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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. 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-
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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  

Зміст понять: ґендер, стать, фемінність, маскулінність, гегемонна 

маскулінність, андрогінність, гомофобія, сексуальність, сексуальна політика, 

патріархат, ґендерні виміри влади, інтерсекціональний аналіз, ґендерний 

мейнстрімінг, ґендерна система, ґендерний режим, ґендерні стереотипи, сексизм, 

фемінізм, мізогінія,  ґендерна стратифікація, «скляна стеля» та «скляні стіни», 

ґендерна дискримінація, фейсизм.  

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. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Гендерні студії як наука та навчальна дисципліна. 

Що таке ґендер? Гендерна категоризація. 

Тема 1.   Виникнення, розвиток і зміст гендерних студій  

Визначення категоріального поля. 

Порівняння біологічних і соціальних ознак статі. Визначення терміну ґендер: 

ґендер як соціальна категорія. Категорії фемінінності та маскулінності. Поняття 

ґендерна ідентичність. Механізми формування ґендерної ідентичності. Поняття 

ґендерна соціалізація. Гендерна ідентичність та ідеали (маскулінність та 

фемінність). Шкали для вимірювання маскулінності-фемінності. Варіативність у 

підборі компонентів статевої ідентичності. Сексуальна орієнтація. Сексуальність. 

Поняття андрогінія. Модель "андрогінної" людини. 

Гендерна система, гендерний порядок, гендерний режим. Гендерні стереотипи. 

Патріархат. Сексизм.  

  

 

 Тема 2. Основні теорії фемінізму. 

Три основних етапи розвитку: суфражиський рух, радикальний фемінізм, 

інституціоналізація феміністичних досліджень. Поняття «жіноче питання». Три 

хвилі фемінізму. Феміністська епістемологія та методологія. Пост-фемінізм. 

Основні теорії фемінізму 

 марксистський і соціалістичний фемінізм  

 радикальний фемінізм 

 психоаналітичний фемінізм 

 ліберальний фемінізм  

 кольоровий та пост-колоніальний фемінізм 

 

 Тема 3. Чоловічі студії та соціологія маскулінності. 

Парадигми маскулінності: біологічна, психоаналітична, соціально-

конструктивістська, постмодерна. Чоловічі рухи та чоловічі студії. Маскулінізм та 

права чоловіків. Криза маскулінності. Особливості соціалізації чоловіків. 

Ґегемонна маскулінність та влада. Гомосексуальність як альтернативна 

маскулінність. Гомосоціальність та гомофобія (мізогінія).  

 

 

 Тема 4. Конструювання гендерної ідентичності. Конструювання ґендерної 

ідентичності:  

 Соціо-культурні норми, моделі поведінки та „девіації” (deviations) від 

усталених суспільством норм поведінки визначених для представників 

чоловічої чи жіночої статі. 

 Ґендерні статуси і ролі. Соціальні ролі чоловіків та жінок на різних етапах 

їх життєвого циклу та у різних соціальних групах та стратах (соціально-

очікувані, соціально-небажані та девіантні ґендерні ролі). Ґендерні ролі 
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крос-культурні дослідження М.Мід. Традиційні жіночі та чоловічі ролі. 

 Ґендерні стереотипи. Структура та зміст стереотипів фемінінності та 

маскулінності. Що таке ґендерні стереотипи. „жіночі” та „чоловічі” 

цінності, аттитюди, очікування. Ґендерні стереотипи в сучасному 

суспільстві 

Способи трансляції та інтерналізації ґендеру: 

1. Ґендерна соціалізація. 

2. Способи та механізми трансляції. 

3. Інституції та форми соціального контролю. 

 

 Тема 5. Тіло, тілесність, сексуальність. 

 Сексуальність як культурно сконструйована категорія. Соціальний контроль 

над сексуальною поведінкою. Сексуальна політика (К.Мілет). 

 Історичні зміни концепції шлюбу; "вікторіанска сексуальна революція". Рендал 

Коллінз (Randal Collins), "Любов і власність".Поняття "personal is political". 

 Проблема тіла в антропології та соціології. Концепція раціональної 

економічної дії та проблема тіла в структурно-функціональній школі. 

