвещение, 1989.  

▪ Гапон Н. Патографічний дискурс в ґендерному діалозі // Вісник Львівського університету. 

Серія філософські науки. – 2001. –  Вип. 3. – С.79-89.  

▪ Гапон Н. Гендерна модель у психоаналізі: перспективи, пошуки // Теоретико-методол. 

проблеми генетичної психології. Матер. міжнар. наук. конф. – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – 

С. 36-42 

▪  
Тема 3. Постфройдівські концепції гендеру. 

Концепція ”другої статі” С.де Бовуар. Аналіз основних положень культової праці: «Друга стать». 

Критика феміністського психоаналізу (Н.Чодороу) теоретиками ”жіночих студій” (Л.Ірігарей, Е.Сіксу 

та ін.). Теоретики статі про соціальні наслідки біологізаторських тлумачень. 

«Позитивний» психоаналіз жінки К. Горні. Значення її концептуального підходу для розуміння зв’язку 

жіночої психічної патології та соціального контексту. 

 Постфройдівські концепціЇ : Дж. Батлер, М.Фуко, Р. Брайдотті.   

 

Література ::  

▪ Бовуар Сімона де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / Пер. з фр. Н.Воробйової, 

П.Воробйова, Я.Собко. – К.: Основи, 1995. – 392 с. 

▪ Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология 

гендерных исследований. Сб. пер. /Сост. и ком. Е.А.Гаповой и А.Р.Усмановой. – Минск: 

Пропилеи, 2000. – С.29-76.  

▪ Сиксу Э. Хохот Медузы // Гендерные исследования. – Харьков: ХЦГИ, 1999. – № 3. – С.71-

89. 

▪ Гапон Н. Проблеми статі в екзистенціалістській філософї С.де Бовуар // Вісник Львівського 

університету. Серія філософські науки. – 2004. – Вип.8. – С.34-41.  

▪ Гапон Н. Особливості ґендерного мовлення та комунікації як проблема 

постструктуралістських студій Науковий вісник Херсонського державного університету. 

http://www.apfs.in.ua/v12_2015/2016_12.pdf
http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf
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Серія «Психологічні науки». – 2017. –№ 6. http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-

vidannya  

▪ Хорни К. Женская психология. –СПб., 1993. 

▪ Джудит Батлер. Гендерное беспокойство (гл. 1.Субьекты пола / гендера / желания) // 

Антология гендерных исследований. Сб. пер. /Сост. и комментарии Е.А.Гаповой и 

А.Р.Усмановой. – Минск: Пропилеи, 2000.  

▪ Джудит Батлер. Меланхолийный гендер / Отторгнутая идентификация // Гендерные 

исследования. Вып.1.- Х.: ХЦГИ, 1998. – С.101-121.  

▪  
Тема 4. Стать в юнгіанському психоаналізі. 

 К.-Г. Юнг про архетипи Аніми та Анімуса. Значення архктипів для процесу статевої ідентифікації. 

Застосування юнгіанського концепту андрогінності в теорії ґендерних ролей С.Бем. 

Маскулінність та фемінність у психотерапевтичних теоріях. Плеромотерапія В. Роштадт. 

Кайноерестичний інстинкт у терії М..Арброза 

 

ітература ::  

▪ Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер.с англ. – К., 1996. – Ч.2.Психологические 

аспекты архетипа матери. – С.211-249.  

▪ Додатковий список літератури:  

▪ Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г.Архетип и символ. – 

М., 1991.  

▪ Гапон Н. Дискурсивні зміни жіночої суб’єктивності: ґендерний проект Гелен Сіксу // 

Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / Ред. кол.Т.Біленко (гол.ред.), М.Кашуба, В.Кемінь та ін.-

Дрогобич: Вимір,2003. – С. 58-63.  

▪ 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.  

▪  
Контрольні запитання до тем 2-4:  

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

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

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

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

неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності Н.Ходорової?  

5. За що критикують концепцію статі З.Фройда теоретики ”жіночих студій” (мЛ.Ірігарей, Е.Сіксу)? 

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

архетипних фігур колективного несвідомого.  

 

Тема 5. Соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків. Проблеми чоловічих ролей.  

Соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків. 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  

Традиційні чоловічі норми (успішності/статусу; фізичної, емоційної, розумової твердості:; 

антижіночності). Похідні недотримання норм: напруження, стрес та внутрішній конфлікт чоловічої 

особистості. Соціальна «криза чоловічої маскулінності»: чоловічі антифеміністські (Р.Блай) та 

профеміністські рухи (М.Кімель).  

Постмодерна концепція множинної мужності. Соціалізація батьківської рольової ідентичності в 

індивідуалістських країнах Заходу 

Література. 

http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
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▪ Гапон Н. Проблематика чоловічого ґендеру у постмодерністській науці // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія: Теорія культури і 

філософія науки. – 2003. – № 598. – С.126-130. 

▪ Гапон Н. П. Соціальна дезадаптація та послаблення особистого щастя як проблема жінок 

середнього віку / Н.П. Гапон, О.Б. Б’янко // Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і 

психології: від теорії до практики: збірн. тез наук.-практ. конф. (13-14 жовтня 2017, 

Харків).– Харків: ЦПД. – С.73-76. – 0, 3 д.а. (у співавт. О.Б. Б’янко) 

▪ Гапон Н. Українська жінка та її горизонти: наративний аналіз студетських есеїв / Н. Гапон 

//Психологічні виміри культури, економіки, управління: : матер. конф. 12 березня 2018 р., 

Львів/ відп.ред. О.М. Лозинський. – Львів,. 2018. – Випуск XІ. – С. 95-102. 

▪ Гапон Н.П. Психологічні аспекти трансформації жіночих ролей постсучасності: аналіз 

студетських наративів/ Н. Гапон // Тези звітної наукової конференції філософського 

факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Львів, 2018. – С.. – 0,4 д.а. 
Кауфман Майкл. Конструювання маскулінності та тріада чоловічого насильства. – Режим доступу до 

статті. –https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/triada-cholovichogo-nasilstva-

134030.html 

▪ Додатковий список літератури:  

▪ Рапопорт Роберт, Рапопорт Рона. Отношение мужей к профессиональной деятельности жен 

// Изменение положения женщины и семья / Под ред. докт.филос. наук А.Г.Харчева. – М.: 

Наука, 1977. – С.187-198.  
 

Тема 6. Проблеми жіночих ролей.  

Конфлікт материнської та професійної ролі. Професійні стереотипи стосовно жінок (”скляна стеля”, 

надмірної емоційності, інтелектуальної недостатності тощо).  

