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Інформація про курс Курс розроблений для магістрів першого року навчання. Зміст курсу 
спрямований на поглиблення та розширення знань магістрів про основні 

понять гендерної психології  через призму психологічних механізмів, 

закономірностей ґендерного розвитку особистості 

Коротка анотація курсу Лекційна частина спецкурсу передбачає огляд, аналіз, оцінку положень 

ґендерної теорії, соціальних ситуацій міжособистісної взаємодії. Практичні 

заняття орієнтовані на вдосконалення, розвиток основних психологічних 

умінь студентів, передбачають обговорення та аналіз ними різноманітних 
ситуацій гендрних взаємин та конфліктів, виконання дослідних завдань, 

ситуаційних вправ тощо 

Мета та цілі курсу Посилення інтересу до проблематики статі, усвідомлення важливості 

ґендерної методології, значення ґендерного аналізу та ґендерної освіти.. У 

результаті вивчення даного курсу студент повинен виробити 

компетенції: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та/або 

практики.  

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної 

діяльності.  
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СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.  
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1.  

 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 32 годин  аудиторних 
З них 16 лекцій (денна форма навчання) 

16 пактичних занять 

88  годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен : 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

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

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  
 

Формат курсу Дистанційний 

Ключові слова: Психологія гендеру, маскулінність, фемінність, статево-рольова ідентичність, 

гендерні стереотипи, взаємовідносини, гендерні дисгармонії 

Теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з дисципліни 

згальної психології,  соціальна психологія, психологія особистості. 

https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/
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Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекції  
презентації 

дискусії 

Необхідні обладнання мультимедійний пристрій  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

 Активність у дискусіях – 5 балів 

 Тестовий тематично-модульний контроль  (2 тести) - 15 балів 

 Практичні завдання – 50 балів 

 іспит балів 50 балів. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до іспиту 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. 

7. Охарактеризуйте якісні методи дослідження гендеру 

8. Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії? 

9. Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте? 

10. В чому сутність проблеми відмінностей статей в 

експериментальних дослідженнях? 

11. В чому сутність есенціалістського підходу до статі в історії 

філософії та модерн-науки? 

12. Які основні положення Фройда стосовно природи чоловічої та 

жіночої статі? 

13. Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.д е Бовуар? 

14. Які основні ідеї захищають представниці феміністського 

психоаналізу?  

15. За що критикують концепцію статі З. Фройда теоретики ”жіночих 

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

16. Як розглядає стать в аналітичній психології К.- Ґ. Юнг?  

17. Розкрийте значення понять Аніми та Анімуса як архетипних 

фігур колективного несвідомого.  

18. Якими є соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків?  

19. Що таке інверсія ролей? 

20. У чому сутність ґендерної дискримінації та насильсва? 

21. Чим обумовлені проблеми чоловічих ролей? 

22. Як змінюються чоловічої ролі згідно з спостереженнями І. Кона? 

23. Які особливості конструювання маскулінності та якою є тріада 

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

24.  У чому сутність концепції домінантної маскулінності Р. 

Коннелла? 

25. Які особливості батьківської рольової ідентичності в 



індивідуалістських країнах Заходу? 

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

27. Якими є професійні стереотипи стосовно жінок? 

28.  Що можна назвати традиційними уявленнями про фемінність?  

29. Назвіть переваги та недоліки традиційної чжіночої ролі? 

30. Що обумовлює маскулінацію жінки?  

31. Які, на Вашу думку, особливості сучасної української жінки?  

32. Якими є проблеми жіночих ролей? 

33. Якими є сучасні негативні зміни жіночих ролей? 

34. Які чинники досліджувалися психологами, що впливають на 

атракційні взаємини? 

35. Що таке антиципація взаємодії? 

36. Які експерименти з дослідження стереотипу фізичної 

привабливост ви знаєте? 

37. . Які ґендерні та культурні детермінанти фізичної привабливості? 

38. У чому сутність концепція любовних взаємин Р. Стернберга? 

39. Як впливає глобалізація та зміни безпосередніх людських 

взаємин.  

