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Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

ЧАСТИНА 1
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЦДПУ ІМЕНІ В. ВИННИЧЕНКА
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
(ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ.
ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ: НАУКОВИЙ АСПЕКТ)»

Вступне слово (ЦДПУ ім. В. Винниченка)
У Частині 1 Компендіуму представлені методичні матеріали Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка до освітньопрофесійної програми «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)», наведено відповідні ОПП, навчальні плани, робочі та навчальні програми
курсів за 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки, а також база тестових завдань з
дисциплін гендерної спеціалізації.
У ЦДПУ ім.В. Винниченка у рамках проекту «Гендерні студії: Крок до демократії та
миру у сусідніх до ЕС країнах х різними традиціями (GeSt)» за програмою ERASMUS+ розроблена концепція магістерської освітньо-професійної програми «Освітні вимірювання. Гендерні
студії: науковий аспект» (далі Концепція). Концепція базується на стандартах спеціальності
8.18010022 «Освітні вимірювання» (галузь знань: 1801 Специфічні категорії), яка є результатом виконання проекту «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС» за програмою TEMPUS.
Протягом трьох років роботи за проектом викладачі та менеджери брали активну участь у роботі міжнародних шкіл, конференцій, семінарів, обмінювалися досвідом із колегами, проходили стажування у провідних європейських вузах, отримували консультації партнерів з ЄС, що сприяло налагодженню тісних контактів з європейським освітнім середовищем.
Як результат проектної діяльності на основі Концепції щорічно розроблялись відповідні освітньо-професійні програми, при цьому враховувались вимоги МОН України до термінів навчання, зміни назв відповідної галузі знань тощо:
- у 2016 році була розроблена освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект» за спеціальністю 011 Науки про освіту у галузі знань 01
Освіта з кваліфікацією: 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика) та терміном навчання 2 роки;
- у 2017 році була розроблена освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки
(Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)» за спеціальністю 011 Освітні,
педагогічні науки у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з кваліфікацією: 2433.1 Науковий
співробітник (інформаційна аналітика) та терміном навчання 1 рік 4 місяці;
- остаточний варіант програми, розроблений у 2018 році, має назву освітньо-професійна
програма «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий
аспект)» за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з кваліфікацією: 2433.2. Професіонал в галузі інформації та інформаційний аналітик з терміном навчання 1 рік 4 місяці.
Відповідно до Концепнії до кожної магістерської освітньо-професійної програми підготовки фахівців включені три нові дисципліни гендерного спрямування: «Основи гендерних
досліджень» (викладач доцент Пасічник Н.О.), «Кількісні методи у поведінкових науках» (викладач доцент Яременко Л.І.), «Статистичні показники гендерної рівності» (викладач доцент Акбаш К.С.), а дисципліна «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці»
(викладач доцент Лупан І.В.) збагачена гендерною тематикою.
Команда GeSt ЦДПУ ім.В. Винниченка висловлює щиру подяку всім колегам з університетів консорціуму Литви, Греції, Угорщини, Марокко, Тунісу та України, особливо координатору проекту професору університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) Наталії Мажеікієне
та експерту з цього ж університету Артурасу Терешкінасу, професорам Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина) Доротті Редай та Ерзбет Барат, професорам уніве8

рситету Аристотеля (Салоніки, Греція) Вассилікі Делійанні-Коуімці та Марії Папатанасіу за
поради, наукові та методичні консультації.
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1.1. Методологічні засади освітньо-професійної програми
1.1.1. Концепція Освітньо-професійної програми «Освітні
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 011 Науки про освіту
галузі знань 01 Освіта
Кваліфікація: 2433.1 Науковий співробітник
(інформаційна аналітика)
Розробники концепції: Доктор фізико-математичних наук, професор Авраменко О. В.,
доктор історичних наук, професор Ріжняк Р. Я., доктор філологічних наук, професор Семенюк О. А., кандидат педагогічних наук, доцент Лупан І. В., кандидат педагогічних наук, доцент Пасічник Н. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент Паращук С. Д., кандидат
педагогічних наук, доцент Яременко Л. І., кандидат фізико-математичних наук Акбаш К. С.,
Ватульова А. Л.
Обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС (3600 годин)
Строк навчання – 2 роки
Освітньо-професійна програма
«Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект»
1

Цілі програми
Забезпечити студентам набуття знань, умінь та розуміння, які відносяться до освітніх
вимірювань, зокрема гендерних досліджень в освіті та соціально-поведінкових науках, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно.
Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні дослідження.

2

Характеристика програми
Соціально-поведінкові науки та науки про освіту: педагогіка,
психологія, соціологія, політологія та ін.
Дослідницька лінія програми спеціалізується на тестуванні,
оцінюванні, використанні кількісних методів у гендерних дослідженнях

1

Предметна область

2

Фокус програми

3

Орієнтація програми

3
1

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою

Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Магістри можуть працювати у закладах вищої освіти, в органах
10

2
4
1

2

Продовження
освіти

управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти, у центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що
пропонують послуги у розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR-організаціях та кадрових службах, у сертифікаційних
службах та ліцензувальних організаціях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок, у наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки професійних компетенцій та
вимог до професійних кваліфікацій; у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної індексації та
ін.
Докторські програми у соціально-поведінкових науках та науках про освіту

Стиль та методика навчання
Комбінування лекцій, практичних та лабораторних занять, конПідходи до нав- сультацій, виконання курсових робіт, курсових проектів, самосчання
тійна робота, навчальна практика з освітніх вимірювань, виробнича практика, дипломне проектування
Письмові та усні екзамени, заліки, у т.ч. диференційовані, захист навчальної та виробничої практики, захист курсових робіт
Система
оцінюта курсових проектів, зокрема орієнтованих на гендерні студії,
вання
захист дипломної (кваліфікаційної) роботи, державний кваліфікаційний екзамен

5

1

Компетентності
соціальноособистісні

2

Загальнонаукові

Програмні компетентності
Здатність застосовувати свої знання й розуміння, а також здатність до вирішення проблем в нових ситуаціях у більш широкому (або міждисциплінарному) контексті, ніж освітні вимірювання та гендерних студії
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації,
з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх
застосування
Здатність брати на себе відповідальність за управління і перетворення в умовах обраної роботи, навчання, які характеризуються як складні, непередбачувані та вимагають нових стратегічних підходів
Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці
Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера,
аналізувати етапи його розвитку, основні характеристики, соціальний інститут статі
Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології,
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компетентності

3

Інструментальні
компетентності

4

Загально-професійні компетентності

педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних цінностей
Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом психології, педагогіки, здатність використовувати математичні методи в освітніх
вимірюваннях та гендерних дослідженнях
Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом психології, педагогіки, здатність використовувати статистичні методи в освітніх
вимірюваннях та гендерних дослідженнях
Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій
Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні
гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень
Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері
Здатність до ділової усної та письмової комунікації сучасною
українською та іноземною мовою
Здатність до написання іноземною мовою наукових доповідей
та статей, зокрема з гендерної тематики
Здатність до проведення наукових та прикладних досліджень за
допомогою інформаційних технологій
Знання методології досліджень, методів дослідження та аналізу
освітніх систем та процесів, розуміння складності освітніх систем та процесів, їх різноманіття, багатофункціональності, взаємодії та умов існування для розв’язання прикладних і наукових
завдань у галузі освіти та в гендерних дослідженнях
Знання математичних методів побудови та аналізу моделей
освітніх систем та процесів, розробки нових математично обГрунтованих інструментів та методів досліджень у галузі освіти
та соціально-поведінкових науках
Знання вимог чинних державних та міжнародних стандартів у
галузі освіти, методів і засобів їх розробки та контролю за їх дотриманням
Знання основних методів та підходів щодо організації, планування, керування та контролю робіт з проектування, розроблення та впровадження освітніх та соціальних проектів
Знання вимог чинних державних та міжнародних стандартів у
галузі ліцензування та сертифікації професійної діяльності, методів і засобів контролю за їх дотриманням, методами та засобами їх розробки
Знання основних теоретичних підходів, теорій, фундаментальних і прикладних галузей педагогіки для розв’язання прикладних і наукових завдань у галузі освіти та соціально-поведінкових
12
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Спеціалізованопрофесійні компетентності