Жіночий ейджизм (відсторонення жінок зрілого віку від соціальних ресурсів).  

Сучасні негативні зміни жіночих ролей: маскулінізація (соціальна експансивність, надмірна 

змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність та бажане узалежнення від суб’єктів 

підтримки).  

 

Література: 

▪ 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. – 0, 5 д.а. (Режим доступу до ресурсу: 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf) 

▪ Гапон Н. „Ейджизм” як проблема соціально-психологічної адаптації жінок / Тези звітної 

наук. конф. філос фак.- ту ЛНУ, 2007. – С.126-128. 

▪ Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: сборн. научных статей /Под 

общ. Ред. Г.М.Лактионовой. – К.: А.Л.Д., 1995.  

▪ Про ґендер в деталях. Насильство. https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-

nasilstvo/godi-terpiti-use-pro-genderne-nasilstvo-proti-zhinok-134410.html 

▪  
Додатковий список літератури:  

▪ . Митина О.В., Петренко В.Ф.Кроскультурное исследование стереотипов женского 

поведения (в России и США) // Вопросы психологии. -–2000. – № 1. – С.68-86.  

▪   
Контрольні запитання т.5-6  

1. Розкрийте поняття ґендерної соціалізації, ґендерної ролі, ґендерної ідентичності.  

2. Назвіть головні інститути соціалізації в дитинстві.  

3. Які особливості соціалізації у взрослому віці?  

4. 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?  

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

6. Якими є проблеми жіночих ролей? 

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
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Тема 7. Міжособистісна атракція. Жінка та чоловік в структурі сімейних взаємин 
Міжособистісна атракція. Поняття атракції, її чинники. Терито-ріальна близькість людей. Антиципація 

взаємодії. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної привабливості. Фізична приваб-ливість та 

феномен «відповідності зовнішнім даним партнера». Ґендерні та культурні детермінанти фізичної 

привабливості. Концепція любовних взаємин Р.Стернберга. Глобалізація та зміни безпосередніх людських 

взаємин.  

Тенденції розвитку сімейних відносин та сучасних форм сім’ї (досвід Центрально-Східної Європи). 

Вербальне та фізичне насилля в партнерських відносинах. Альтернативні форми сім’ї. Відмова від сім’ї 

(синґл-статус).  

▪ Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Гендерные различия в восприятии привлекательности мужчин и 

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

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

content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf 

▪ Гапон Н. Традиційні жіночі образи соціокультури: дискусійні позиції вітчизняних 

ґендерних шкіл  // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : Cogito- Центр Європи, 2004. – Вип. 

ХVІ. – С. 107-115. 

▪ Пиз А., Пиз Б. Язык взаимотношений – мужчина+женщина. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 

Изд-во ЭКСМО – МАРКЕТ, 2000.  

▪ Гапон Н. Деконструкція символічних жіночих образів як проблема філософсько-

політологічного дискурсу кінця ХХ сторіччя //  Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2004. – Випуск 1. – С.147-152.  

▪ 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. – 0, 5 д.а.  
 

Тема 8. Ґендерно-рольові дисгармонії.  

Суспільна система поглядів на норми статево-рольового поводження. Соціальні експектації та їх 

тиск на свідомість людини (осуд, негативні оцінки тощо). Зміни статево-рольової поведінки.  

Різні підходи до розуміння інверсії як девіації, стилю життя. Концепція «перформенсу статі» 

Дж.Батлер. Ґендерно-рольовий інфантилізм. Ґендерно-рольовий дефіцит. Атрофія ґендерної ролі.  

 

Література  

▪ Говорун Т., Кікінежді О.Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний 

посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999.  

▪ Кейт Мілет. Сексуальна політика / Пер. з англ. – К., 1998. – Ч.2.Розд.3.Сексуальна 

революція. – С.106-258.  

▪  
Додатковий список літератури:  

▪ Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. – М., 1998.  

▪ Кон И. Мужское тело как эротический обьект // Гендерные исследования. – №3 (2/1999): 

ХЦГИ. – М., 1999.– С.297-317.  
Контрольні запитання т.8.  

1. Визначте стадії психосексуального розвитку.  

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

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

4. Назвіть головні гіпотези причин гомосексуалізму.  

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

4.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

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
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л 

л 
п 

п 
л

л 

і сам л 

л 
п 

п 
л

л 

і са

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 15 2    13 

Тема 2. Ґендер та 

фройдівський психоаналіз 
15 2 2   11 15 2    13 

Тема 3. Постфройдівські 

концепції гендеру. 
15 2 2   11 13     13 

Тема 4. Стать в 

юнгіанському 

психоаналізі. 

15 2 2   11 17 2 2   13 

Разом – зм. 

модуль1 

60 8 8   44 60 6 2   52 

 
Тема 5. Проблеми 

чоловічих ролей 
15 2 2   11 13     13 

Тема 6. Проблеми жіночих 

ролей. 
15 2 2   11 13     13 

Тема 7. Міжособистісна 

атракція. Жінка та чоловік 

в структурі сімейних 

взаємин 

15 2 2   11 17 2 2   13 

Тема 8. Ґендерно-рольові 

дисгармонії. 
15 2 2   11 17 2    15 

Разом – зм. 

модуль 2 60 8 8   44  4 

2

2   54 

Усього годин  120 16 16   88 60 10 4   106 

Курсова робота Не має   -     - - -  

Усього годин 120 16 16   88 120 10 4   106 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  

для денної форми навчання 

 

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. Міжособистісна атракція. Жінка та чоловік в структурі сімейних взаємин 2 

Тема 8. Ґендерно-рольові дисгармонії. 
2 

Разом за 2-й модуль 8 

Разом :  16 
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Практичне 1. Ґендерний та статеворольовий підходи до соціалізації особи. 

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_should_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_all_be_feminists?language=uk  

Дослідні завдання на занятті 

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. 

Варіант 2. Проаналізуйте кожну позицію ґендерного та статеворольового підходу до соціалізації особи. 

Виробіть новий (можливо культурно-релятивний) підхід, який буде містити уточнення 

запропонованих у табличці позицій, відповідно до наших соціокультурних реалій. Яких позицій буде 

більше: ґендерного, чи статеворольового підходів? 