40. Які ознаки та причини аб’юзу. 

41. Розкрийте поняття ґендерної соціалізації, ґендерної ролі, 

ґендерної ідентичності.  

42. Як відбувається засвоєння статевих ролей черезез механізми 

покарання та заохочення? 

43. Які є інститути та агенти соціалізації? 

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

(драматургічного інтеракціонізму) І. Гофмана? 

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

ідентифікацій? 

46. У чому сутність концепції «перформенсу статі» Дж. Батлер? 

47. Якою є структура, види ґендерної ідентичності? 

48. Що таке ґендерні атитюди та стереотипи?  

49. Які бувають соціальні експектації?  

50. Назвіть та охарактеризуйте ґендерні дисгармонії?  

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 

курсу. https://cutt.ly/WTiZpna 
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Тема 1: Вступ до ґендерної теорії 

1.1. Вступ до ґендерної теорії 

Сутність категорії ґендеру, історія виникнення 
поняття. Розуміння статі та ґендеру у модерному 

науковому дискурсі (ґендер як соціальна «надбудову» над 

біологічною статтю. Постмодерне розуміння ґендеру як 

соціокультурної статі  поняття «ґендеру» Дж. Мані. 

Подальші інтерпретації розуміння поняття «ґендеру» (Р. 

Столлер, Е. Оклі, Ґ. Рубін).   

Розвиток ґендерної теорії. Загальна характеристика 

етапів розвитку розвитку ґендерної теорії друга половина 

ХХ ст.-початок ХХІ ст. Емпіричний етап (1960-70-ті рр.). 

Концептуалістський етап (1970-ті-початок 80-их рр.). 

Соціально-конструктивістський (1980-ті рр.). 
Постмодерністський етап (з 1990-их рр.).  

Кількісні підходи дослідження ґендеру. Кількісний 

підхід у дослідженні ґендеру (опитувальники та тести). А. 

Анастазі про необхідність врахування соціального 

контексту психодіагностичних методів. Метод 

цілеспрямованого спостереження. Метод експерименту.  

Ґендерний вимір тестів. Ґендерна нечутливість тестів (на 

прикладі тесту інтелекту Р. Стернберга. Нові 

методологічні підходи до психологічних тестувань. 

Якісні підходи у дослідженні ґендеру. Характеристика 

якісних методів. Проективна методика «Малюнок 
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людини» (К. Маховер). Проективна методика «Малюнок 

чоловіки та жінки» (Н. М. Романова). Дискурс-аналіз. 

Наратив. Методи впливу: арт-терапія, інсталяція, 

флешмоб, перформенс, гепенінг. 
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Тема 1: Вступ до ґендерної теорії 

Перевірка завдання: 
Варіант 1. Дискусія. Що таке стать та ґендер?  

Чи соціальна лють жінок є джерелом змін? 

Аналізуймо лекцію феміністки на TED-платформі – URL : 

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

hould_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_shoul

d_all_be_feminists?language=uk  

Варіант 2. Інтерпретація результатів проективного тесту 

«Малюнок людини». 

Завдання приймаються усно і оцінюються під час заняття. 
Макс бал кожного з варіантів – 3. 

 

Практ

ичне  
занятт

я 

Дослід

ні 
завданн

я, тест 

1, 2, 6, 

26, 38. 
Завдання. 
Завдання приймаються усно і оцінюються під час 
заняття. Макс бал за одне (за вибором) – 5. 

Яке Ваше ставлення до думки Ф. Зімбардо, що справжні 

чоловіки на грані вимирання (обговорення його лекції). 

– Режим доступу до ресурсу: 

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

Як уникнути полюсів фемінності-маскулінності у 

соціалізації дівчаток через відеоігри? (на основі аналізу 

TED теми: «Чому б не зробити відео ігри для дівчаток?»  

(Why not make video games for girls? ). – Режим доступу 

до ресурсу: 

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

es_for_girls/transcript 
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Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз  

Есенціалістське розуміння статі у психоаналізі З. 