науках
Знання основних теоретичних підходів, теорій, фундаментальних і прикладних галузей психології для розв’язання прикладних та наукових завдань у галузі освіти та соціальноповедінкових науках
Знання методології та методик гендерного аналізу шкільного,
вузівського та інших колективів
Знання методології та методик гендерного аналізу правових
відносин
Знання методології та методик гендерного аналізу політичних
відносин
Знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до
аналізу Гендера
Уміння вибирати та застосовувати методи оцінювання та вимірювання, доцільні для прийняття рішень у галузі освіти та професійного відбору, зокрема з урахуванням гендерного фактору
Уміння інтерпретувати результати процедур оцінювання та вимірювання
Уміння на основі інтерпретації результатів процедур оцінювання
та вимірювання приймати рішення щодо окремих осіб та груп
осіб, планування освітнього процесу, розробки нових та поліпшення існуючих навчальних та освітніх програм
Уміння шкалювати та доводити результати освітніх вимірювань,
їх інтерпретацію та прийняті на їх основі рішення для зацікавлених осіб та широких соціальних верств
Знання технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання, уміння визначати відповідність цим
вимогам як самих засобів оцінювання та вимірювання, так і
процедури їх проведення та інформації щодо результатів їх застосування
Знання методів та засобів комп’ютеризації оцінювання та вимірювання і аналізу їх результатів, уміння їх використовувати
Уміння вибирати та розробляти процедури моніторингу освітніх
програм і процесів
Здатність застосовувати кількісні методи для гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту
Здатність застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту
Здатність використовувати статистичні методи для розрахунку і
порівняння статистичних показників гендерної рівності
Здатність аналізувати теперішній і майбутній стан показників, а
також робити короткостроковий і довгостроковий прогнози показників гендерної рівності
13
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Програмні результати навчання
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет педагогічного дослідження на
стадії планування освітнього процесу
Вміти розробляти програму емпіричного педагогічного дослідження на стадії планування освітнього процесу, вибираючи доцільні методи відповідно до цілей та умов
його проведення
Вміти аналізувати та описувати культурне середовище, інтереси, навички та здібності
осіб, які навчаються, при плануванні освітнього процесу
Вміти визначати і розв’язувати суперечності педагогічного процесу
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендеру, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку
Вміти здійснювати аналіз функціонування пізнавальних процесів, керування ними у
власній пізнавальній діяльності та діяльності осіб, які навчаються
Вміти визначати мету психодіагностичного обстеження пізнавальних процесів, збирати інформацію про їх перебіг та результативність
Вміти добирати ефективні методики для дослідження пізнавальної сфери особистості
Вміти застосовувати діагностичний інструментарій з дотриманням етичних та психометричних вимог та обробляти одержані результати
Вміти аналізувати та інтерпретувати результати діагностичного обстеження, робити
висновки та прогнози щодо подальшого розвитку психічних пізнавальних властивостей особи
Вміти застосовувати розвивальні та корекційні прийоми когнітивного тренінгу в роботі
з тими, хто навчається
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах
Вміти будувати емпіричну функцію розподілу, гістограму, полігон розподілу вибірки.
Вміти знаходити точкові та iнтервальнi оцінки невідомих параметрів розподілів
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі одновимірної та множинної регресії
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез
Вміти будувати матрицю та профілі тестових відповідей
Вміти інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту
Вміти розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної
та сучасної теорії
Вміти обчислювати стандартну похибку вимірювання
Вміти досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної та узагальненої теорії тестів
Вміти досліджувати свідчення валідності тесту
Вміти будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування
Вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту
Вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом
найбільшої правдоподібності в рамках теорії IRT; вміти їх інтерпретувати
Вміти інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів
Вміти виконувати процедури стандартизації тесту
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Вміти використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу
при конструюванні тесту
Вміти шкалювати результати педагогічних вимірювань
Вміти вирівнювати різні варіанти тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної обробки результатів
Вміти застосовувати математико-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження щодо освітнього
процесу на рівні навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом, регіонів
Вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг
якості освіти на рівні навчальних закладів та їх груп, регіонів
Вміти планувати та проводити порівняльні педагогічні дослідження
У процесі дослідження вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати
та розповсюджувати його; надавати рекомендації щодо ефективного використання
кваліфікації вчителя, його практичного досвіду та працездатності; виявляти нові проблемні ситуації; виявляти помилки у цілях, планах, нормах, що встановлені адміністрацією навчального закладу або регіонального управління освіти
Вміти визначати коло споживачів та адресатів освітніх послуг
Вміти аналізувати якість освітньої програми з позицій різних споживачів та адресатів
освітніх послуг
Вміти аналізувати якість управління реалізацією освітньої програми
На основі фахової експертизи навчальних планів та освітніх програм, задля забезпечення Грунтовної професійної підготовки, вміти визначати оптимальні шляхи їх реалізації у відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня, з врахуванням сучасних концептуальних підходів до підготовки фахівців
Вміти виділяти психологічні аспекти міждисциплінарних проблем когнітивної науки і
добирати найбільш адекватні підходи до їх вирішення
Вміти давати змістовну характеристику методів і організаційних форм вузівського навчання, обГрунтувати їх вибір в конкретних ситуаціях
Вміти планувати процес дистанційного навчання
Вміти планувати науково-дослідну роботу студентів
На основі врахування результатів педагогічного аналізу, експертизи та проектування
інтелектуально-розвиваючої, особистісно-формуючої спрямованості освіти, вміти
застосовувати сучасні освітні технології в процесі відбору та розробки інструментів і
методів освітніх вимірювань, виходячи з цілей навчання, власних можливостей і
здібностей, особистісних характеристик студентів, їх нахилів та інтересів в процесі
організації навчальної діяльності
Вміти формувати критерії оцінювання в умовах визначеної таксономії цілей навчання
Вміти формулювати цілі та принципи розробки тесту та тестових завдань
Вміти створювати тестові завдання різних форм і типів
Вміти створювати специфікації тестових завдань та тестів
Вміти отримувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів
Вміти використовувати банки тестових завдань, оснащених їх психометричними характеристиками, для конструювання тестів з заданими характеристиками
Вміти конструювати тести здібностей, навчальних досягнень, тести для ліцензування
та сертифікації професійної діяльності
Вміти проводити експертизу тесту і робити висновки про його валідність
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12.1

12.2

Вміти розробляти тести з урахуванням специфіки педагогічного контролю в сфері
гуманітарних наук
Вміти розробляти тести з урахуванням специфіки педагогічного контролю в сфері
природничих наук
Вміти виконувати порівняння тестів при конструюванні
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування тестів
Вміти давати експертну оцінку засобам комп’ютерного тестування
Вміти використовувати віртуальні навчальні середовища для оцінювання та вимірювання навчальних досягнень осіб та груп
Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовувати методи та методики навчання, отримання нової освіти та розвитку власної особистості.
Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для
розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати
роботу у професійній сфері
Вміти планувати роботи з проектування та розроблення системи оцінювання та моніторингу якості освіти, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне завдання та бізнес-план проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису, кваліфікації розробників тощо
Вміти використовувати методики викладання основ освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти для освіти всіх рівнів
Вміти застосовувати на практиці сучасні прийоми вхідного, проміжного, формівного та
підсумкового оцінювання
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології в процедурах вхідного, проміжного, формівного та підсумкового оцінювання
Вміти формалізувати результати педагогічного оцінювання, документувати їх у зручному для ознайомлення та аналізу вигляді, з використанням методів забезпечення
наочності
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для документування результатів оцінювання осіб, що навчаються
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування заходів стандартизованого тестування
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і
процесів освітньої сфери
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в освітній процес
Вміти, використовуючи статистичні дані, виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу)
Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
конкретної задачі
Вміти чітко визначати статистичні концепти
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти
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12.3

12.4

випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово
і усно аналізувати їх значення
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних
даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди,
опитування
Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту
Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки
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1.1.2. Методичні підходи впровадження освітньої програми
«Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні
студії: науковий аспект)»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: 2433.2. Професіонал в галузі інформації
та інформаційний аналітик
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)
1.1 - Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Термін дії освітньої
програми
Цикл/рівень
Передумови

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка, кафедра математики
Другий ступінь вищої освіти (магістр). Кваліфікація: 2433.2. Професіонал в галузі інформації та інформаційний аналітик
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС (2700 годин), термін
навчання 1 рік 4 місяці
Програма впроваджується у 2018 -2019 роках
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EFQ-LLL - 7 рівень
Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до
Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою
Українська

Мова викладання
Інтернет-адреса постійного розміщення
http://www.cuspu.edu.ua/ua/
опису освітньої програми
1.2 - Мета освітньої програми
Забезпечити студентам набуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок за
обраною спеціальністю (відповідно до ОПП), зокрема тих, які відносяться до освітніх
вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Опанування загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності,
формування загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для
ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній
освітній та дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань інноваційного
характеру для оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності (у т.ч. з

18

гендерними аспектами), а також проведення власного дослідження та прилюдний захист
його результатів.
Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових
дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових
менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні
дослідження.
1.3 - Характеристика освітньої програми
Предметна
область 01 Освіта / Педагогіка
(галузь знань, спеціа- Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання.
льність)
Гендерні студії: науковий аспект)
Програма базується на сучасних наукових знаннях в сфері освітніх
вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових
науках та науках про освіту.
Зокрема, передбачається Грунтовне вивчення основних аспектів
конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів
математично-статистичної обробки емпіричних даних (зокрема, в
Орієнтація освітньої
гендерних дослідженнях), теоретичних основ шкалювання резульпрограми
татів тестування; набуття навичок самостійного аналізу й оцінки
якісних характеристик тестових завдань, оцінювання латентних
параметрів та точності параметризації, перевірки адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між різними гендерними
явищами і встановлювати міру їх зв’язку, перевіряти параметричні
та непараметричні гіпотези
Загальні підходи в галузі освітніх вимірювань. ПрофесійноОсновний фокус осві- практична лінія програми спеціалізується на конструюванні, моделюванні та параметризації тестів, організації тестування та мотньої програми та
ніторингу в освіті, теорії оцінювання та вимірювання в освіті, виспеціалізації
користанні кількісних методів у гендерних дослідженнях, визначенні статистичних показників гендерної рівності
Особливості програми Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою.
1.4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Магістри можуть працювати у закладах вищої освіти, в органах управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти, у центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь
у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що пропонують
послуги у розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR- організаПридатність до праце- ціях та кадрових службах, у сертифікаційних службах та ліцензувавлаштування
льних організаціях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок, у наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки
професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій;
у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються
розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної індексації та ін.
Магістри можуть продовжувати навчання в аспірантурі за докторсьПодальше навчання
кими програмами у соціально-поведінкових науках та науках про
освіту.
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1.5 - Викладання та оцінювання
Вивчення предметів передбачає опрацювання лекцій, змістовної
частини семінарів, практичних та лабораторних занять, індивідуаВикладання та нав- льну роботу під керівництвом викладача, консультації, самостійну
чання
навчальну діяльність, навчальну та виробничу практику (проектну
діяльність), курсовий проект, елементи дистанційного навчання
тощо
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза аудиторної навчальної діяльності, спрямовані на опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, поетапний, модульОцінювання
ний, підсумковий контроль (залік, усний екзамен, письмовий екзамен, диференційовані захисти навчальної та виробничої практик,
курсового проекту, зокрема орієнтованих на гендерні студії, захист
дипломної (кваліфікаційної) роботи, державний кваліфікаційний
екзамен)
1.6 - Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні питання та проблеми у відповідній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш шиІнтегральна
рокому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
компетентність
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти
та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою виЗагальні
рішення конструктивних та комплексних завдань.
компетентності (ЗК)
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність
застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей
професії.
ЗК 11. Здатність до розробки, створення та управління проектами.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи.
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ФК 1.1. Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних цінностей.
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі,
необхідному для володіння математичним апаратом у психології,
педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх
вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загально-професійних дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків
у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
Фахові компетентності ФК1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті,
спеціальності (ФК)
політиці, економіці.
ФК1.8. Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендеру,
аналізувати етапи його розвитку, основні характеристики, соціальний інститут статі.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних
даних.
ФК 1.10. Здатність будувати та досліджувати математичну модель, а
також перевіряти її на адекватність. Вміти пояснювати в математичних термінах результати, отримані під час розрахунків.
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для
чисельних і символьних розрахунків та для постановки й
розв’язання задач.
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для аналізу, синтезу і розуміння.
ФК 1.14. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки
та вміння обирати програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної
підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
1.7 - Програмні результати навчання
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет педагогічного дослідження на
стадії планування освітнього процесу
1
Вміти розробляти програму емпіричного педагогічного дослідження на стадії планування освітнього процесу, вибираючи доцільні методи відповідно до цілей та умов
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його проведення
Вміти аналізувати та описувати культурне середовище, інтереси, навички та здібності
осіб, які навчаються, при плануванні освітнього процесу
Вміти застосовувати на практиці сучасні прийоми вхідного, проміжного, формівного
та підсумкового оцінювання
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології в процедурах
вхідного, проміжного, формівного та підсумкового оцінювання
Вміти формалізувати результати педагогічного оцінювання, документувати їх у зручному для ознайомлення та аналізу вигляді, з використанням методів забезпечення
наочності
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендеру, мати уявлення про
соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах.
Вміти будувати гістограму, полігон розподілу вибірки.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі одновимірної та множинної регресії.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
Вміти розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної
та сучасної теорії.
Вміти досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної та узагальненої теорії тестів.
Вміти досліджувати свідчення валідності тесту.
Вміти виконувати процедури стандартизації тесту.
Вміти використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу
при конструюванні тесту.
Вміти інтерпретувати результати обробки даних тестування при застосуванні тесту
Вміти шкалювати результати педагогічних вимірювань.
Вміти будувати матрицю та профілі тестових відповідей
Вміти обчислювати стандартну похибку вимірювання
Вміти будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування
Вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту
Вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом
найбільшої правдоподібності в рамках теорії IRT; вміти їх інтерпретувати
Вміти інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів. Вміти вирівнювати різні варіанти тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної обробки результатів
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження щодо освітнього процесу на рівні навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом, регіонів
Вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг
якості освіти на рівні навчальних закладів та їх груп, регіонів
Вміти планувати та проводити порівняльні педагогічні дослідження
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12.1