Дискусійна 
позиція 

Ґендерний підхід Статеворольовий підхід 

 

Постґендерний, або культурно-релятивний 

підхід (який зауважує тип соціокультури 
та специфіку суспільства)  

1 Орієнтація на пом'якшення 
відмінностей між статями 

Орієнтація на підкреслення відмінностей 
між статями 

 

2 Виховання з повагою до вільного 

вибору ґендерної ідентичності 
особою 

 

Виховання в дусі жорсткого (наперед 
визначеного) вибору статевої ідентичності 

 

 

3 Відсутність орієнтації на «особливе 
покликання» чоловіка та жінки 

 

Орієнтація на «особливе покликання» 
чоловіка та жінки 

 

 

4 Заохочення видів діяльності, 
відповідних інтересам особистості 

 

Заохочення видів діяльності, відповідних 
статі 

 

 

5 Вибір видів поведінки відповідної 
до конкретної ситуації 

Вибір видів поведінки, що виходять із 
статевої причетності 

 

6 Обґрунтування недоцільності 

окремого за статю навчання 
(наприклад, на уроках трудового 
навчання) 

Обгрунтування доцільності окремішнього 
навчання, відповідно до статі 

 

7 Тенденція до розмивання 

культурально сформованих 
гендерних схем 

Наявність жорстких, культурально 
сформованих гендерних схем 

 

8 Можливість відходження від 

традиційних чоловічих та жіночих 
моделей суспільної поведінки 

Засудження відходження від традиційних 

моделей суспільної поведінки 

 

   

Варіант 3.  
. «Взаємозв'язок біологічних і психологічних характеристик особи: гендерний аспект ». Заповнити табл. 1. 

Показник Чоловіки Жінки 

Соматичні характеристики   

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
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Разміри та пропорції тіла   

м'язова сила   

статеві гормони   

Обмін речовин в організмі   

Витривалість при тривалій діяльності   

Особливості структурно-функціональної 

організації головного мозку 

  

Загальний розмір головного мозку і окремих 

ділянок 

  

Функціональна асиметрія півкуль   

Мозгова регуляція мовних функцій   

Мозкова активність, пов'язана з емоціями   

Психофізіологічні характеристики   

Кольоровий зір   

Чутливість до слабкого й помірного болю   

Повернення фізіологічних параметрів до норми 

після стресових реакцій 

  

   

Сила нервной системы по показателям реа-   

Приклад правильного заповнення таблиці на с. 72 в кн.: Гендерная психология. 2-е изд. / Под ред. И. С. 

Клециной. — СПб.:Питер, 2009. — 496 с. http://www.studmed.ru/klecina-is-red-gendernaya-

psihologiya_3b27992829f.html 

Варіант 4. Аналіз схеми діяльності лівої та правої півкуль в кн. Гингер С., Гингер 

А. Гештальт — терапия контакта. http://readbookonline.ru/read/336 

Левое полушарие Правое полушарие 

вербальное: речь, слова (зона языка у 96% людей — у 98% 

правшей и 70% левшей) 

«научное» 
время 

логическое 

рациональное («голова») 
аналитическое: видит «одно дерево» 

Немое: образы, формы, цвета 

«художественное» 

Пространство 

алогическое, интуитивное 
эмоциональное («сердце») 

синтетическое (видит «весь лес») 

содержание речи 

письменное и устное изложение в прозе — арифметика и устный 

счет 
организованное сознательное мышление 

припоминание имен 

припоминание названий предметов 

интонация голоса (тембр, модуляции) 

поэзия, живопись, музыка 

высшая математика 
сновидения и «фрейдовское» бессознательное 

припоминание лиц (целостный Гештальт) —

 припоминание формы и способа применения 

«я в мире» 

количественное 
музыкальный ритм и временные отрезки 

«мир во мне» 

качественное 
тембр и музыкальная мелодия 

Левое полушарие Правое полушарие 

не способно отличать мужской голос от женского 

не умеет ни рисовать, ни петь 

алфавитное письмо 

текст 

линейный (картезианский) подход восприятие новых оригинальных 

и сложных элементов 

креативность и исследовательская деятельность 

не способно выразить эмоцию в словах 

не умеет ни говорить, ни считать 

китайские идеограммы, египетские иероглифы — 

контекст 

системный подход 

восприятие знакомого, обыденного, стереотипного 

контекста, ориентирование в ранее известном 

неразработанная творческая интуиция 

«женское» полушарие 

филогенез: потребность в вербальной коммуникации 

(«женщина у очага», заботящаяся о детях) 

социальный, радостный, оптимистический оттенок 

«мужское» полушарие 

(тестостерон) 

филогенез: потребность в ориентации (пространство и 

формы), необходимой на охоте и войне 

эмоционально-мрачный, пессимистический оттенок 

вербальные виды психотерапии (психоанализ) 
психотелесные и эмоциональные виды терапии 

(Гештальт) 

Варіант 5. Навчальна гра ”Інтерв’ю з політиком”. Мета –з’ясування ґендерної структурованості 

повсякденної практики спілкування та взаємодії. Роблять поділ групи на дві частини. Для ролей 

http://www.studmed.ru/klecina-is-red-gendernaya-psihologiya_3b27992829f.html
http://www.studmed.ru/klecina-is-red-gendernaya-psihologiya_3b27992829f.html
http://readbookonline.ru/read/336
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політиків одна підгрупа обирає одну чоловічу особу, інша – одну жіночу. Далі в кожній підгрупі 

обирають особу (не залежно від статі) для ролі опонента політика. Для опонентів кожна група готує 

список запитань, які вони поставлять політику, обраному в протилежній групі. Почергово підгрупи 

виступають у ролі журналістів на пресс-конференції політика з протилежної підгрупи. Завданням гри є 

відстежити: які запитання ставлять, на що з'ясування чого вони скеровані, що їх цікавитиме спочатку, а 

що другочергово тощо, які запитання сталять частіше жінці-політику, які – чоловіку-політику. 

Насамкінець проводять групову дискусію. 

Теми міні-творчих робіт (за вибором): 

▪ Гендерна специфіка Я-концепції (дослідження за допомогою техніки Q-сортування). 

▪ Дослідження гендерних особливостей прояву соціального інтересу особи за шкалою Джоунса - 

Кендала. 

▪ Дослідження гендерних особливостей локусу контролю за тестом Дж.Роттера.. 

 

Теми рефератів (за вибором) 

▪ Ґендер та ґендерні дослідження в ХХ столітті  

▪ Критика психоаналітичного трактування жінки у праці К.Мілет „Сексуальна політика”. 

▪ Жінка у праці С. де Бовуар „Друга стать” 

▪ Французькі жіночі студії (Г.Сіксу, Л.Ірігарей) та їх вплив на вітчизняні дослідження гендеру. 
 