Постмодернізм та символізм. Феміністська теорія класифікації соціального 

статуту в суспільному просторі (Л. Ірігарей, Ю. Кристева). Інтеракціонізм в 

контексті соціуму. Влада та сексуальність (М. Фуко).  

Проституція и порнографія як суспільні явища 

 

 

 Змістовий модуль 2. Практичні аспекти вивчення гендеру.  

Тема 6. Гендерний аспект соціальної структури і стратифікації. 

 Статистичні показники освітнього рівня, доходів, зайнятості, кількості 

неповноцінних сімей, кількості дітей, неповноцінних матерів, кількості бідних, 

інше. Теорії причинності таких відмінностей: ідеологічні та інституційні. Крос-

культурна варіативність гендерної нерівності і її параметри. 

Поняття гендерна нерівність, гендерна стратифікація, гендерна дискримінація. 

Місце гендера в структурі соціальної нерівності. Клас, стать, раса (етнічність), вік, 

громадянство як фактори вимірювання соціальної нерівності, їх перетинання. 

Гендерна нерівність в міжособистісних стосунках. Гендерна стратифікація в 

символічних системах – мова, релігія, ЗМІ. 

 Соціологічні та антропологічні теорії ґендерної стратифікації: функціоналізм 

(Т.Парсонс, Р.Бейлс); конфліктний підхід (Р.Коллінз), марксистська (К.Маркс, 

Ф.Энгельс, А.Бебель) і неомарксистська концепції (Х.Хартманн, Р.Беррон, 

Г.Норріс), інтеракціоністський підхід (Н.Чодороу), пост-модерний підхід. 

 

 

 

 Тема 7. Засоби масової інформації: гендерний аспект.  
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 Гендерний аналіз реклами (телебачення, інтернет, борди). 

 Чоловічі та жіночі образи на сторінках інтернету.  

 Вплив ЗМІ на диференціальну соціалізацію та формування гендерних 

ідентичностей. Фейсизм. 

 Візуальне задоволення і гендерна критика. 

 

  Тема 8. Особливості гендерного виміру націоналізму. Особливості 

гендерної політики в спорті.  

 

 Націоналізм і сексуальність. Фемінінні та маскулінні образи нації. 

 Конструювання чи уявлення нації через метафори сім”ї. Нація і прокреативна 

роль жінки. 

 Шляхи участі жінок в етнічних чи національних процесах. “Публічна сфера” і 

жінки. 

 Гендерні виміри націоналістичного дискурсу. Маргіналізація “жіночого 

голосу”.  

 Щоденний націоналізм і роль жінок у ньому. 

Чи заважає гендерний стереотип жінкам та чоловікам у спорті? - формування 

виключно “жіночих” та “чоловічих” видів спорту.  

 Особливості “жіночої” та “чоловічої” кар'єри. Дослідження М. Месснера, В. 

Фоміна, І. Ліндер.  

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Гендерні студії як наука та навчальна дисципліна. 

Що таке гендер? Гендерна категоризація. 

Тема 1. 

Виникнення, 

розвиток і зміст 

гендерних студій  

 2 4   9       

Тема 2. Основні 

теорії фемінізму.  

 2 4   10       
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Тема 3.Чоловічі 

студії та 

соціологія 

маскулінності 

 2 4   10       

Тема 4. 

Конструювання 

гендерної 

ідентичності 

 2 4   8       

Тема 5. Тіло, 

тілесність, 

сексуальність 

 2 4   8       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 10 20   45       

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти вивчення гендеру. 

Тема 6. 

Гендерний аспект 

соціальної 

структури і 

стратифікації 

 2 4   7       

Тема 7. Засоби 

масової 

інформації: 

гендерний аспект 

 2 4   10       

Тема 8. 

Особливості 

гендерного 

виміру 

націоналізму. 

Особливості 

гендерної 

політики у 

спорті.  

 2 4   10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 6 12   28       

Усього годин   16 32   72       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виникнення, розвиток  гендерних студій. Основний 

зміст гендерної теорії.  