У процесі дослідження вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати та розповсюджувати його; надавати рекомендації щодо ефективного використання кваліфікації вчителя, його практичного досвіду та працездатності; виявляти
нові проблемні ситуації
На основі врахування результатів педагогічного аналізу, експертизи та проектування інтелектуально-розвиваючої, особистісно-формуючої спрямованості освіти, вміти застосовувати сучасні освітні технології в процесі відбору та розробки інструментів і методів освітніх вимірювань, виходячи з цілей навчання, власних можливостей
і здібностей, особистісних характеристик студентів (учнів), їх нахилів та інтересів в
процесі організації навчальної діяльності
Вміти формувати критерії оцінювання в умовах визначеної таксономії цілей навчання
Вміти формулювати цілі та принципи розробки тесту та тестових завдань
Вміти створювати тестові завдання різних форм і типів
Вміти створювати специфікації тестових завдань та тестів
Вміти отримувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів
Вміти виконувати порівняння тестів при конструюванні
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування тестів
Вміти давати експертну оцінку засобам комп’ютерного тестування
Вміти використовувати віртуальні навчальні середовища для оцінювання та вимірювання навчальних досягнень осіб та груп
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для документування результатів оцінювання осіб, що навчаються
Вміти планувати процес дистанційного навчання
Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовувати методи та
методики навчання, отримання нової освіти та розвитку власної особистості
Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для
розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати
роботу у професійній сфері
Вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту
Знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови
моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків
Здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і
процесів освітньої сфери
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в освітній процес
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу)
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Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
конкретної задачі
Вміти чітко визначати статистичні концепти
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти
випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
12.2
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і усно аналізувати їх значення
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних
даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які
містяться в документах
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту
12.3
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди,
опитування
Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту
12.4
Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки
1.8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку студентів за даною освітньо-професійною програмою, відповідають
профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний
науково-педагогічний стаж. До освітнього процесу залучаються
Кадрове забезпечення професіонали з досвідом практичної роботи та роботи за фахом.
Науковий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу,
які забезпечують викладання дисциплін відповідає ліцензійним
умовам та державним вимогам до акредитації зазначеної спеціальності
Матеріально-технічне
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними лазабезпечення
бораторіями повністю відповідає потребі
Створена навчально-методична база електронних посібників, лекційних матеріалів, додаткової літератури, загальним обсягом понад
Інформаційне та на200 Гб. Велика кількість навчальних матеріалів міститься у хмарновчально-методичне
му середовищі. Функціонує система дистанційної освіти Moodleзабезпечення
ЦДПУ. Також діють електронний каталог на основі бібліотечноінформаційної системи Ірбіс та університетський репозитарій. Віль24

на Wifi-зона з покриттям від читальних залів бібліотеки до місць
відпочинку студентів (до 100% університетського кампусу)
1.9 - Академічна мобільність
Національна академічна мобільність реалізується у рамках
міжуніверситетських договорів про встановлення науковоосвітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і
науки в межах споріднених спеціальностей педагогічних і технічних
університетів України.
Національна кредитна
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути замобільність
лучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України за вказаною спеціальністю, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна На основі укладених двосторонніх угод між ЦДПУ та закордонними
мобільність
університетами партнерами, а також за програмою ERASMUS+
1.10 - Вимоги освітньої програми та результати навчання за нею
Студент повинен виконати програму підготовки згідно навчального плану, який включає:
➢ теоретичне навчання (61 кредит ECTS) з дисциплін у вигляді контактних занять (лекційні,
семінарські, лабораторні, практичні заняття та консультації) і самостійної роботи (обсяг
навчального навантаження становить: 23,3% – контактні заняття, 76,7% – самостійна робота); навчальний час студентів за циклами дисциплін розподіляється на дисципліни циклу загальної (6 кредитів ECTS) та професійної (55 кредитів ECTS) підготовки;
➢ проходження виробничої практики (10,8 кредити ECTS);
➢ проходження навчальної практики (3,6 кредити ECTS);
➢ виконання курсового проекту (2 кредити ECTS);
➢ підсумкова атестація включає захист дипломної (кваліфікаційної) роботи (10,8 кредити
ECTS) та державний кваліфікаційний екзамен (1,8 кредити ECTS);
кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків
або екзаменів із навчальної дисципліни, захисту звіту з практики.
Підсумковою атестацією є захист дипломної (кваліфікаційної) роботи магістра та державний кваліфікаційний екзамен.
Студент повинен набути такі компетенції
Магістр з освітніх вимірювань повинен знати й розуміти:
– технології конструювання, моделювання та параметризації тестів, правила організації тестування та математично-статистичні
методи опрацювання його результатів, методологічні основи
педагогічного оцінювання та моніторингу якості освіти;
– математично-статистичний апарат для аналізу емпіричних даних
у соціально-поведінкових науках та науках про освіту, статистиЗнання й розуміння
чні показники гендерної рівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства;
– комп’ютерні та інформаційні технології в освітніх вимірюваннях
та гендерних дослідженнях;
– основні поняття, концепції й факти дисциплін, що визначають
напрям професійної підготовки наукового співробітника і передбачають здійснення організації праці у відповідності з сучас25

ними вимогами.
Магістр повинен уміти:
– використовувати на практиці принципи наукової діяльності, застосовувати знання, одержані в області освітніх вимірювань та гендерних студій для розв’язання складних науково-практичних, виробничих, інформаційно-пошукових та інших задач, що передбачає
Застосування знань і проведення досліджень та/або здійснення інновацій у нових ситуарозуміння:
ціях;
– вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень
для аналізу явищ і процесів освітньої сфери, виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації, проводити
гендерну експертизу змісту різноманітної інформації, здійснювати
гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
Магістр повинен володіти:
– здатністю до розуміння і аналізу соціально-поведінкових та освітніх явищ, прогнозування поведінки та виявлення закономірностей
у даних великого обсягу під час досліджень соціально-поведінкових
та освітніх явищ;
– здатністю працювати з експертними онлайн- та офлайнФормування суджень:
джерелами інформації для інтеграції даних і знань, реалізовувати
раціональні способи пошуку та використання науково-технічної інформації для розв’язання професійних завдань;
– здатністю формулювати та вдосконалювати дослідницьку задачу, збирати необхідну інформацію та формулювати висновки, які
можна захищати у науковому контексті
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1.2. Концепція навчальних дисциплін спеціалізації «Гендерні студії: науковий аспект»
1.2.1. Концепція навчання дисципліни «Основи гендерних
досліджень»
Автори: Пасічник Н.О., Ріжняк Р.Я., Семенюк О.А.
1. Курс «Основи гендерних досліджень» призначений для студентів спеціальності:
011 Освітні, педагогічні науки. Освітня програма: Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект.
2. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку міждисциплінарної галузі гендерних досліджень; з основними поняттями, напрямами сучасних гендерних теорій; можливостями застосування гендерних теорій та методології для аналізу інформації освітньої, соціальноекономічної та політико-правової сфер.

✓
✓

✓

✓

3. Завдання навчальної дисципліни:
ознайомити студентів з основними поняттями в області гендерних досліджень;
проаналізувати основні положення гендерних теорій та історії гендерних досліджень,
дослідити розвиток феміністського руху і становлення основних напрямів сучасного
фемінізму;
розвинути здібності використовувати методологію та основні принципи гендерних досліджень для аналізу соціально-економічних явищ і процесів; виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації;
формувати гендерну культуру особистості вільну від гендерних стереотипів.

4. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: понятійнокатегоріальний апарат гендерних досліджень; історію виникнення та становлення гендерних
досліджень у вітчизняній та світовій науці; дослідницькі проекти з жіночої та гендерної проблематики, що реалізуються в нашій країні; особливості гендерного підходу при аналізі соціально-економічних явищ і процесів; сутність гендерної асиметрії суспільства в цілому та її
прояви в таких сферах суспільного життя як політика, економіка й освіта; володіти загальною
інформацією про гендерні індекси (GDI, GEM, HDI, IHDI, GII); проблематику сучасних дискусій
щодо гендерних відносин в суспільстві.
Студенти повинні вміти:
- працювати з бібліографією та першоджерелами;
- використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат гендерних досліджень для аналізу інформації освітньої, соціально-економічної та політико-правової
сфер;
- проводити гендерний аналіз документації, що супроводжують професійну діяльність;
- на основі результатів соціально-економічних досліджень та статистичної інформації
узагальнювати, робити порівняльну характеристику факторів гендерної стратифікації.
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5. Методи викладання: лекції, практичні заняття, дискусії, самостійна робота студентів.