Література 

▪ Бовуар Сімона де. Друга стать. У двох томах. – Том 1. / Пер. з фр. Н.Воробйової, 

П.Воробйова, Я.Собко. –  К.: Основи, 1994. – 390 с. 

▪ Бовуар Сімона де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / Пер. з фр. Н.Воробйової, 

П.Воробйова, Я.Собко. – К.: Основи, 1995. – 392 с. 

▪ Гапон Н. Проблеми статі в екзистенціалістській філософї С.де Бовуар // Вісник 

Львівського університету. Серія філософські науки. – 2004. – Вип.8. – С.34-41. 

▪ Гапон Н. Ґендерні дослідження у ХХ сторіччі: корективи соціально-гуманітарного знання 

// Схід. Аналітико-інформа-ційний журнал. – 2003. – № 7. – С.98-102. 

▪ Гапон Н. Мова та ґендер :ретроспектива постструктуралістських дискусій у філософії 

(Л.Ірігарей) // Наукові записки Терно-пільського державного педагогічного університету 

ім.В.Гна-тюка. Серія : Філософія. – 2003. –  Вип. 11. – С.94-100. 

▪ Гапон Н. Дискурсивні зміни жіночої суб’єктивності: ґендерний проект Гелен Сіксу // 

Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / Ред. кол.Т.Біленко (гол.ред.), М.Кашуба, В.Кемінь та 

ін.-Дрогобич: Вимір,2003. – С. 58-63.  

▪  

Практичне 2. Дослідження ґендерних диспозицій особистості  
Запитання  

Передісторія фройдових поглядів на стать: есенціаліські підходи у філософії та науці (Платон, Арістотель, 

Кант, Ніцше, Вайнінгер, Ломброзо тощо).  

Фройд про ідентифікацію дитини з батьками як головний механізм засвоєння статевої ролі.  

Статеві відмінності лібідозної енергії, в розвитку суперего чоловіків та жінок.  

▪ Що таке фемінність, маскулінність, андрогінність? 
Дослідні завдання 
1.Перегляд відео та обговорення «Жінки та психоаналіз» 

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

 2.Обговорення положень статті «Проблематизація статі в психоаналізі»  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 ) 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? ). – URL : https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript 

▪  

https://www.youtube.com/watch?v=z9I8ngg85-k
http://www.education.gender-az.org/Files/4.6.2rus.pdf
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
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Дослідні завдання на занятті 
 

Варіант 1. Аналіз виконаного самостійно есе. (1-1,5 сторінки) на тему ”Якщо б я на один день побула 

(побув) чоловіком (жінкою)”. 

Варіант 2. Дослідження ґендерних ролей за анкетою BSRI (С.Бем див. у методичці с.55).  
.Методичний інструментарій: Бем С.Л. Полоролевой опросник // Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – 

СПб.: Питер, 2000, –С. 199-203; 

Варіант 3. Гендерні шкали опитувальників. 

Опитувальник FPI.  (XII-та  шкала на визначення гендерного типу) . 

Варіант 4. Дослідіть особистість за шкалою «маскулінність-фемінність» методики FPI. 

Інструкція.Уважно прочитайте твердження  та зазначте, будь ласка, відповідь „так” або „ні”. 
№  Так  Ні  Бал 

1 
Я майже щодня думаю про те, наскільки кращим було б життя, якби 

мене не переслідували невдачі 

   

2 
Я можу застосувати фізичну силу, якщо необхідно відстояти свої 

інтереси 

   

3 Я легко соромлюсь    

4 
Я люблю такі завдання, коли можна діяти без тривалих 

розмірковувань 

   

5 У мене часто немає апетиту    

6 Зазвичай я рішучий (а) і дію швидко    

7 Коли я хвилююсь, в мене пересихає в роті, трусяться руки і ноги    

8 Я із задоволенням вказую іншим на їхні помилки    

9 Активно приймаю участь в організації суспільних заходів    

10 Якщо я дуже розсерджусь на когось, то можу його вдарити    

11 Мене мало хвилює те, що хтось погано до мене ставиться    

12 
Я швидше примушу будь-яку людину зробити те, що мені потрібно, 

ніж попрошу її про це 

   

13 У мене досить часто змінюється настрій    

14 Я впевнений (а)а у своєму майбутньому    

15 
Часто в мене такий настрій, що я готовий (а) вибухнути з будь-якого 

приводу 

   

Ключ: відповіді «так» на запитання 2, 4, 6,8,9,10,11,12,14,15 оцінюються в 1 бал, відповіді «ні»- на запитання 1, 3, 

5,7,13  оцінюються в 1 бал. Неспівпадіння відповіді з ключем 0 балів. Високі оцінки по даній шкалі – від 11-15 балів, вказують 

на перебіг психічних процесів за чоловічим типом, а низькі, в діапазоні від 1-5 балів – за жіночим. Середні показники 6-10 

балів вказують на застосування особою різних стратегій поведінки, т.з андрогінність, або соціальну гнучкість поєднання 

маскулінних та фемінних типологічних рис. 

Чоловічий (маскулінний) тип свідчить про виражену здатність протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, 

надихати на досягнення цілей, вказує на твердість характеру. 

Жіночий (фемінний) тип притаманний людині, на яку розраховують близькі, друзі, колеги, проте в ситуаціях, що 

вимагають взяти на себе відповідальність, керівництво, виявити наполегливість, такий тип схильний доручати вирішення 

вагомих справ іншим.  

Андрогінний (змішаний) тип свідчить про застосування стратегій як маскулінного так і фемінного типів. Наприклад, 

здатність протистояти негараздам, згуртовувати оточуючих, що вказує на твердість характеру може поєднуватися з бажанням 

розділити власну відповідальність з іншими, чи переадресувати її іншим. 

 

▪  

Література 

▪ Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование: Пер. с нем. – М: Терра, 

1992. – 480 с. 

▪ Кораблина Е.П. Психологическая помощь с точки зрения экзистенциально-

гуманистического подхода и женского и мужского способов существования // 

Психологические проблемы самореализации личности. Вып.3. –– СПб.: Издательство С.-

Петербургского университета.- 1999.- С.169-177.  

▪ Люшер М. Сигналы  личности: ролевые игры и их мотивы..– Воронеж, 1995. 

▪ Гапон Н. Патографічний дискурс в ґендерному діалозі // Вісник Львівського університету. 

Серія філософські науки. – 2001. –  Вип. 3. – С.79-89.  