2 

2  Фемінізм як соціальна теорія. Жіночий рух за права.  2 

3 Соціологія маскулінності. Чоловічі студії та чоловічий 

рух.   

2 

4 Основні парадигми  та теорії в інтерпретації гендерних 

відносин в сучасному суспільстві. Методологія 

гендерних досліджень.  

2 

5 Особливості гендерних стереотипів, вивчення 

“чоловічих” та “жіночих” ролей у суспільстві. 

2 

6 Гендерна соціалізація і формування фемінностей та 

маскулінностей. 

2 

7 Сексуальність як соціально-культурне явище: гендерні 

аспекти. Сексизм (особливості України).  

2 

8 Гендерні відносини в сім’ї. Та суспільстві. Шлюб і сім'я. 2 

9 Гендерні особливості інституту освіти. Розвиток 

гендерного підходу в освіті.  

2 

10 Гендерні відносини в економічній сфері.   2 

11 Економіка і праця (система зайнятості, диверсифікація 

робочої сили, “скляна стеля” ): гендерні аспекти. 

Гендерні дисбаланси у трудовому праві.  

2 

12 Гендерні відносини, розподіл влади і політична 

діяльність у суспільстві.  

2 

13 Політика і громадсько-публічна сфера, роль держави: 

ґендерні аспекти. 

2 

14 Гендерний вимір націоналізму 2 

15 Особливості гендерної політики у спорті  2 

16. “Чоловічий” та “жіночий” інстаграм: вплив на тіло, 

тілесність, сексуальність (представлення студентських 

проектів)  

2 

 Усього годин: 32 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

8. Самостійна робота 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Виникнення, розвиток і зміст гендерних студій 9 

2 Основні теорії фемінізму. 10 

3 Чоловічі студії та соціологія маскулінності 10 

4 Конструювання гендерної ідентичності 8 

5 Тіло, тілесність, сексуальність 8 

6 Гендерний аспект соціальної структури і стратифікації 7 

7 Засоби масової інформаці: гендерний аспект 10 

8 Особливості гендерного виміру націоналізму. 

Особливості гендерної політики у спорті.  

10 

 Разом  72 
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9. Індивідуальні завдання 

 

 

Індивідуальне завдання полягає у представленні студентами 

завдання на тему тему: «“Чоловічий” та “жіночий” інстаграм: вплив на 

тіло, тілесність, сексуальність». Робота передбачає творчу 

індивідуальну/групову роботу представлену в презентації на 

останньому занятті з курсу. У вказаному індивідуальному завданні 

формулюється проблема, доводиться її актуальність, коротко 

викладаються та співставляються різні точки зору, представляються 

особливості “подачі” чоловічих та жіночих образів в найпопулярнішій 

соцмережі Інстаграм.   
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10. Методи навчання 

 

Викладання навчальної дисципліни «Гендерна соціологія» характеризується 

використанням:  

традиційних методів навчання (лекції із застосуванням презентацій Power Point, 

семінарські заняття); 

інтерактивних методів (бесіда, «мозкова атака», кейс-метод, ситуативні вправи, 

рольова гра, дискусія); 

активних методів (виконання творчих завдань із застосуванням спеціальних 

методів соціологічних досліджень). 
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11. Методи контролю 

Як засоби діагностики успішності навчання та засвоєння отриманих знань 

студентами використовуються завдання модульного контролю, перевірка якості 

написання творчих робіт. 

Передбачається комплексне оцінювання роботи студентів:  

3. на лекційних заняттях (відповіді на питання, участь в дискусіях, опонування 

та робота в парах та групах) (20 балів) 

4. на семінарських заняттях (відповіді на питання, участь в дискусіях, 

опонування та робота в парах та групах, представлення міні-проектів) (35 

балів) 

5. оцінка за модульні контрольні роботи (20 балів) 

6. оцінка за навчальний проект (ІНДЗ), та робота над розробкою та 

представленням навчальної презентації (25 балів) 

Зарахування заліку можливе за умови набрання студентом не менше 51 балів 

зі 100 можливих та виконання усіх передбачених навчальним планом видів 

робіт.                                                                         
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 

        

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
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13. Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни «Соціальні проблеми сучасності» 

2. Електронна читанка 
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