Фройда. Передісторія фройдових поглядів на стать: 

есенціалістські підходи у модерністській філософії та 

науці. Фройд про ідентифікацію дитини з батьками як 

головний механізм засвоєння статевої ролі. Комплекс 

Електри як жіноча протилежність до Едіпового 

комплексу. 

Критика універсалізації концепції Едіпового 

комплексу. Критика психоаналізу за піднесення до 
універсального комплексу Едіпа. Ґендерний аналіз трагедії 

«Антігона». Антігона як андрогінний суб’єкт, що 

демонструє етику турботи та етику справедливості. 

Ґендерний конфлікт. 

 «Позитивний» психоаналіз жінки. Зв’язок жіночої 

психології та соціального контексту за К. Горні. Критика 

К. Ґілліґан фройдового концепту «неповноцінності 

жіночої моралі». Поняття Ю. Крістевої «Хора» як 

фемінний простір, що передує маскулінному Едіповому 

комплексу. 

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1,2,5,14,

17,19, 

20, 29 

Опрацювати літературу 

5.5  год 

3 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists#t-595789
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=uk
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=uk
https://www.ted.com/talks/zimchallenge?language=uk
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript
https://www.ted.com/talks/brenda_laurel_on_making_games_for_girls/transcript


 

4 

2 

го

д 

Тема 2. Ґендер та фройдівський психоаналіз  

Запитання для дисусії: 

1. Якою є передісторія фройдових поглядів на стать: 

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

2. Що пустулує Фройд про ідентифікацію дитини з 

батьками як головний механізм засвоєння статевої 

ролі?  

3. Якими є статеві відмінності лібідозної енергії, розвитку 

Супер Его чоловіків та жінок у фройдизмі?  

4. Що таке фемінність, маскулінність, андрогінність? 

 

Практ

ичне  

занятт

я 

тест 1,2,5,14,

17,19, 

20, 29 

Перевірка завдання 

Завдання приймається усно на занятті. Оцінка макс. – 3 

бали  

Написання есею (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 рис характеру, які допомагають або 

перешкоджають їм досягати окреслених цілей. Після 

цього проводять групову дискусію та з’ясовують: 

наскільки виокремлені якості особистості співпадають з 

ґендерними стереотипами маскулінності/фемінності. 
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Тема 3. Ґендер у юнґіанському психоаналізі та 

психотерапії  

Значення архетипів для процесу ґендерної 
ідентифікації. Юнґ про архетипи Аніми та Анімуса. 

Концепція архетипних явищ. Фемінність, маскулінність 

та андрогінність. Одяг як маркер психологічної статі. 

Застосування архетипів у юнґіанській 

психотерапії. Психотерапія сімейних пар. Психотерапія 

сімейних пар Поллі Янґ-Ейзендрат. Посттравматична 

психотерапія Клариси Пінколи Естес. Жіночі архетипи у 

міфах та легендах. Юнґіанський аналіз «чарівних казок» 

Гансом Дікманном. 

Метафори «маскулінного» та «фемінного» у 

психотерапевтичному дискурсі. Кайнорестичний 
інстинкт як противага фройдівському поняттю «лібідо». 

Глобальність розуміння фемінного у плеромотерапії. 

Стать в андрогін-аналізі. Стратегії взаємодії 

екзистенціальної чоловічості та жiночості: 

«екзистенціальний сексизм», «екзистенціальний 

гермафродитизм» та  «екзистенційний андрогінізм». 
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6 Тема 3.  Стать в юнгіанському психоаналізі. 

Питання для дискусії: 
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В чому сутність підходу до статі в юнґіанському 

психоаналізі? 

Які основні положення Юнґа про архетипи Аніми та 

Анімусу? 

Яким є застосування юнґіанського концепту андрогінності 

в теорії ґендерних ролей С. Бем? 
Які приклади застосування архетипів у юнґіанській 

психотерапії Ви знаєте? 

. 