Варіант 3. Опитувальник Personal Attributes Questionnaire (Spence, Helmreich & Stapp, 1973) див. у кінці 

методички с.   ). 

Варіант 4. Опитувальник «Я - ЖІНКА (ЧОЛОВІК)», розроблений Л. Н. Ожиговою на основі методики 

«Незакінчені речення». ) див. у кінці методички с.  ) 
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▪  

Практичне заняття 3. Постфройдівські концепції гендеру. 
Запитання для дискусії: 

▪ Концепція ”другої статі” С.де Бовуар. Чи дійсно анатомія є долею. Обговорення ключового 

питання С. де Бовуар 

https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?language=uk 
Французькі жіночі студії (Г.Сіксу, Л.Ірігарей) та їх вплив на вітчизняні дослідження гендеру. 

Значення концептуального підходу К. Горні для розуміння зв’язку жіночої психічної патології та 

соціального контексту. 

 Постфройдівська концепція Батлер про стать як ”перформенс”, маскарад ідентифікацій.  

Дослідні завдання.  

Варіант 1. Формування налаштованості студента-психолога, для його майбутньої готовності 

здійснювати експертизу існуючих програм з сексуальної 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 відмови. 

Коментуючи цю ситуацію, важливо відзначити можливий вплив на 

прийняте батьком рішення гендерних 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. Восьмикласниця розповіла вчительці, з якою мала довірливі стосунки, що вчитель фізики до неї 

чіпляється і «негідно » поводиться. Він запросив її після уроків в кабінет фізики, буцімто виправити 

«двійки». Коли вона прийшла, вчитель запропонував їй за рахунок заборгованості прибрати кабінет. Після 

закінчення 

прибирання він похвалив її старанність і погладив по голові, потім по плечу, а потім по грудях. Дівчина 

зупинила його та обурилася. Тоді вчитель став погрожувати, що такій «незговірливій» учениці не бачити 

гарної оцінки з фізики. (В обговоренні даної ситуації важливо сфокусуватись не лише на виявах сексизму 

та сексуального домагання.Іншою важливою темою для аналізу можуть стати 

складні почуття та дії вчительки з приводу того, що на адресу її колеги звучать серйозні звинувачення). 

3. 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.  

Варіант 2. Дослідне завдання. 

Обговорення  соціальних та особистих факторів, що сприяють виникненню гендерної 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. 

https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?language=uk
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- 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». 

 

Література 

▪ Джонсон Р.А. Она. Глубинные аспекты женской психологии: Пер. с англ. – X.: Фолио; М.: 

Ин-т обшегуманит. исслед. 1996. – 124с. 

▪ Джонсон Р.А. Она. Глубинные аспекты мужской психологии: Пер. с англ. – X.: Фолио; М.: 

Ин-т обшегуманит. исслед. 1996. – 190с. 

▪ Хорни К. Невротические отношения полов // Психология господства и подчинения: 

Хрестоматия. – М.: Харвест, 1998. – С. 424-495.  
 

Практичне заняття 4.  Стать в юнгіанському психоаналізі. 
Питання для дискусії: 

Юнгіанський психоаналіз з позицій гендерного аналізу? 

Маскулінність та фемінність у психотерапевтичних теоріях. Плеромотерапія В. Роштадт.  

Кайноерестичний інстинкт у терії М..Арброза. 

Дослідні завдання: 

З'ясування відповідність виховання дітей до гендерних уявлень батьків. Розв’язання проблемних 

ситуацій 

. Мета – з'ясувати відповідність виховання дітей до гендерних 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.  
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  

Дослідне завдання. 

https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better
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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 з’ясовують: наскільки виокремлені якості особистості співпадають з гендерними 

стереотипами маскулінності/фемінності. 

 

Теми рефератів (за вибором) 

▪ Ґендерна ідентичність: Інверсія ролей у культурі. 

▪ Суспільні моделі гендерної поведінки (традиціоналістське та постіндустріальне суспільство) 

Література 

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм- Еврознак, 2001. – С. 310-315. 

▪ Гапон Н.П. Вартості української родини в репрезентаціях студентської молоді // Молодь і 

ринок. Щомісячний накуово-педагогічний журнал. – 2007.–№ 8 (31).– С.12–16. 

▪ Горностай П.П. Ґендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості особливості 

чоловічої та жіночої соціалізації // Гендерні студії : освітні перспективи. – К.: ТОВ 

Поліграфічний центр „Фоліант”, 2003. – С.5-20. 

▪ Клецина И.С. Гендерная социализация : Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 1989. – С. 45-59. 

▪ Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С.167- 

172. 

▪ Хамітов Н. Плідні та неплідні моделі сучасної сімї: досвід андрогін – аналізу // Ситуація 

сім’ї у сучасному суспільстві – досвід Центрально-Східної Європи. –Люблін: 

Вид.Католицького Університету Іоана Павла ІІ, 2007. – С.24-30. 
Hapon N. Wpływ procesów globalizacji i migracji na ukraińską rodzinę // Sytuacja rodziny we współczesnym 

społeczeństwie – doświadczenia Eurupy Środkowo-Wschodniej. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II, 2007. –S.49-63. 
 

Практичне заняття. Тема 5. Соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків Проблеми 

чоловічих ролей.  
Запитання для дискусії 

▪ Як виявляються гендерні стереотипи у ставленні суспільства до різних форм насильства в 

сім'ї? 

▪ У чому специфіка близьких та віддалених наслідків сімейного насильства для хлопчиків і 

для дівчаток (чоловіків і жінок)? 
Дискусія після перегляду відео:  
Що ви думаєте про синдром соціальної напруженості хлопців та чому хлопці надають перевагу чоловічій дружбі, 

ніж дружбі з дівчатами. Аналіз проблем хлопців Філіпом Зімбардо. –URL : https://www.ted.com/talks/zimchallenge#t-

134923 

Чи варто приймати радикальний закон про покарання за насилля у сім’ях? Див. в 

https://www.ted.com/talks/laura_l_dunn_it_s_time_for_the_law_to_protect_victims_of_gender_violence
?language=uk 

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_women_has_spiraled_out_of_control?language

=uk 

Чи існує «криза маскулінності? 

 Чому гендерна рівність - це добре для всіх, і для чоловіків також? Дискусія після перегляду лекції М. 

Кіммеля 

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

ncluded?language=uk 
 

Колоквіум. Типові «пастки» батьківства (Макс бал 5). 
 