-

✓
✓
✓
✓

6. Розподіл робочого навантаження для студентів:
Лекції – 18 годин
Практичні заняття – 32 години
Самостійна робота – 120 годин
Консультації – 10 годин
Всього – 180 годин
7. Успішність роботи студентів оцінюється наступним чином:
активна участь у дискусіях на практичних заняттях, що демонструють засвоєння та
оперування інформацією – 30%;
письмові коментарі та асоціації до опрацьованих праць та переглянутих фільмів – 15%;
презентація дослідницького проекту з гендерної проблематики – 15 %
іспит – 40%

8. Графік курсу
Тиждень 1: Гендер як наука і навчальна дисципліна
Лекція. На лекції розглядається сутність терміну “гендер”. Трактування поняття «гендер» у наукових дослідженнях. Гендерні дослідження аналізуються як наукова система. Характеризуються особливості гендерної теорії.
Визначається понятійний апарат гендерних досліджень. Стать, гендер, сексуальність
як міждисциплінарні конструкти. Розуміння гендеру в різних соціальних науках. Значення та
дисциплінарна специфіка понять: гендерна структуризація, гендерні групи, гендерні відносини, гендерні стратегії, гендерні стереотипи, гендерні ролі, гендерна соціалізація, гендерні
образи, гендерні моделі.
Методи вивчення гендеру.
Література для опрацювання:
1. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004. – С.
10-30.
2. Гендерний аналіз українського суспільства / За ред. Т. Мельник. – К.: ПРООН, 1999. –
С. 5-30.
3. Бібліотека
Гендерного
інформаційно-аналітичного
центру
«Крона»
//
http://www.krona.org.ua/nash.html
4. Гендерна мапа України // http://gendermap.org.ua
5. Добірка матеріалів з жіночої/гендерної тематики на сайті «Україна Модерна» //
http://uamoderna.com/robochij-stil/womens-gender-studies-um
Тиждень 2-3: Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
Лекція. На лекції аналізується «перша хвиля» фемінізму та її здобутки. Жіночий рух в
Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. «Друга хвиля» фемінізму. Молодіжний рух і революція «нових лівих» під ліберальними гаслами (емансипації, рівності, автономії, прогресу), сексуальна
революція як фактори, що сприяли зростанню інтересу до «жіночої теми» у 60-х рр. ХХ ст.
Критика ліберального фемінізму.
Жіночі дослідження (women's studies) – початковий етап гендерних досліджень (70-і
рр.). Перехід від феміністських і жіночих досліджень до гендерних як соціальне замовлення
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новітнього суспільства. Досягнення фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків.
«Третя хвиля» фемінізму. Радикальний фемінізм. Жіночий сепаратизм.
Практичне заняття. На практичному занятті студенти визначають основні ідеї суфражизму на основі перегляду фільму «Суфражистка» (2015 р.). Характеризують особливості жіночого руху в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. Визначають основні ідеї другої і третьої хвилі
фемінізму.
Література для опрацювання:
1. Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц./ Общ.ред. и вступ. ст. С.Г. Айвазовой,
коммент. М.В. Аристовой. — М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. - 832с.(вступ)
2. Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи / Л. Буряк. –
К.: Нац. академія управління, 2010. – 368 с. (одна будь-яка тема на вибір студента).
3. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії
в українському соціумі // http://uamoderna.com/biblioteka/smoliar-women-studies
(розділ V)
4. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. –
М., 1992. – С. 26-39.
5. Sandra Prlenda. Introduction to Women’s/Gender History // http://gestproject.eu/wpcontent/uploads/2016/11/GeSt_28102016_Prlenda.pdf
Тиждень 4-5: Основи гендерних теорій
Лекція. На лекції розглядається диференціація понять «стать» і «гендер». Становлення
гендерних теорій. Теорія соціального конструювання гендеру. Теорія «лінз гендера» відповідно до С. Бем. Розуміння гендеру як мережі, структури чи процесу (гендер як стратифікаційна категорія). Гендерна стратифікація. Гендерні технології. Гендер як соціокультурна метафора. Система взаємин між чоловіками і жінками, створена через соціальні зв’язки. Теорія
гендерованого суспільства у М. Кіммела. Основні типи гендерних установок – патріархальні і
феміністські. Ознаки гендеру, гендерні відмінності та нерівності.
Практичне заняття. На практичному занятті студенти аналізують питання формування
гендерної ідентичності у соціальній теорії научіння на основі основних ідей А. Бандури та
соціально-когнітивній теорії Л. Колберга. Аналізуємо механізми формування гендерної ідентичності у соціально-когнітивних теоріях. Розглядають теорію гендерної схеми С Бем, аналізують основні положення концепцію андрогінії С. Бем.
Література для опрацювання:
1. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004. – С.
79-132.
2. Bem S. L.(2004). Linzy hendera: Transformatsiia vzghliadov na problemu neravenstva polov:
per. s anhl. / S. Bem. – M.: ROSSPЭN.
3. Bussey Kay Macquarie, Albert Bandura (1999). Social Cognitive Theory of Gender
Development and Differentiation: Psychological Review, Vol. 106, No. 4, 676-713.
Тиждень 6-7: Становлення гендерної освіти в Україні (1991–2016)
Лекція. На лекції розглядаються основні етапи становлення жіночих та гендерних досліджень в незалежній Україні. Пострадянський фемінізм. Всеукраїнські конференції Союзу
українок, Жіночої Громади, Спілки жінок України (1993–1995 рр.). Виникнення жіночих студій. Інституалізація жіночих і гендерних досліджень (1995–2002 рр.). Поширення освітніх про29