 

занятт

я 

завданн

я, тест 

Написання есею (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 рис характеру, які допомагають або 
перешкоджають їм досягати окреслених цілей. Після 

цього проводять групову дискусію та з’ясовують: 

наскільки виокремлені якості особистості співпадають з 

ґендерними стереотипами маскулінності/фемінності 
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Тема 4. Ґендер: проблеми тілесності та мовлення 

Концепція «другої статі» С. де Бовуар. 

Андроцентризм наукового дизайну модерн культури та 

науки. Аналіз основних положень культової праці «Друга 

стать». Ґендерні стереотипи та їхні різновиди за 

змістом. Фейсизм. Ґендерна роль.  

Мова та ґендерночутливе мовлення. Основні ідеї 

праці Л. Іріґарей «Дзеркало іншої жінки» («Speculum de 
l'autre femme»). Концепція ґендерних мовних моделей, які 

позначають «домінування» у мовленні чоловіків і 

«суб’єктивність» у мовленні жінок. Фемінітиви у мові та 

їхнє значення для розвитку суб’єктивності жінки. 

Мовленнєвий сексизм та його ознаки. Менсплейнінг та 

фемсплейнінг. 

Формування ґендеру у мові. Основні ідеї праці Г. 

Сіксу «Сміх Медузи» («The Laugh of the Medusa»). Долання 

дефіцитарного стилю жіночого мовлення. 

Долання стильової дефіцитарності жіночого 

мовлення. Р. Лакофф про соціолект та ґендерлект. 

Ґендерномарковане спілкування. Підходи («відмінностей», 
«динамічний») до спілкування. Д. Таннен – прибічниця 

підходу «відмінностей». Відмінності інтернет-

комунікації (Ґ. Ві). Динамічний підхід до ґендерного 

мовлення. 

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1, 2, 4,  

8, 9, 36, 

40 

Опрацювати літературу 

5.5  год 

7 

8 

2 

го

д 

Тема 4. Ґендер: проблеми тілесності та мовлення  

Запитання для дискусії 

Чи сприяє суб’єктивізації людини явище фейсизму? 

Чому одні фемінітиви є широко прийнятими, а інші «ріжуть 

вухо»? 

Практ

ичне 

занятт

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1, 2, 4,  

8, 9, 36, 

40 

Перевірка завдання 

Обране завдання приймається усно і оцінюється під час 

заняття. Макс бал за одне (за вибором) – 3. 

 Варіант 1. Перегляд відеосюжету. – URL : 

https://www.ted.com/talks/alice_dreger_is_anatomy_destiny?la
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У чому є основні відмінності жіночого та чоловічого 

мовлення? 

Що обумовлює розвиток стильової дефіцитарності жіночого 

мовлення та чому важливо його долати? 

  

 

nguage=uk ) та готовність до обговорення «Чи правою є 

Сімона де Бовуар, що жіноча анатомія є долею?»  

Варіант 2. Перегляд відеосюжету лекції Джоанна Блейклі 

«Соціальні медіа та кінець статі». – URL : 

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

he_end_of_gender?language=uk&subtitle=uk та готовність до 
обговорення «Які наслідки переважання комунікацій у 

соціальних мережах для майбутнього статей»? 

Варіант 3. Критичний аналіз статті О. Сірнова "Як креатив 

навколо #metoo створює нове покоління чудовиськ". – URL: 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/noviy-simvol-ruhu-metoo-

shcho-ne-tak-zi-statuyeyu-meduzi-z-golovoyu-perseya-

ostanni-novini-50118260.html 
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 2  

го

д 

Тема 5. Міжґендерна атракція та проблеми 

аб’юзивних стосунків 

Атракція, афіліація, антиципація взаємодії. 
Міжгендерна перцепція та перцептивні механізми. 

Поняття атракції та афіліації. Остракізм. Антиципація 

взаємодії. Ефект ореолу. Ефект „простого перебування в 
полі зору”.  

Експерименти з дослідження стереотипу фізичної 

привабливості. Фізична привабливість та феномен 

„відповідності зовнішнім даним партнера”. Культурні 

детермінанти фізичної привабливості. Визначальні 

чинники тривалості-короткочасності атракції. 