 Проілюструйте вербально типові «пастки» батьківства (Г.С. Абрамова), 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 

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

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»  

 

Тема 6. Проблеми жіночих ролей.  
Запитання для дискусії 

Сучасні негативні зміни жіночих ролей: маскулінізація (соціальна експансивність, надмірна 

змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність та бажане узалежнення від суб’єктів 

підтримки).  

▪ Що таке інверсія ролей? Чи треба виховувати хоробрість у дівчат. Дискусія після лекції 

К.Пол 

https://www.ted.com/talks/caroline_paul_to_raise_brave_girls_encourage_adventure?lang

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

https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders?language=uk 

▪ Які відмінності існують між жінками, які заявляють і не які заявляють про те, що сталося 

сексуальне насильство? 
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? 

▪ 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.  

 

Тема 7. Міжособистісна атракція. Упередження/сексизм. 
Запитання для дискусії 

 Поняття атракції, її чинники.  

Ґендерні та культурні детермінанти фізичної привабливості 

Що таке фейсизм, сексизм? 
 

Які наслідки змін у соціальних мережах для статі? Джоанна Блейклі  про соціальні медія та кінець статі 

https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender?language=uk 
Яке Ваше ставлення до суджень авторки Валарії Каур про любов як революційний соціотерапевтичний проект у 

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/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender?language=uk
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соціумі, що опановує соціальну лють. Kaur V. 3 lessons of revolutionary love in a time of ragehttps . –URL 

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript 

Обговорення метафор любові. Любов – це: а) мандрівка; фізична сила (гравітаційна, електромагнітна тощо); б) 

хвороба; в) божевілля;.г) магія; д) війна. Як людський досвід впливає на таке метафоричне розуміння любові ?  

 
Що цікавого про працю, кохання, материнство Ви збагнули після прослуханого інтерв’ю із суперзіркою тенісу 

Сереною 

Вільямс? https://www.ted.com/talks/serena_williams_gayle_king_on_tennis_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. 

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 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 вказу є на середню 

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

сексизму. 

 

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. 

▪ Соціальні та психологічні чинники залежного становища жінок. 

▪ Подолання чоловічої та жіночої самотності у руслі метаантропологічного підходу (Н.Хатітов,С.Крилова) 
▪ Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Гендерные различия в восприятии привлекательности мужчин и женщин в барах // 

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.413-430. – URL: 
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf 

 
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/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://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
http://www.yorku.ca/rokada/psyctest/attwom2.pdf
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▪ Психологічний аналіз твору мистецтва : повісті, роману, віршів, кінофільму тощо.  

 

Література  

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм- Еврознак, 2001. – С. 310-315. 

▪ Балакірєва О. Громадська думка про статево-рольові стереотипи в гендерному світогляді 

//Гендерний аналіз українського суспільства.- К.:ПРОООН,1999. – С.103-112.  

▪ Гапон Н. Жіночий „ейджизм” як проблема соціальної реабілітації та психологічної 

допомоги // Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. 

Тези круглого столу. – Львів: ЛДУВС, 2007. – С.28-30.  

▪ Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс. – Тернопіль: 

Нова книга – Богдан, 1999. – 383 с. 
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  

 

Практичне заняття 8. Ґендерно-рольові дисгармонії. Контрольна робота 

Запитання для дискусії 

1. Чи відрізняються моделі ґендерної поведінки, які пропонує традиціоналістське та постіндустріальне 

суспільство? 

2. Що таке соціальні експектації? 

3. Порушення гендерно-рольової ідентичності це: спосіб збереження самобутності чи девіація? Аналіз 

підходів.  

Як «хвороба» перетворилася на рису особистості. Рефлексія  на лекцію А. Соломона 

https://www.ted.com/talks/andrew_solomon_love_no_matter_what/transcript#t-9877 
 

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? 
 

Література до колоквіуму 

▪ Основи теорії гендеру. Підручник / За ред. М.М.Скорик. – К.: ПРООН, 2004. 

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2001. – С. 310-315. 

▪ Гапон Н. Проблематика чоловічого ґендеру у постмодерністській науці // Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія : Теорія культури і 

філософія науки. – 2003. – № 598. – С.126-130. 

http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
https://www.ted.com/talks/andrew_solomon_love_no_matter_what/transcript#t-9877
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▪ Знаков В.В. Половые, гендерные и личностные различия в понимании моральной 

дилеммы // Психологический журнал, 2004. – № 1. – С. 41-51. 

▪ Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 

2002. 

▪  

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ 

для заочної форми навчання 

 

 

Практичне заняття 4.  Стать в юнгіанському психоаналізі. 
Питання для дискусії: 

Юнгіанський психоаналіз з позицій гендерного аналізу? 

Маскулінність та фемінність у психотерапевтичних теоріях. Плеромотерапія В. Роштадт.  

Кайноерестичний інстинкт у терії М..Арброза. 

Дослідні завдання: 

З'ясування відповідність виховання дітей до гендерних уявлень батьків. Розв’язання проблемних 

ситуацій 

. Мета – з'ясувати відповідність виховання дітей до гендерних 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.  
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  

Теми рефератів (за вибором) 

▪ Ґендерна ідентичність: Інверсія ролей у культурі. 

▪ Суспільні моделі гендерної поведінки (традиціоналістське та постіндустріальне суспільство) 

Література 

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм- Еврознак, 2001. – С. 310-315. 

▪ Гапон Н.П. Вартості української родини в репрезентаціях студентської молоді // Молодь і 

ринок. Щомісячний накуово-педагогічний журнал. – 2007.–№ 8 (31).– С.12–16. 

▪ Горностай П.П. Ґендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості особливості 

чоловічої та жіночої соціалізації // Гендерні студії : освітні перспективи. – К.: ТОВ 

Поліграфічний центр „Фоліант”, 2003. – С.5-20. 

▪ Клецина И.С. Гендерная социализация : Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 1989. – С. 45-59. 

▪ Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С.167- 

172. 

▪ Хамітов Н. Плідні та неплідні моделі сучасної сімї: досвід андрогін – аналізу // Ситуація 

сім’ї у сучасному суспільстві – досвід Центрально-Східної Європи. –Люблін: 

Вид.Католицького Університету Іоана Павла ІІ, 2007. – С.24-30. 

 

№ 
Тема 

 

Прак

тичн

і 

 Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
Тема 4. Стать в юнгіанському психоаналізі. 