грам і дослідницьких проектів з проблем жінок та гендеру. Завуальованість дискримінаційних процесів в Україні. Становлення гендерних досліджень як наукового напряму (з 2002 р.).
Формування гендерних дослідних центрів. Розробка й упровадження гендерної проблематики в навчальний процес.
Зміни наукової та громадської думки щодо проблеми гендеру. Гендерні питання в
українському суспільстві: стереотипи, виклики і перспективи змін.
Практичне заняття. На практичному занятті студенти розглядають стратегію гендерної
рівності. Аналізують методи, що були використані при дослідженні щодо впровадження гендерної рівності та розширення прав/можливостей жінок (2015): аналіз відповідних вебресурсів; анкетування представників організацій з у пілотних регіонах; робочі зустрічі з представниками організацій та телефонні консультації; експертне опитування та аналіз офіційних
вітчизняних, європейських документів, статистичних даних, аналітичних праць, присвячених
означеній тематиці.
Література для опрацювання:
1. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. / За наук. ред. В.П. Кравця. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.
2. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004. – С.
504-520.
3. Аналітичні звіти Жіночого консорціуму в Україні // http://wcunetwork.org.ua/ua/about/publications
4. Гендерна мапа України // http://gendermap.org.ua
Тиждень 8: Дослідницькі проекти з жіночої та гендерної проблематики
Лекція. На лекції розглядаються Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН
(ПРООН) в Україні («Гендер у розвитку», «Гендерна експертиза українського законодавства»
та ін.). Аналізуються окремі гендерні проекти, що реалізуються в Україні («Гендерне бюджетування в Україні», «Сприяння поширенню гендерної рівності у системі освіти в трьох областях України», «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», «Жінки та
чоловіки: гендер для всіх»).
Література для опрацювання:
1. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К. : ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
2. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про гендерну (не)рівність у вищий освіті,
2014. // http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-icholoviky-pro-hendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti
3. Гендерні дослідження в Україні // http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr
4. Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН //
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
5. Опис діяльності гендерних дослідних центрів в Україні //
http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/nashi-proekty/proekt-gendernye-obrazovatelnyetsentry-vuzov-ukrainy-2012-2014/ujgufjfy
Тиждень 9-11: Гендер і економіка
Лекція. На лекціях розглядається розвиток гендерної економіки, основні методологічні підходи щодо аналізу гендерних аспектів економіки: неомарксистський, неокласичний та
неоінституціональний. Гендерні дослідження економічної сфери в Україні. Основні типи досліджень. Статева дискримінація в сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація в
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різних галузях і сферах діяльності, гендерні відмінності поведінки в підприємницькій діяльності, взаємозв’язок економічного розвитку і гендерної нерівності. Оплачувана та неоплачувана праця жінок в Україні. Становище сільських жінок в Україні. Українські жінки у конкурентних сферах діяльності (владні структури, фінанси, ІТ-сфера). Рівень життя жінок і чоловіків.
Фемінізація бідності. Гендерний аспект соціально-економічної політики в Україні.
Практичне заняття. На занятті студенти аналізують проблему: чоловіки і жінки на українському ринку праці. Аналізують гендерний розрив у рівнях економічної активності, зайнятості та безробіття та причини його існування. Відмінності між жінками та чоловіками у виборі статусу зайнятості (за наймом, самозайнятість чи безоплатна праця на сімейному підприємстві) та форми зайнятості (формальна чи неформальна; повна чи неповна; постійна чи
тимчасова).
Література для опрацювання:
1. Економічна активність населення України 2016: Статистичний збірник /Державна служба статистики України. – К.: Держстат, 2017. – С. 14-21.
2. Купець О. Комплексний гендерний підхід на ринку праці України та роль державної
служби зайнятості /Міжнародне бюро праці, Група технічної підтримки з питань гідної
праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи. – Київ: МБП, 2011.– С. 823.
3. United Nations Economic Commission for Europe (2016а), The statistical database UNECE
gathered from national and international official sources //
http://w3.unece.org/PXWeb/en
4. Women and men in Kirovohrad region. Statistical book. // Kropyvnytskyi. – 2016. – 104 p.
“Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges” – is a return of
the international labour organization //
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835/lang--en/index.htm.
Тиждень 12-14: Гендер в освітній сфері
Лекція. На лекціях розглядається гендерна освітня статистика. Освітні індикатори ОЕСР/ЮНЕСКО та гендерна нерівність у доступі до освіти. Гендерні особливості інституту освіти.
Розширення доступу до освіти жінок. Гендерний аналіз навчальних програм. Гендерні стереотипи в освіті. Репродукування гендерних стереотипів у навчальних програмах, підручниках, стилі навчання. Фемінізація вимог до учнів. Феміністська педагогіка (ліберальний фемінізм, соціал-фемінізм, радикальний фемінізм).
Гендерні диспропорції в результатах освіти. Відмінності у виборі майбутньої професії і
кар’єри чоловіків і жінок. Гендерні диспропорції в сфері природничо-математичних наук.
Популяризація жінок-вчених як рольових моделей природничої сфери.
Прихований навчальний план в системі освіти. Гендерний контент-аналіз змісту навчальної літератури.
Зарубіжний досвід впровадження гендерних підходів у середню і вищу школу. Освітні
програми з жіночих і гендерних студій.
Фемінізація педагогічної освіти України. Емпіричне дослідження Гендерний дисбаланс
в освітній сфері Кіровоградської області (Україна). Горизонтальна та вертикальна сегрегація
системи педагогічної освіти Кіровоградської області.
Практичне заняття. На занятті студенти презентують власні проекти з гендерного аналізу змісту навчальної літератури (підручник за вибором студента).
Література для опрацювання:
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1. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009. 49 р.
2. Gender discourses in education and educational policies Natalija Mažeikienė //
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2016/11/GeSt_27102016_Mazeikiene.pdf
3. Dorottya Rédai. Feminist Pedagogy // http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2016/11/
GeSt_27102016_Redai_Feminist_Pedagogy.pdf
4. Women and men in Kirovohrad region. Statistical book. Kropyvnytskyi. – 2016.– 104 p.
5. Опитування якості ІТ-освіти в українських вузах – 2016 //
https://dou.ua/lenta/sitenews/edu-survey-2016
Тиждень 15-16: Гендерні підходи в політико-правових дослідженнях
Лекція. На лекціях розглядається гендерна рівність у політичній сфері, державний механізм забезпечення гендерної рівності. Гендерний паритет законодавчої бази України. Гендерно-правова експертиза документів. Недосконалість діючих механізмів та інструментарію
забезпечення гендерної рівності в Україні. Недостатнє представництво жінок у вищих ешелонах державної влади та на регіональних рівнях. Низька обізнаність населення з положеннями гендерного законодавства. Стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; нерівні
можливості й гендерні особливості рівня життя. Гендерна рівність у міжнародних документах. Державні програми забезпечення гендерної рівності.
Практичне заняття. На занятті студенти аналізують гендерний дисбаланс у трудовому
законодавстві. Обчислюють представництво жінок в різних ешелонах влади. Обговорюють
питання гендерних квот
Література для опрацювання:
1. Women and men in Kirovohrad region. Statistical book. Kropyvnytskyi. – 2016. – 104 p.
2. Центр Разумкова. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України / Керівник проекту Ольга Пищуліна. – К. :Заповіт, 2016. – С. 226-244.
3. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004. – С.
219-327.
Тиждень 17: Статистичні показники гендерної рівності в Україні
Лекція. На лекції аналізується загальна інформація про гендерні індекси (гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу, гендерний індекс людського розвитку
(GDI), ступінь гендерної довіри або ступінь реалізації прав жінок (GEM), індекс розвитку людського потенціалу, скоригований з урахуванням нерівності (HDI, IHDI,) індекс гендерної нерівності (GII), індекс глобального гендерного розриву.
Практичне заняття. На занятті студенти аналізують місце України у глобальних гендерних рейтингах в динаміці. Розраховують індекси гендерного паритету в різних сферах на основі статистичних даних по Кіровоградській області та по Україні.
Література для опрацювання:
1. Джессика Гарднер. Использование гендерной статистики. Набор средств для обучения пользователей. ЕЭК ООН, 2015. – 141 с.
2. Gender Equality Index 2017. Methodological Report. European Institute for Gender
Equality, 2017.
3. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Кіровоградській області. Жінки і чоловіки у Кіровоградській області. Статистичний збірник. Кропивницький, 2017. – 95 с.
4. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Визначення показників розподілу гендерних груп за
характерними ознаками. // Статистика України. – 2017. – Т. 77. – № 2. – С. 6–12.
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5. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з
використанням показників питомої асиметрії. // Науково-теоретичний і громадськополітичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20. – № 6/146. – С.5–16.
6. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Визначення показників розподілу характерних ознак у
гендерних групах (на прикладі студентів факультету). // Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 236–244.
9. Рекомендована література
1. Beauvoir, Simone de. The Second Sex / Translated and edited by H.M. Parshley. — New
York: Alfred A. Knopf, 1971.
2. Bem, S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. - Yale
University Press, 1993. – 256 р.
3. Blau, F. The Economics of Women, Men and Work (7th Edition) / F. Blau, A. Winkler, M.
Ferber // Prentice Hall, 2013. – 480 р.
4. Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford
University Press, 1987 – 334 р.
5. Deji, O. Gender and rural development / O. Deji //Advanced studies (Berlin). – Vol. 2. –
2012.
6. 396 p.
7. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009, 49р.
8. Gender Equality Index 2017. Methodological Report. European Institute for Gender
Equality, 2017.
9. Indicators of gender equality – is an article published by the European economical
committee OUN. //
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf
10. Jacobsen, J. The Economics of Gender (3rd Edition) / J. Jacobsen // Wiley- Blackwell, 2007.
– 576 р.
11. Kimmel, M. The Gendered Society. - Paperback, 2016
12. Methodological Guidelines for the gender analysis of national and housing census data – is
a reference book, published by the fund of the national inhabitants of the OUN. //
http://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/141006-UNFPA-GenderManual201402-SCREEN_(1).pdf.
13. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN
EUROPE AND CENTRAL ASIA), 2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
14. Агєєва В. Жіночий простір / В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 280 с.
15. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з
використанням показників питомої асиметрії. // Науково-теоретичний і громадськополітичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20. – № 6/146. – С.5–16.
16. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Визначення показників розподілу гендерних груп за
характерними ознаками. // Статистика України. – 2017. – Т. 77. – № 2. – С. 6–12.
17. Акбаш К., Пасічник Н., Ріжняк Р. Визначення показників розподілу характерних ознак у
гендерних групах (на прикладі студентів факультету). // Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 31. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 236–244.
18. Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи / Л. Буряк. –
К. : Нац. академія управління, 2010. – 368 с.
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19. Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К.: ПРООН, 1999. –
293 с.
20. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. Монографія / За ред. В. П .Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.
21. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві. – К.: ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
22. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Кіровоградській області. Жінки і чоловіки у Кіровоградській області. Статистичний збірник. Кропивницький, 2017. – 95 с.
23. Джессика Гарднер. Использование гендерной статистики. Набор средств для обучения пользователей. ЕЭК ООН, 2015. – 141 с.
24. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) /
О. Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
25. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004.
26. 536 с.
27. Разработка гендерной статистики: практическое пособие. ООН, Женева, 2010.
28. Смоляр Л. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн.
ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с
29. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. –
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1.2.2. Навчальна програма дисципліни «Основи гендерних
досліджень»
Розробник програми: Пасічник Наталя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент
ВСТУП
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин:
1. Витоки, еволюція та змістовна багатогранність гендерних досліджень.
2.Гендерні відносини в соціально-економічній та політико-правовій сферах.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» є
ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку міждисциплінарної галузі гендерних досліджень; з основними поняттями, напрямами сучасної гендерної теорії; можливостями застосування гендерної теорії та методології для аналізу інформації
освітньої, соціально-економічної та політико-правової сфер.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи гендерних досліджень»
є:
- ознайомити студентів з основними поняттями в області гендерних досліджень;
- проаналізувати основні положення теорії та історії Гендеру, дослідити розвиток феміністського руху і становлення основних напрямів сучасного фемінізму;
- розвинути здібності використовувати методологію та основні принципи гендерних досліджень для аналізу соціально-економічних явищ і процесів; виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації;
- формувати гендерну культуру особистості вільну від гендерних стереотипів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
ФК 1.1 Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки, що