Дослідження асоціативна симпатії та антипатії. 

Любов та прив’язаність. Концепція любовних 

взаємин Р. Стернберга. Теорії Дж. Джайлза: сексуального 

потягу, вразливості, турботи про кохання. Прив’язаність 

та її типи. Ocнoвнi кoмпoнeнти кoпiнг-пoвeдiнки у людeй 
з рiзними типaми прив’язaнocтей. 

Аб’юзивні стосунки. Поняття аб’юзу та його 

психологічних типів. Нарцисична особа аб’юзера. 

Особистісні реакції на аб’юзивні стосунки. Зміни 

людських взаємин у сучасну добу. 

 

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1, 2, 21, 

28, 33, 

37 

Опрацювати літературу 

5.5  год 

9 

10 

2 

го

д 

Тема 5. Міжґендерна атракція та проблеми 

аб’юзивних стосунків  

Запитання для дискусії 

Які чинники досліджувалися психологами, що впливають 

на атракційні взаємини? 

Практ

ичне  

занятт

я 

Дослід

ні 

завданн

я, тест 

1, 2, 21, 

28, 33, 

37 

Перевірка завдання 

Обране завдання приймається усно і оцінюється під час 

заняття. Макс бал за одне (за вибором) – 3. 
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Які ґендерні та культурні детермінанти фізичної 

привабливості? 

У чому сутність концепції любовних взаємин Р. 

Стернберга? 

Які ознаки та причини аб’юзу? 

 

Варіант 1. Що ви знаєте про он-лайн насильство? Розмова 

про нього після перегляду лекції Е. Джад на платформі TED. 

– URL: 

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

_of_women_has_spiraled_out_of_control?language=uk 

Варіант 2. Яке Ваше ставлення до суджень авторки Валарії 
Каур про любов як революційний соціотерапевтичний 

проект у соціумі, що опановує соціальну лють? (Див. Kaur 

V. 3 lessons of revolutionary love in a time of ragehttps . – URL: 

https://www.ted.com/talks/valarie_kaur_3_lessons_of_revo

lutionary_love_in_a_time_of_rage/transcript 

Варіант 3. Що цікавого про працю, кохання, 

материнство Ви збагнули після прослуханого інтерв’ю 

із суперзіркою тенісу Сереною Вільямс? – URL: 

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

_tennis_love_and_motherhood?language=uk 

11 

2 

го

д 

Тема 6. Соціально-психологічні проблеми 

чоловічих ролей 

Соціально-психологічні проблеми ґендеру з позицій 
соціальної психології. Основні позиції праці Шон Берн 

«Ґендерна психологія». Соціальні експектації стосовно 

ґендерних ролей. Фундаментальна помилка атрибуції у 

пізнанні протилежної статі.  

Дослідження проблем чоловічих ролей. Мішель Фуко 

та його концепція «норматизації». Гейзинґ. Булінґ. 

Традиційні чоловічі норми (успішності/статусу; фізичної, 

емоційної, розумової твердості; антижіночності). Похідні 

недотримання норм: напруження, стрес та внутрішній 

конфлікт. Концепція чоловічої множинної мужності. 

Дослідження значення ідеалізованої маскулінності у 
психології політики.  

Ґендерний вимір культури у концепції Ґерта 

Гофстеде. Результати емпіричних досліджень Гофстеде. 

Відмінності уявлень між мужніми та жіночими 

культурами щодо сім'ї, школи та роботи. 

 

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома
теріали 

 

1, 2, 12, 

25, 34, 

41 

Опрацювати літературу 

5.5  год 

11 

12 

2 

го

д 

Тема 6. Соціально-психологічні проблеми 

чоловічих ролей  

Запитання для дискусії 

Якими є соціалізаційні проблеми жінок та чоловіків?  

Що таке інверсія ролей? 