2 

 Разом – за модуль1 2 

9 Тема 7. Міжособистісна атракція.  2 

 Разом – за модуль1 2 

 Разом  4 

https://bokmal.com.ua/books/simona-knows-better
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Hapon N. Wpływ procesów globalizacji i migracji na ukraińską rodzinę // Sytuacja rodziny we współczesnym 

społeczeństwie – doświadczenia Eurupy Środkowo-Wschodniej. – Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II, 2007. –S.49-63. 

 

Тема 7. Міжособистісна атракція. Упередження/сексизм. 
Запитання для дискусії 

 Поняття атракції, її чинники.  

Ґендерні та культурні детермінанти фізичної привабливості 

Що таке фейсизм, сексизм? 
 

Які наслідки змін у соціальних мережах для статі? Джоанна Блейклі  про соціальні медія та кінець статі 

https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender?language=uk 
Яке Ваше ставлення до суджень авторки Валарії Каур про любов як революційний соціотерапевтичний проект у 

соціумі, що опановує соціальну лють. Kaur V. 3 lessons of revolutionary love in a time of ragehttps . –URL 

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revolutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript 

Обговорення метафор любові. Любов – це: а) мандрівка; фізична сила (гравітаційна, електромагнітна тощо); б) 

хвороба; в) божевілля;.г) магія; д) війна. Як людський досвід впливає на таке метафоричне розуміння любові ?  

 
Що цікавого про працю, кохання, материнство Ви збагнули після прослуханого інтерв’ю із суперзіркою тенісу 

Сереною 

Вільямс? https://www.ted.com/talks/serena_williams_gayle_king_on_tennis_love_and_motherhood?language=
uk 
Дослідні завдання 

Варіант 1. Тест: упередження /сексизм. Шкала ставлення до жінки2. –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.  

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 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. 

 

 
2 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/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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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. 

▪ Соціальні та психологічні чинники залежного становища жінок. 

▪ Подолання чоловічої та жіночої самотності у руслі метаантропологічного підходу (Н.Хатітов,С.Крилова) 
▪ Глэдью Б.А., Дилэйни Г.Д. Гендерные различия в восприятии привлекательности мужчин и женщин в барах // 

Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. – С.413-430. – URL: 
http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf 

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

 

Література  

▪ Берн Ш. Гендерная психология. – СПб. : Прайм- Еврознак, 2001. – С. 310-315. 

▪ Балакірєва О. Громадська думка про статево-рольові стереотипи в гендерному світогляді 

//Гендерний аналіз українського суспільства.- К.:ПРОООН,1999. – С.103-112.  

▪ Гапон Н. Жіночий „ейджизм” як проблема соціальної реабілітації та психологічної 

допомоги // Психологічні проблеми соціальної адаптації та правової реабілітації громадян. 

Тези круглого столу. – Львів: ЛДУВС, 2007. – С.28-30.  

▪ Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Стать та сексуальність: Психологічний ракурс. – Тернопіль: 

Нова книга – Богдан, 1999. – 383 с. 
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  

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з

/п 

Назва теми Кількість годин 

 

     

 Тема1.Вступ до ґендерної теорії 11 13 

 Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз 11 13 

 Тема 3. Постфройдівські концепції гендеру. 11 13 

 Тема 4. Стать в юнгіанському психоаналізі. 11 13 

 Разом за 1-й модуль 11 13 

 Тема 5. Проблеми чоловічих ролей 11 13 

 Тема 6. Проблеми жіночих ролей. 11 13 

 Тема 7. Міжособистісна атракція. Жінка та чоловік в 

структурі сімейних взаємин 

11 13 

 Тема 8. Ґендерно-рольові дисгармонії. 11 15 

 Разом  88 106 

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, 

http://psy.knlu.kyiv.ua/wp-content/uploads/2015/10/pains_e_maslach_k_praktikum_po_socialnoi_psihologii.pdf
http://www.pj.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya
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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, 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? 
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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?  

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 та зразки тестів 

Запитання 

Ґендер і стать: що над чим домінує? 

Ґендер – це соціальний конструкт чи культурне оформлення статі? 

Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії. 

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

Назвіть методи та методики ґендерних досліджень. 

Сучасні чоловічі та жіночі ролі взаємодоповнюють чи взаємопідмінюють одна одну?  

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

жіночою та чоловічою психологією? 

Як поянюють відмінності статей з позицій біології та медицини? 

Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії? 

Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте? 

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

природних відмінностей між статями? 

Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж стануть гомосексуалами? 

Чим ґендерна психологія відрізняється від психології статевих відмінностей? 

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.  

Криза маскулінності – це фемінізація чоловіків чи послаблення ґендерної асиметрії? 

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

безпорадністю тощо. Чи треба вважати, що фемінність є малопридатною соціальною якістю? 
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Поділ навчальних груп за статтю є корисним чи шкідливим рішенням стосовно розвитку 

молодої людини? 

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

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?  

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

Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, гомосексуалізму.  

Які, на Вашу думку, особливості сучасного українського чоловіка?  

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

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

пояснити таке сприйняття? 

Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти гомосексуальних 

чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити? 

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: 
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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 

 

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 студентів очної форми навчання 

Умови визначення рейтингу з курсу  
Вид заняття Кількість 

занять 

Максимум балів за 1  Разом 

Робота впродовж 

семестру 

   

Модуль 1 

Практ.заняття 5 (Оцінка  „5”– 5 бали,  15 



 27 

 „4”–  4 бали,  „3”– 3 

бали, „2”- 0 балів, 

„доповнення”–1 бал 

„відсутн.”– 0  балів)* 

Самостійна 

робота* 

На вибір за 

тт.1-7 

1  5 

Колоквіум Т.5 1 5 5 

Всього за 1 

модуль 

  25 

Модуль 2 

Контр. робота Т.8. 1 1 5 

Емпірична 

підсумкова робота  

 1 20 

Всього за ІІ 

модуль 

  25 

Разом за модулі   50 

Іспит/Залік 

Відповідь на 

тестові питання 

25 

запитань 

2 50 

Разом   100 балів 

Система поточного та підсумкового контролю роботи студентів 1м заочної форми 

навчання 
Умови визначення рейтингу з курсу « Психологія гендеру» 

Вид заняття Кількість 

занять 

Максимум балів за 1  Разом 

Робота впродовж 

семестру 

   

Модуль 1 

Активна участь на 

заняття 

(доповнення, 

відповідь) 

2 5 10 

Активна робота на 

лекції 

5 2 10 

Виконання 

практичного 

завдання, заданого 

викладачем 

1 30 30 

Всього за заняття   50 

Іспит/Залік 

Відповідь на 

тестові питання 

25 

запитань 

2 50 

Разом   100 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 
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Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
 
 

50 100 Т 1 Т 2 Т3 Т 4 Т5 Т6 Т 7 Т8 

5 10 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, 2018. – 34 с  

Ґендерні ролі та ґендерна ідентичність особистості // Методичні матеріали для студентів 

філософського факультету, які вивчають курс „Соціальна психологія / За наук. ред. Н. Гапон. – 

Львів, 2017. –18с.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

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

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

▪ Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.100- 116; С.109-123; 200-214. 