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сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямо¬вують
її до етичних цінностей.
ФК 1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.8. Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, аналізувати етапи
його розвитку, основні характеристики, соціальний інститут статі.
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для
аналізу, синтезу і розуміння.
ФК 1.14. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
1.4. Програмними результатами навчання є:
ПРН 1
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендеру, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
ПРН 16.1
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і процесів освітньої сфери.
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації.
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в навчальний процес.
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації.
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
ПРН 16.3
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180__ години__6__ кредитів ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Розділ 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисципліна
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Сутність терміну “Гендер” та започаткувалися Гендерних досліджень. Трактування поняття «Гендер» у наукових дослідженнях. Гендерні дослідження як наукова система. Особливості Гендерної теорії. Гендер як система знань і система практики.
Понятійний апарат Гендерних досліджень. Стать, Гендер, сексуальність як міждисциплінарні конструкти. Розуміння Гендера в різних соціальних науках. Значення та дисциплінарна специфіка понять: Гендерна структурація, Гендерні групи, Гендерні відносини, Гендерні
стратегії, Гендерні стереотипи, Гендерні ролі, Гендерна соціалізація, Гендерні образи, Гендерні моделі.
Методи вивчення Гендеру.
Тема 2. Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
«Перша хвиля» фемінізму та її здобутки.
Жіночий рух в Україні в ХІХ–на початку ХХ ст.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать». Молодіжний рух і революція «нових лівих» під ліберальними гаслами (емансипації, рівності, автономії, прогресу),
сексуальна революція як фактори, що сприяли зростанню інтересу до «жіночої теми» у 60-х
рр. ХХ ст. Критика ліберального фемінізму.
Жіночі дослідження (women's studies) – початковий етап Гендерних досліджень (70-і
рр.). Перехід від феміністських і жіночих досліджень до Гендерних як соціальне замовлення
новітнього суспільства. Досягнення фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків.
«Третя хвиля» фемінізму. Радикальний фемінізм. Жіночий сепаратизм.
Тема 3. Основи гендерної теорії
Диференціація понять «стать» і «Гендер». Становлення Гендерних теорій. Теорія соціального конструювання Гендеру. Теорія «лінз Гендера» відповідно до С. Бем. Розуміння Гендеру як мережі, структури чи процесу (Гендер як стратифікаційна категорія). Гендерна стратифікація. Гендерні технології. Гендер як соціокультурна метафора. Система взаємин між
чоловіками і жінками, створена через соціальні зв’язки. Теорія Гендерованого суспільства у
М. Кіммела. Основні типи Гендерних установок – патріархальні і феміністські. Ознаки Гендеру, Гендерні відмінності та нерівності.
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в Україні (1991–2016)
Основні етапи становлення жіночих та Гендерних досліджень в незалежній Україні.
Пострадянський фемінізм. Всеукраїнські конференції Союзу українок, Жіночої Громади, Спілки жінок України (1993 – 1995 рр.). Виникнення жіночих студій. Інституалізація жіночих і Гендерних досліджень (1995 – 2002 рр.). Поширення освітніх програм і дослідницьких проектів з
проблем жінок та Гендеру. Завуальованість дискримінаційних процесів в Україні. Становлення Гендерних досліджень як наукового напряму (з 2002 р.). Формування Гендерних дослідних центрів. Розробка й упровадження Гендерної проблематики в навчальний процес.
Зміни наукової та громадської думки щодо проблеми Гендеру. Гендерні питання в
українському суспільстві: стереотипи, виклики і перспективи змін.
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та Гендерної проблематики
Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні («Гендер у розвитку», «Гендерна експертиза українського законодавства» та ін.).
Аналіз окремих Гендерних проектів, що реалізуються в Україні («Гендерне бюджетування в Україні», «Сприяння поширенню Гендерної рівності у системі освіти в трьох областях
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України», «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», «Жінки та чоловіки: Гендер для всіх»).
Розділ 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИКОПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
Розвиток Гендерної економіки, основні методологічні підходи щодо аналізу Гендерних аспектів економіки: неомарксистський, неокласичний та неоінституціональний. Гендерні
дослідження економічної сфери в Україні. Основні типи досліджень. Статева дискримінація в
сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація в різних галузях і сферах діяльності,
Гендерні відмінності поведінки в підприємницькій діяльності, взаємозв’язок економічного
розвитку і Гендерної нерівності. Оплачувана та неоплачувана праця жінок в Україні. Становище сільських жінок в Україні. Українські жінки у конкурентних сферах діяльності (владні
структури, фінанси, ІТ-сфера). Рівень життя жінок і чоловіків. Фемінізація бідності. Гендерний
аспект соціально-економічної політики в Україні.
Тема 7. Гендер в освітній сфері
Гендерна освітня статистика. Освітні індикатори ОЕСР/ЮНЕСКО та Гендерна нерівність
у доступі до освіти. Гендерні особливості інституту освіти. Розширення доступу до освіти жінок. Гендерний аналіз навчальних програм. Гендерні стереотипи в освіті. Репродукування
Гендерних стереотипів у навчальних програмах, підручниках, стилі навчання. Фемінізація
вимог до учнів. Феміністська педагогіка (ліберальний фемінізм, соціал-фемінізм, радикальний фемінізм).
Гендерні диспропорції в результатах освіти. Відмінності у виборі майбутньої професії і
кар’єри чоловіків і жінок. Гендерні диспропорції в сфері природничо-математичних наук.
Популяризація жінок-вчених як рольових моделей природничої сфери.
Прихований навчальний план в системі освіти. Гендерний контент-аналіз змісту навчальної літератури.
Зарубіжний досвід впровадження Гендерних підходів у середню і вищу школу. Освітні
програми з жіночих і Гендерних студій.
Фемінізація педагогічної освіти України. Емпіричне дослідження Гендерний дисбаланс
в освітній сфері Кіровоградської області (Україна). Горизонтальна та вертикальна сегрегація
системи педагогічної освіти Кіровоградської області.
Тема 8. Гендерні підходи в політико-правових дослідженнях
Юридичний зміст рівності статей (рівність у свободах і відповідальності, у правах і
обов’язках, у можливостях і перспективах). Гендерна рівність у політичній сфері. Державний
механізм забезпечення Гендерної рівності. Подолання Гендерної невідповідності та забезпечення політики Гендерного вирівнювання. Жіночі політичні партії.
Гендерний паритет законодавчої бази України. Гендерно-правова експертиза документів. Недосконалість діючих механізмів та інструментарію забезпечення Гендерної рівності в
Україні. Недостатнє представництво жінок у вищих ешелонах державної влади та на регіональних рівнях. Низька обізнаність населення з положеннями Гендерного законодавства. Стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; нерівні можливості й Гендерні особливості рівня життя. Гендерна рівність у міжнародних документах. Державні програми забезпечення Гендерної рівності.
Тема 9. Статистичні показники Гендерної рівності в Україні
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Статистична інформація про становище жінок відповідно до всіх напрямків Конвенції
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Індекс Гендерного паритету
освітньої сфери. Загальна інформація про Гендерні індекси (Гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу, Гендерний індекс людського розвитку (GDI), ступінь Гендерної
довіри або ступінь реалізації прав жінок (GEM), індекс розвитку людського потенціалу, скоригований з урахуванням нерівності (HDI, IHDI,) індекс Гендерної нерівності (GII), індекс глобального Гендерного розриву.
Місце України у глобальних Гендерних рейтингах.
3. Рекомендована література
Базова
1. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009. P.49.
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Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 336 с.
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5. Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи / Л. Буряк. – К. :
Нац. академія управління, 2010. – 368 с.
6. Гендер і сексуальність: хрестоматія / пер. з англ. В.Гайденко; за ред. В.Гайденко. – Суми:
Університетська книга, 2009.
7. Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К. : ПРООН, 1999. – 293
с.
8. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / [В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О. М.
Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П .Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. –
448 с.
9. Кіммел М. Гендероване суспільство. Монографія.– К.: Сфера, 2003. – 494 с.
10.Основи теорії Гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К. : «К.І.С.», 2004. – 536 с.
11.Разработка Гендерной статистики: практическое пособие. ООН, Женева, 2010. С. 117.
12.Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник Гендерної рівноваги та Гендерної демократії в
українському соціумі [Електронний ресурс] / Л. Смоляр. – Режим доступу:
www/vlada.kiev.ua/women/zhruk.htm.
13.Центр Разумкова. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії
України /Керівник проекту Ольга Пищуліна. – К. :Заповіт, 2016. – 244 с.
Допоміжна
14. Blau, F. The Economics of Women, Men and Work (7th Edition) / F. Blau, A. Winkler, M. Ferber
// Prentice Hall, 2013. – 480 р.
15. Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford University
Press, 1987 – 334 р.
16. Deji, O. Gender and rural development / O. Deji //Advanced studies (Berlin). – Vol. 2. – 2012. –
396 p.
17. Jacobsen, J. The Economics of Gender (3rd Edition) / J. Jacobsen // Wiley- Blackwell, 2007. –
576 р.
18. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE
AND CENTRAL ASIA), 2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
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19. Брайсон В. Політична теорія фемінізму/ В.Брайсон. Вступ. - М.: Ідея - Прес, 2001.
20. Гендер и власть: Общество, личность и Гендерная политика / Рэйвин Коннелл; авториз.
пер. с англ. Т. Барчуновой; науч. ред. перевода И. Тартаковская; подготовка русской версии примечаний и библиографии О. Ечевской. — М.: Новое литературное обозрение,
2015. — 432 с. - See more at: http://www.nlobooks.ru/node/5905#sthash.X89oSDtq.dpuf
21. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до Гендерних проблем в українському
суспільстві. – К. : ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
22. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.
Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
23. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про Гендерну (не)рівність у вищий освіті,
2014. Аналітичний центр CEDOS Електронний ресурс. – режим доступу:
http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-i-choloviky-prohendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti
24. Кузич-Березовський І. Жінка і держава / І. Кузич-Березовський. – Львів : Світ, 1994. – 288
с.
25. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – К. : Дніпро,
1994. – 335 с.
26. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських
землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія і європейський культурно-історичний контекст: Монографія / О. Маланчук-Рибак. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 500 с.
27. Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття : сторінки історії / Л. О. Смоляр. – О. : Астропринт,
1998. – 408 с.
28. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. – М.,
1992. – С. 26-39.
Інформаційні ресурси
29. Аналітичні звіти Жіночого консорціуму в Україні http://wcu-network.org.ua/page-notfound
30. Бібліотека Гендерного інформаційно-аналітичного центру «Крона» //
http://www.krona.org.ua/nash.html
31. Гендерна мапа України http://gendermap.org.ua
32. Гендерні дослідження в Україні http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr; гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН
[http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html]; опис діяльності гендерних дослідних центрів в Україні [http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/nashi-proekty/proektgendernye-obrazovatelnye-tsentry-vuzov-ukrainy-2012-2014/ujgufjfy]
33. Добірка матеріалів з жіночої/Гендерної тематики на сайті «Україна Модерна». – Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/robochij-stil/womens-genderstudies-um
34. Дослідження Гендерної (не)рівності аналітичного центру CEDOS
http://www.cedos.org.ua/uk/osvita; опитування якості ІТ-освіти в українських вузах – 2016
https://dou.ua/lenta/sitenews/edu-survey-2016/,
35. Електронна бібліотека Української асоціації жіночої історії
http://www.womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resursi/16-elektronna-biblioteka
36. Музей історії жіноцтва, жіночого і Гендерного руху // http://gender.at.ua
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен
5. Засоби діагностики успішності навчання:
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Діагностика знань студентів здійснюється за допомогою:
1) усних опитувань на практичних заняттях;
2) письмових контрольних робіт;
3) виконання індивідуальних завдань.
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1.2.3. Концепція навчання дисципліни «Кількісні методи у
поведінкових науках»
Автор: Яременко Л.І.
Співавтори: Авраменко О.В., Паращук С.Д., Нарадовий В.В.
Курс «Кількісні методи у поведінкових науках» призначений для навчання студентів
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма: «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект».
Метою курсу «Кількісні методи у поведінкових науках» є забезпечення фахівців у
галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань математично-статистичним апаратом
для аналізу дос-лідних даних у соціально-поведінкових науках під час гендерних досліджень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках» є опанування основними кількісними методами аналізу й узагальнення статистичних
даних, оволодіння методами встановлення залежностей між різними явищами у вибірці,
непараметричними методами перевірки статистичних гіпотез та критеріями відмінностей
(розходжень), використання результатів досліджень для наукових і практичних висновків
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Програмні результати навчання:
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
Вміти правильно будувати статистичні ряди та їх графічне зображення (гістограму, полігон, тощо).
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі лінійної регресії.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.

