
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: Соціологія гендеру 

 Семестр: 3 

 Спеціальність (спеціалізація):054 Соціологія (1. Прикладна соціологія; 2. Аналітичні моделі 

дослідження соціальних проблем)    

 Загальна кількість годин -120 (кредитів ЄКТС - 4); 

 Аудиторні години - 48 (лекції - 16, семінарські - 32) 

 

 Анотація  навчальної   дисципліни: курс вводить студентів в актуальну проблематику 

теоретичного та практичного аналізу гендеру(ів), розвинути базові навички критичного аналізу 

соціальних питань, а також ознайомлення студентів із особливостями соціальної структури 

суспільства.  

На курсі розглядатимуться особливості гендерної термінології, методологічні пояснення 

гендерної нерівності (соціальний конструктивізм на противагу біологічному детермінізму), 

результати емпіричних соціологічних і статистичних досліджень, інтерпретації соціально-

культурних відмінностей у життєдіяльності чоловіків і жінок. Окрім того, обговорюватимуться 

такі питання, як виникнення і розвиток гендерних досліджень, гендерно-рольові стереотипи та 

гендерна соціалізація у суспільстві, сексуальність як соціально-культурне явище, гендерні 

відносини в сім’ї, у сфері освіти і трудової зайнятості, розподіл влади і політичної діяльності у 

суспільстві; аналізуватиметься фемінізм як суспільна думка та політична практика, а також 

перспективи ґендерної рівності у спорті та сучасному суспільстві тощо. А також  виховання 

поваги та толерантного ставлення до “інших”.  

Завдання:   

 засвоїти категорію гендер і основні поняття гендерного аналізу в соціології;  

 ознайомлення студентів з логікою розвитку гендерних досліджень в історичний 

перспективі, 

 аналіз практичної значимості соціальних методик і технік, розроблювальних 

феміністськими дослідниками;  

 курс пропонує огляд взаємозв’язків між теоріями та дослідженнями сучасних гендерних 

відносин у межах української, російської та західної шкіл соціології,  

 стимулює критичне осмислення студентами соціологічних теорій та досліджень у ґендерній 

перспективі.  

 аналіз важливих факторів, що визначають національну специфіку соціологічної думки в 

різних країнах, і доведення своєрідності української соціальної та соціологічної думки;  

 руйнування звичних стереотипних схем у ході того, як студенти проводять самостійний 

аналіз основних сфер життя суспільства з погляду гендерних розходжень;  

  розгляд новітніх перспектив та тенденцій аналізу ґендерних аспектів соціальних структур 

та відносин, визначення специфіки соціологічного підходу до розгляду гендерних вимірів 

суспільства.  

 студенти заохочуються до рефлексії стосовно ґендерних аспектів щоденного життя та 

розуміння й вміння застосувати адекватну методологію аналізу гендерних аспектів соціальної 

практики. ................................... 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні тенденції соціальних трансформацій протягом ХІХ – ХХ ст., які спричинили 

до зміни статусних позицій жінок та чоловіків та уявлень про фемінність та маскулінність; 

специфіку гендерних перетворень в західних суспільствах та на радянському/пострадянському 

просторі; тенденції розвитку гендерних досліджень та їх взаємозв'язку із жіночими студіями, 

лгбт-дослідженнями, критичними дослідженнями чоловіків та маскулінності; основних західних 

та вітчизняних теоретиків в галузі  гендерних досліджень та стрижневі позиції їх теоретичних 

напрацювань. Здатність виявляти сутність, роль гендерних стереотипів і основні тенденції їхньої 

зміни у суспільстві; здатність використовувати отриманні знання для гендерного аналізу та 

дослідження соціальних процесів у різних сферах соціального життя  



вміти: критично осмислювати гендерні відносини, адекватно оперуючи ключовими 

категоріями та поняттями гендерних досліджень; пояснити суть укорінених соціальних уявлень 

про відмінність маскулінності та фемінності а також наслідків до яких такі уявлення 

спричиняють; визначити проблему гендерної нерівності та продемонструвати її практичні 

приклади. Окрім того, студенти розвинуть навички критичного читання, що дозволить їм 

застосовувати, порівнювати та взаємопов’язувати сучасні теорії гендеру у власних дослідження; 

зможуть застосовувати методологію дослідження гендерних відносин стосовно феноменів 

повсякденний життя; вдосконалять навички групової та індивідуальної роботи, проведення 

соціологічних досліджень та здійснення презентацій. 

 

 

 

 

Форма  звітності: залік 

 

Мова вивчення: українська        

 

Робоча  програма  дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/course/sotsiolohiya-henderu 
 

  

 

 