URL :  http://helpiks.org/6-13265.html 

▪ Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : 

Літопис, 2002. – С. 203-224. 

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

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

Шевченко З. Словник ґендерних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://a-

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

Допоміжна 

т.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.  

Т.2 

▪ Р. Коннелл Современные подходы//Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под 

ред. Е.Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: издательство «Дмитрий Буланин», 2000.– 

с.251-253. (Режим доступу до ресурсу:. http://philos.nsu.ru/study/Xrest_fem_texts.pdf 

http://www.klex.ru/12b
http://helpiks.org/6-13265.html
http://a-z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html
http://a-z-gender.net/ua/slovnik-ґendernix-terminiv.html
http://philos.nsu.ru/study/Xrest_fem_texts.pdf
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▪ Гапон Н.П. Мовлення та комунікація у руслі постструктуралістських досліджень ґендеру/ 

Н. Гапон // Вісник Львівського університету. Серія психологія. – 2017. – Вип. 2. – С. 3-9. 

 

▪ Т.3 

▪ Гапон Н. Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про 

ґендер/ Н. Гапон //Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – № 16. – С.19-21.– 

0,5 д.а. (Режим доступу до ресурсу: http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf) 

▪ Т.4. 

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

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

▪ Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия. / Под ред. Жеребкина В.С. - 

Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001. 

Т.5 

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

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

▪ Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия. / Под ред. Жеребкина В.С. - 

Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001. 

▪ Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– С.100- 116; С.109-123; 200-214. 

URL :  http://helpiks.org/6-13265.html 

Т.6 

▪ Гапон Н. Інтелект з позицій ґендерного підходу : філософсько-методологічні та 

психологічні аспекти // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2006. – № 2. – С. 42-49. 

▪  Гапон Н. Ґендерні дослідження у ХХ сторіччі: корективи соціально-гуманітарного знання 

// Схід. Аналітико-інформаційний журнал. – 2003. –№7 – С.98-101. 

Малес Л.В. Біологічні, психологічні та соціокультурні чинники конструювання гендеру // 

Основи теорії гендеру. Підручник / Під ред. М.М.Скорик 

Т.7 

▪ Фрейд З.Очерки по психологии сексуальности. – М.: МЦ «Система», 1991.  

▪ Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. – Чебоксары, 1994.  

▪ Фрейд З.Психология бессознательного.Сб.произведений. – М.: Просвещение, 1989.  

▪ Гапон Н. Патографічний дискурс в ґендерному діалозі // Вісник Львівського університету. 

Серія філософські науки. – 2001. –  Вип. 3. – С.79-89.  

▪ Гапон Н. Гендерна модель у психоаналізі: перспективи, пошуки // Теоретико-методол. 

проблеми генетичної психології. Матер. міжнар. наук. конф. – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – 

С. 36-42 

▪ Т.8 

▪ Хорни К. Женская психология. –СПб., 1993. 

▪ Джудит Батлер. Гендерное беспокойство (гл. 1.Субьекты пола / гендера / желания) // 

Антология гендерных исследований. Сб. пер. /Сост. и комментарии Е.А.Гаповой и 

А.Р.Усмановой. – Минск: Пропилеи, 2000.  

▪ Джудит Батлер. Меланхолийный гендер / Отторгнутая идентификация // Гендерные 

исследования. Вып.1.- Х.: ХЦГИ, 1998. – С.101-121.  

▪ Гапон Н. Традиційні жіночі образи соціокультури: дискусійні позиції вітчизняних 

ґендерних шкіл  // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : Cogito- Центр Європи, 2004. – 

Вип. ХVІ. – С. 107-115. 

▪ Гапон Н. П. Соціальна дезадаптація та послаблення особистого щастя як проблема жінок 

середнього віку / Н.П. Гапон, О.Б. Б’янко // Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і 

психології: від теорії до практики: збірн. тез наук.-практ. конф. (13-14 жовтня 2017, 

Харків).– Харків: ЦПД. – С.73-76. – 0, 3 д.а. (у співавт. О.Б. Б’янко) 

▪ Гапон Н. Українська жінка та її горизонти: наративний аналіз студетських есеїв / Н. Гапон 

//Психологічні виміри культури, економіки, управління: : матер. конф. 12 березня 2018 р., 

Львів/ відп.ред. О.М. Лозинський. – Львів,. 2018. – Випуск XІ. – С. 95-102. 

http://www.apfs.in.ua/v12_2015/2016_12.pdf
http://www.apfs.in.ua/v16_2017/8.pdf
http://www.klex.ru/12b
http://www.klex.ru/12b
http://helpiks.org/6-13265.html
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▪ Гапон Н.П. Психологічні аспекти трансформації жіночих ролей постсучасності: аналіз 

студетських наративів/ Н. Гапон // Тези звітної наукової конференції філософського 

факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Львів, 2018. – С.. – 0,4 д.а. 

▪ 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. – 0, 5 д.а. (Режим доступу до ресурсу: 

http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/visnyk10.pdf) 

▪ Гапон Н. „Ейджизм” як проблема соціально-психологічної адаптації жінок / Тези звітної 

наук. конф. філос фак.- ту ЛНУ, 2007. – С.126-128. 

 

▪ 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. – 0, 5 д.а.  

 

15. Інформаційні ресурси 

https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender?la

nguage=uk 

https://www.ted.com/talks/norman_spack_how_i_help_transgender_teens_become_who_they_want_to_be?

language=uk 

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

nasilstvo-proti-zhinok-134410.html 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Зміст спецкурсу пов’язаний з диференційною психологією, 

загальною та соціальною психологією, еволюційною психологією, культурологією, соціальною 

філософією, політологією. 

 

https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender?language=uk
https://www.ted.com/talks/lee_mokobe_a_powerful_poem_about_what_it_feels_like_to_be_transgender?language=uk
https://www.ted.com/talks/norman_spack_how_i_help_transgender_teens_become_who_they_want_to_be?language=uk
https://www.ted.com/talks/norman_spack_how_i_help_transgender_teens_become_who_they_want_to_be?language=uk
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