Форми організації та методи навчання:
Лекції із застосування мультимедійних технологій навчання. Кожна лекція складається
із короткого теоретичного огляду по основних означеннях, передбачає формування нових
понять, розкриття методик застосування кількісних методів у соціально-поведінкових науках.
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У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичні заняття для формування умінь та навичок, необхідних для засвоєння професійно орієнтованих дисциплін з освітніх вимірювань, застосування кількісних та математично-статистичних методів опрацювання результатів гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
Консультації: надання математичної підготовки для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які
виникають у студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань, самостійної роботи.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи навчання: аналітичний,
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. порівняння і аналогія, узагальнення, абстрагування і конкретизація, аналіз і синтез.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий, дослідницький.

✓
✓
✓
✓
✓

Розподіл робочого навантаження для студентів:
Лекції - 18 годин
Практичні заняття - 32 години
Самостійна робота - 120 годин
Консультації - 10 годин
Всього - 180 годин
Графік та змістова наповнюваність курсу
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Організація та методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних.
2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень
у поведінкових науках.

Тиждень 1
Лекція 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках.
На лекції повідомляються мета і завдання курсу «Кількісні методи у поведінкових науках», розглядаються методи аналізу документів, у т.ч. контент-аналіз, використання тестів у
соціальному дослідженні; характеризується спостереження як метод наукового дослідження,
види опитування, експеримент в соціальному дослідженні, його види та процедура.
Література:
основна [3-8], [10], [13-15], [17-19], [21-22], [24], [28-30], [33], [35-45], [65-66];
допоміжна [4], [8], [13], [15-16], [18].
Інтернет-ресурси:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://textbooks.net.ua/content/view/103/11/
http://pidruchniki.com/1584072024547/sotsiologiya/sotsiologiya
http://pidruchniki.com/17810409/sotsiologiya/sotsiologiya
static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1480/91464/.../gender_posibnik.docx
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Тиждень 2
Практичне заняття 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках.
На практичному занятті студенти знайомляться з методами аналізу документів, розглядають приклади використання контент-аналізу у гендерних дослідженнях.
Студенти знайомляться також з використанням тестів у соціальному дослідженні, спостереженням як методом наукового дослідження, розглядають приклади.
Література:
основна [3-8], [10], [13-15], [17-19], [21-22], [24], [28-30], [33], [35-45], [65-66];
допоміжна [1], [4], [8], [13], [15-16], [18].
Інтернет-ресурси:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://textbooks.net.ua/content/view/103/11/
http://pidruchniki.com/1584072024547/sotsiologiya/sotsiologiya
http://pidruchniki.com/17810409/sotsiologiya/sotsiologiya
static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1480/91464/.../gender_posibnik.docx
Практичне заняття 2. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках.
На практичному занятті студенти знайомляться з видами опитування. Розглядають
експеримент під час гендерних досліджень в поведінкових науках, його види та процедуру.
Розглядається сутність термінів: «анкетування», «опитування», «респондент», «інструмент
опитування», «анкета», стандартизована анкета та вимоги до неї, види анкетування, а також
інші опитувальні методи.
Література:
основна [3-8], [10], [13-15], [17-19], [21-22], [24], [28-30], [33], [35-45], [65-66];
допоміжна [4], [8], [13], [15-16], [18].
Інтернет-ресурси:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://textbooks.net.ua/content/view/103/11/
http://pidruchniki.com/1584072024547/sotsiologiya/sotsiologiya
http://pidruchniki.com/17810409/sotsiologiya/sotsiologiya
static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/1480/91464/.../gender_posibnik.docx
Тиждень 3
Лекція 2. Організація статистичного дослідження. Вибірковий метод.
На лекції розглядаються програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження, види статистичного спостереження та особливості їх застосування, помилки спостереження та способи їх контролю.
Визначається понятійний апарат вибіркового методу в гендерних дослідженнях, репрезентативність, надійність та валідність вибіркової сукупності. Розглядаються статистичні
таблиці та правила їх побудови, графічні методи зображення даних.
Література:
основна [6], [8], [19], [24-25], [31-32], [34], [55-56], [58-62], [64-67];
допоміжна [4], [8], [10-11], [15-18].
Інтернет-ресурси:
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http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/21-v/941-vibirkovij-metod-sposterezhennya/
https://pidruchniki.com/14990528/statistika/vibirkoviy_metod/
https://pidruchniki.com/1400071053021/statistika/vibirkove_sposterezhennya/
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/2605/
Консультація 1. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач,
потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які виникають у
студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної роботи. Розгляд
окремих джерел, які розкривають основні методи аналізу документів. Особливості конструювання тестів для соціального дослідження / опитування респондентів / проведення експерименту під час соціального дослідження / правила розробки анкет.
Тиждень 4
Практичне заняття 3. Організація статистичного дослідження.
На практичному занятті студенти знайомляться з організацією статистичного дослідження, видами статистичного спостереження та особливостями їх застосування, помилками
спостереження та способами їх контролю.
Література:
основна [6], [8], [19], [24-25], [31-32], [34], [55-56], [58-62], [64-67];
допоміжна [4], [8], [10-11], [15-18].
Інтернет-ресурси:
http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/21-v/941-vibirkovij-metod-sposterezhennya/
https://pidruchniki.com/14990528/statistika/vibirkoviy_metod/
https://pidruchniki.com/1400071053021/statistika/vibirkove_sposterezhennya/
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/2605/
Практичне заняття 4. Вибірковий метод. Графічні методи зображення даних
На практичному занятті студенти знайомляться з вибірковим методом у гендерних
дослідженнях, методам визначення репрезентативності, надійності та валідності вибіркової
сукупності. Знайомляться з ранжуванням емпіричних даних, шкалюванням результатів.
Навчаються будувати статистичні таблиці, опановують графічні методи зображення
даних.
Література:
основна [6], [8-12], [19], [24-25], [31-32], [34], [55-56], [58-62], [64-67];
допоміжна [4-5], [8-11], [15-18].
Інтернет-ресурси:
http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/21-v/941-vibirkovij-metod-sposterezhennya/
https://pidruchniki.com/14990528/statistika/vibirkoviy_metod/
https://pidruchniki.com/1400071053021/statistika/vibirkove_sposterezhennya/
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/2605/
Тиждень 5
Лекція 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.
На лекції визначаються числові характеристик вибірки центральної тенденції, варіації
та форми, їх властивості, правила обчислень.
Література:
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основна [1-2], [8], [9], [11-12], [20], [23], [25-26], [48-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
https://pidruchniki.com/13761025/statistika/statistichni_pokazniki_vibirki#77
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_1.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
Консультація 2. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач,
потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які виникають у
студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної роботи. Розгляд
окремих джерел, які розкривають питання організації статистичного дослідження, поняття
генеральної та вибіркової сукупності. Методичні рекомендації щодо побудови статистичних
рядів даних, їх графічного зображення, виконання статистично-аналітичних розрахункових
завдань.
Тиждень 6
Практичне заняття 5. Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції. Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик центральної тенденції
та варіації.
На практичному занятті формуються навички визначення числових характеристик вибірки: центральної тенденції, варіації та їх властивості. Особлива увага звертається на особливості й відмінності знаходження числових характеристик вибірки для згрупованих та незгрупованих даних. Графічне зображення статистичних рядів.
Література:
основна [1-2], [8], [9], [11-12], [20], [23], [25-26], [48-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
https://pidruchniki.com/13761025/statistika/statistichni_pokazniki_vibirki#77
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_1.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
Лекція 4. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки.
На лекції розглядаються правила визначення довжини інтервалу і побудова інтервального ряду розподілу, методики розрахунку основних статистичних характеристик інтервального ряду.
Література:
основна [1-2], [8], [9], [11-12], [20], [23], [25-26], [48-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
https://pidruchniki.com/13761025/statistika/statistichni_pokazniki_vibirki#77
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_1.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
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Тиждень 7
Практичне заняття 6. Побудова інтегрального ряду розподілу. Визначення відносної
неточності дослідження.
На практичному занятті формуються навички побудови інтервального ряду розподілу,
визначення числових характеристик інтервального ряду: центральної тенденції, варіації і форми та їх властивості. Формуються навички графічного зображення статистичних рядів, читання графіків.
Література:
основна [1-2], [8], [9], [11-12], [20], [23], [25-26], [48-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
https://pidruchniki.com/13761025/statistika/statistichni_pokazniki_vibirki#77
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
Консультація 3. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач,
потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які виникають у
студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної роботи. Розгляд
окремих джерел, які розкривають методики розрахунку основних статистичних характеристик вибірки. Методичні рекомендації щодо виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань та застосування математично-статистичних пакетів для обробки результатів вимірювання й аналізу даних.
Тиждень 8
Практичне заняття 7. Визначення числових характеристик форми кривої розподілу
емпіричних даних. Модульна контрольна робота №1.
На практичному занятті удосконалюються навички визначення числових характеристик вибірки: центральної тенденції, варіації і формуються навички визначення числових характеристик форми розподілу. Удосконалюються навички графічного зображення статистичних рядів, читання графіків, застосування математично-статистичних пакетів для обробки
результатів вимірювання й аналізу даних.
Модульна контрольна робота №1.
Література:
основна [1-2], [8], [9], [11-12], [20], [23], [25-26], [48-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
https://pidruchniki.com/13761025/statistika/statistichni_pokazniki_vibirki#77
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection1_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
Додаткова консультація. Захист ІДЗ. Модульний контроль за змістовим модулем 1
Лекція 5. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
На лекції розглядаються статистичні гіпотези, їх види, статистичний критерій, область
прийняття гіпотези, критична область, критична точка. Повідомляються загальний алгоритм
перевірки правильності нульової гіпотези, помилки першого і другого роду, потужність критерію.
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Література:
основна [9], [11-12], [20], [23], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection3_1.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf
Тиждень 9
Лекція 6. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
На лекції розглядаються методи перевірки статистичних гіпотез, зокрема перевірка на
статистичну однорідність, критерії узгодження.
Розглядаються математичні методи зіставлення числових характеристик різних вибірок. Наводиться ряд прикладів.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection3_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/statobrd.pdf
Додаткова консультація. Перескладання модульної контрольної роботи за змістовим модулем 1. Студенти, які не з’явилися на модульний контроль (незалежно від причини),
мають право один раз пройти модульний контроль
Тиждень 10
Практичне заняття 8. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки.
На практичному занятті формуються навички перевірки параметричних статистичних
гіпотез. Особлива увага звертається на застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень. Проводиться тестування з практики.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection3_1.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf
Практичне заняття 9. Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження.
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На практичному занятті розв’язується ряд прикладів перевірки на статистичну однорідність. Вивчаються критерії узгодження. Звертається увага на застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection3_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf
Тиждень 11
Практичне заняття 10. Об’єднання вибірок. Зіставлення варіаційних рядів.
На практичному занятті формуються навички використання математичних методів зіставлення числових характеристик різних вибірок, об’єднання вибірок, зіставлення варіаційних рядів. Звертається увага на застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection3_2.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
https://nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/ms_nsu07.pdf
Тиждень 12
Лекція 7. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень).
На лекції розглядаються математичні методи перевірки непараметричних гіпотез за
критеріями Q-Розенбаума, U-Манна-Уітні та іншими. Вивчається метод експертних оцінок.
Значна увага приділяється прикладам застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23-24], [26-27], [46-54], [57], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-19].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
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Практичне заняття 11. Метод експертних оцінок.
На практичному занятті вивчається метод експертних оцінок, формуються навички його застосування.
Література:
основна [20], [23-24], [46-54];
допоміжна [3], [5].
Інтернет-ресурси:
https://studfiles.net/preview/5200236/page:32/
https://stud.com.ua/98112/informatika/metodi_ekspertnih_otsinok
http://hrabovecky.vk.vntu.edu.ua/file/a0a40b7bd74c5d39fe693b7b2c99f38f.pdf
http://heqes.kubg.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/10/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD
%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
Тиждень 13
Практичне заняття 12. Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні.
На практичному занятті формуються навички використання математичних методів для
перевірки непараметричних гіпотез за критеріями Q-Розенбаума, U-Манна-Уітні. Значна увага приділяється прикладам застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23-24], [26-27], [46-54];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
https://pidruchniki.com/14940511/psihologiya/statistichna_znachuschist_statistichniy_krit
eriy
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Тиждень 14
Практичне заняття 13. Критерій знаків, серійний критерій, критерій Вілкоксона та
інші критерії.
На практичному занятті формуються навички використання математичних методів для
перевірки непараметричних гіпотез за критеріями знаків, Вілкоксона та іншими критеріями.
Значна увага приділяється прикладам застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень. Проводиться тестування з практики.
Література:
основна [9], [11-12], [20], [23-24], [26-27], [46-54];
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допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Консультація 4. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач,
потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які виникають у
студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної роботи. Розгляд
окремих джерел, які розкривають методи перевірки статистичних гіпотез, зіставлення статистичних характеристик різних вибірок, перевірки їх на статистичну однорідність. Розгляд окремих джерел, які розкривають непараметричні методи знаходження відмінностей (розходжень) під час гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках. Методичні рекомендації щодо виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань та застосування математично-статистичних пакетів для обробки результатів вимірювання й аналізу даних. Аналіз тестування з практики.
Тиждень 15
Лекція 8. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці.
На лекції розглядаються елементи кореляційно-регресійного аналізу залежностей між
різними ознаками у вибірці; математичні методи визначення параметрів лінійного рівняння
регресії. Значна увага приділяється встановленню значимості знайдених коефіцієнтів кореляції. Наводиться ряд прикладів застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Література:
основна [9], [11-12], [16], [20], [23], [26-27], [46-54], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection4_2.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection4_3.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Лекція 9. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень
в поведінкових науках.
На лекції розглядаються парна та рангова кореляція.
Узагальнюється та систематизується матеріал зі змістового модуля 2. Значна увага
приділяється прикладам застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Проводиться тестування з теоретичного матеріалу.
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Література:
основна [1-2], [9], [11-12], [16], [20], [23-24], [26-27], [46-54], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [14], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
https://pidruchniki.com/14940511/psihologiya/statistichna_znachuschist_statistichniy_krit
eriy
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%8
2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Тиждень 16
Практичне заняття 14. Види зв’язків. Лінійна регресія.
На практичному занятті формуються навички використання математичних методів для
кореляційно-регресійного аналізу залежностей між різними (у т.ч. гендерними) ознаками у
вибірці; визначення параметрів лінійного рівняння регресії. Значна увага приділяється прикладам застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень.
Література:
основна [9], [11-12], [16], [20], [23], [26-27], [46-54], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection4_2.html
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/matstatistika/lection4_3.html
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Практичне заняття 15. Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості.
Рангова кореляція.
На практичному занятті розглядається парна та рангова кореляція. Значна увага приділяється встановленню значимості знайдених коефіцієнтів кореляції. Розв’язується ряд прикладів на застосування теоретичного матеріалу під час гендерних досліджень. Проводиться
тестування з практики.
Література:
основна [1-2], [9], [11-12], [16], [20], [23-24], [26-27], [46-54], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [14], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
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http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
https://pidruchniki.com/14940511/psihologiya/statistichna_znachuschist_statistichniy_krit
eriy
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%8
2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Тиждень 17
Консультація 5. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач,
потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які виникають у
студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної роботи. Аналіз
результатів тестування.
Практичне заняття 16. Побудова таблиці спряжених ознак. Модульна контрольна
робота №2.
На практичному занятті формуються навички побудови таблиці спряжених ознак.
Модульна контрольна робота №2.
Література:
основна [1-2], [9], [11-12], [16], [20], [23-24], [26-27], [46-54], [68-69];
допоміжна [2-3], [6-10], [14], [17-18].
Інтернет-ресурси:
http://vysloukh.in.ua/3_Prov_gip_polog_rasseiv.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Rudenko_Volodymyr/Matematychna_statystyka.pdf
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1455/u_lecture.pdf
http://ito.vspu.net/ENK/2017-2018/KOPD_2017/navch.mat/Lek/lek_7-10.pdf
https://pidruchniki.com/14940511/psihologiya/statistichna_znachuschist_statistichniy_krit
eriy
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2852/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D1%8
2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.pdf
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/1321/KURS_LEKC%B2J_Matematichni_metodi_v_
psihologiji.pdf
Додаткова консультація. Надання допомоги для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які
виникають у студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань та самостійної
роботи. Повторне тестування для студентів, які бажають покращити результати попередніх
тестувань.
Додаткова консультація. Захист ІДЗ. Модульний контроль за змістовим модулем 2.
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Додаткова консультація. Перескладання модульної контрольної роботи за змістовим
модулем 2. Студенти, які не з’явилися на модульний контроль (незалежно від причини), мають право один раз пройти модульний контроль. Повторне написання модульних контрольних робіт №1 і №2 для студентів, які не склали модульний контроль №1 або №2, корекція
навчальних досягнень студентів.
Засоби діагностики успішності навчання: опитування студентів на практичних заняттях, реферати, тестування, перевірка ІДЗ (виконання студентами статистично-аналітичних
розрахункових завдань), перевірка МКР (виконання студентами модульних контрольних робіт).
Методи та форми контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового
(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
Використовуються такі основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка.
Поточний контроль - оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час
проведення практичних занять, консультацій. Результати поточного контролю заносяться в
академічний журнал групи у балах національної шкали (5, 4, 3, 2).
Модульний контроль – оцінювання рівня засвоєння студентами кожного змістового
модуля. До модульного контролю допускаються всі студенти. Завершується модульний контроль модульними контрольними роботами. Перескладання МКР допускається в терміни,
визначені викладачем, під час поточних консультацій. Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.
Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як сума балів, отриманих при поточному контролі, балів за ІДЗ та балів за МКР.
Підсумковий (семестровий) контроль – комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів усіх модульних контролів.
Підсумкова семестрова модульна оцінка виставляється максимально 60 балів.
Екзаменаційна оцінка виставляється максимально 40 балів.
Підсумкова семестрова оцінка максимально рівна 100 балів і обчислюється як сума
балів, отриманих за підсумкову семестрову модульну оцінку і екзаменаційну оцінку.
Остаточна кількість балів трансформується в оцінки національної шкали: для екзамену
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) за таблицею
відповідності.
Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова семестрова модульна оцінка
Розділ / змістовий модуль 1
Т1, Т2, Т3