Практ

ичне  

занятт

я 

Дослід

ні 

завданн

я, тест 

1, 2, 12, 

22, 25, 

34, 41 

Перевірка завдання 

Відповідь на обране завдання приймається усно і 

оцінюється під час заняття. Макс бал за одне (за 

вибором) – 3. 
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Чи варто приймати радикальний закон про покарання за 

насилля у сім’ях? Перегляньте відео. – URL: 

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

aw_to_protect_victims_of_gender_violence?language=uk 

Чому ґендерна рівність - це добре для всіх, і для чоловіків 

також? Дискусія після перегляду лекції М. Кіммеля – URL: 
https://www.ted.com/talks/michael_kimmel_why_gender_equ

ality_is_good_for_everyone_men_included?language=uk 

 

Варіант 1. Чому хлопці надають перевагу чоловічій 

дружбі, ніж дружбі з дівчатами?  Перегляд відео-лекції 

психолога Ф. Зімбардо на тему соціальної напруженості 

хлопців. – URL: 

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

Варіант 2. Чому показники трьох соціально 
неприйнятних рис — макіавеллізм, нарцисизм і 

психопатія (т.з. "Темна тріада") є вищими у чоловіків, 

ніж у жінок? Проаналізуйте статтю. – URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1073191113

514105 

 

13 Тема 7. Соціально-психологічні проблеми жіночих 

ролей в соціокультурі 

Соціально-рольова теоріяі Еліс Іґлі. Соціальна, 

ґендерна ролі, ґендерна соціалізація. Чинники виникнення 

ґендерних відмінностей у соціальній поведінці. Теорія 

відповідності (сумісності) ролі (role congruity theory). 

Професійні стереотипи стосовно жінок. Стереотип 
жіночої інтелектуальної меншості. Вразливість до 

стереотипу. Стереотип «скляної стелі» та її різновиди. 

Пріоритені жіночі соціальні образи. Конфлікт 

материнської та професійної ролі: психологічні ефекти та 

їхнє розв’язання. 

Ґендерні соціально-психологічні стереотипи. 
Внутрішньогруповий фаворитизм. Конформізм. 

Лонгітюдні дослідження специфіки змін жіночих ролей 

(А. Іглі та ін. 2021). Інституційна підтримка стереотипів 

та наслідки. Жіночий ейджизм.  

Сучасні зміни жіночих ролей. Самоефективність 
та рольова поведінка.. Вимушене дистанціювання від 

родинної ролі. Маскулінізація жіночої гендерної ролі. 

Перспективи посилення жіночої соціально-громадської 

ролі: провина та відповідальність.   

 

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1, 7, 10, 

11, 27, 

30, 35 

Опрацювати літературу 

5.5  год 

13 

 

14 

2 

го

д 

Тема 7. Соціально-психологічні проблеми жіночих 

ролей в соціокультурі  

Запитання для дискусії 

Чим обумовлені сучасні зміни жіночих ролей: 

маскулінізація (соціальна експансивність, надмірна 

Практ

ичне  

занятт

я 

Дослід

ні 

завданн

я, тест 

1, 7, 10, 

11, 27, 

30, 35 

Перевірка завдання 

Відповідь на обране завдання «Ґендерний 

фотоальбом» надсилається викладачу, що веде 

практичне заняття на гуглдиск. Макс бал – 5. 

Мета: актуалізувати досвід ранньої ґендерної 

соціалізації та розвитку ґендерної ідентичності, здійснити 
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змагальність за лідерство), крайня фемінізація (пасивність 

та бажане узалежнення від суб’єктів підтримки)?  

Чому так мало жінок-лідерок? Аналіз лекції Ш. 

Сандберг. – Режим доступу: 

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

o_few_women_leaders?language=uk 
2. Чи треба виховувати хоробрість у дівчат? 

(Дискусія після лекції К. Пола. – Режим доступу: 

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

ave_girls_encourage_adventure?language=uk 

 

рефлексію досвіду. У процесі цієї роботи у Вас буде 

можливість зрозуміти способи і механізми конструювання 

власної ґендерної ідентичності. Необхідні матеріали: 

світлини (1-2) з дитинства, які презентують ранні спогади 

про себе як дівчинку, або хлопчика. Орієнтовна схема опису 

світлини: 1. Чому саме ці світлини Ви обрали? 2. Яким 
чином воно презентує Вас як дівч. / хлопч.? 3. Пригадайте 

конкретну ситуацію Вашого фотографування та основні 

емоції. Ваше ставлення до ситуації та до себе? 4. Які люди 

дотичні до цієї ситуації? 5. Які конкретні очікування цих 

людей до Вас як дівч. / хлопч.? Як Ви про них дізналися? 6. 

Яка участь батьків у представлених фото? Хто з батьків був 

Вам ближчим на різних етапах дитинства та підлітковості? 

7. Що в дитинстві Вам говорили батьки та інші дорослі про 

те, яким має бути дівчинка / хлопчик? 8. Які «ґендерні 

послання» з дитинства Ви наслідуєте у житті? Які моделі 

стосунків наслідуєте? 9. Які механізми, прийоми, способи 

найчастіше використовували оточуючі для формування 
Вашої ідентичності і Ваших ґендерних уявлень? 

 

15 

2 

го

д 

Тема 8. Ґендерні проблеми соціалізації та ідентичності 

Теорії соціального конструювання ґендеру. Теорія 

природної взаємодоповнювальності ролей Т. Парсонса та 

Р. Бейлса. Теорія „категоризації за ознакою статі” 

(драматургічного інтеракціонізму) Е. Гофмана. Ґендерний 

дисплей. Соціальні експектації, стигматизація. Ґендерний 

конфлікт, інфантилізм, дефіцит та атрофія ролі.  

Поняття ґендерної ідентичності. Концепція 

ґендерної ідентичності Дж. Столлера. Структура, види 

та розвиток ґендерної ідентичності. Ґендер та 
сексуальність. Теорія ґендерних схем у формуванні 

ґендерної ідентичності та концепція психологічної 

андрогінії (С. Л. Бем) 

Когнітивний підхід до розуміння психологічної 

природи засвоєння ґендерної ролі. Розвиток ґендерної 

ідентичності та етапи. Багаторівнева модель ґендеру в 

рамках кросс-гендерного підходу. 

Постсучасні міждисциплінарні теорії ґендерної 

ідентичності. Дж. Батлер: перформативна теорія 

ґендерної ідентичності. Множинність образу людини та 

ідентичності в добу постсучасності (Р. Брайдотті).  

Лекці

я 

Презен

тація, 

відеома

теріали 

 

1 ,2, 3, 

13, 16, 

26, 31, 

32  

Опрацювати літературу 

5.5 год 
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Тема 8. Ґендерні проблеми соціалізації, 

ідентичності 

Запитання для дискусії 

Які є інститути та агенти соціалізації? 

Яким є розуміння Столлером ґендеру та ґендерної 

ідентичності? 
У чому сутність концепції психологічної андрогінії С. 

Бем? 

У чому сутність теорії «категоризації за ознакою 

статі» (драматургічного інтеракціонізму) І. Гофмана? 

Які є ґендерні дисгармонії?  

У чому сутність багаторівневої моделі ґендерної 

ідентичності у руслі крос-ґендерного підходу? 

 У чому сутність концепції «перформенсу статі» Дж. 

Батлер та концепції множинної ідентичності Брайдотті? 

 

Практ

ичне  

занятт

я 

Дослід

ні 

завданн

я, 

1 ,2, 3, 

13, 16, 

26, 31 

Перевірка завдання 

Відповідь (можна у вигляді презентацій) 

надсилається на гугл-диск викладачу, що веде 

практичне заняття. Макс бал – 5. 

Дослідження явища ”фейсизму”. Мета – аналіз вияву 

явища ”фейсизму” у ЗМІ. Оберіть собі газету, журнал, 
телепрограму (новини, серіал, мультфільми, музичні 

ролики), радіопрограму (новини, тощо). Визначтеся, яку 

вибірку ви візьмене для свого дослідження  (тиждень, 

два-сім номерів, 2-10 годин тощо) і який саме матеріл ви 

збираєтесь спостерігати. 
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