Розділ / змістовий модуль 2
Т4, Т5, Т6

Екзаменаційна
оцінка

Підсумкова
семестрова
оцінка

40

100
54

ПО
5

Тест МКР 1
ІДЗ 1
ПО
Тест
5
10
10
5
5
Т1, Т2, …, Т6 – теми змістових модулів.

МКР 2
10

ІДЗ 2
10

Оцінювання
Розділ/змістовий модуль №1
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Розділ/змістовий модуль №2
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Підсумкова семестрова модульна оцінка (максимально 60 балів).
Екзаменаційна оцінка (максимально 40 балів).
Підсумкова семестрова оцінка (максимально 100 балів).
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Шкала ЄКТС

90–100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

А
В
С
D
Е
FX
F

Оцінка за національною
шкалою для екзамену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
незадовільно

Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен

1.

2.
3.
4.

Рекомендована література
Основна
Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина 1. Класична теорія тестування: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с.
Вимірювання в освіті: підручник / за редакцією О.В. Авраменко. – Кіровоград: «КОД»,
2011. – 360 с.
Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середньої школи // Українознавчий
альманах. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 4. – С. 35–39.
Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні : національний огляд
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виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Укл. : М. Корюкалов. – К.,
2014. – 122 с.
5. Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій / відп. ред. К. М. Левківський, наук.
ред.-упоряд. С. П. Юдіна. – Вид. 2-ге. – К. : Фоліант, 2005. – 351 с.
6. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М.
Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. –
448 с.
7. Генсіцька-Антонюк Н. Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті
ідей В.О. Сухомлинського // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. –
Вип. 123. – Т. ІІ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 416 с. – (Серія: Педагогічні науки). –
С.167-170.
8. Дрожжина Т. В. Гендерні аспекти в освіті / Т. В. Дрожжина // Управління школою. – 2012. –
№ 16/18. – С. 76-82.
9. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика:
Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч.2. Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
10. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / Г.Т. Кловак. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
11. Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах. –
Кам’янець–Подільський: Абетка, 2001. – 220 с.
12. Конет І.М., Недокіс В.А. Практикум з математичної статистики. – Кам’янець-Подільський:
Вид-во Абетка-Світ, 2011. – 252 с.
13. Кравець В. Гендерна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. Кравець.
– Т. : Джура, 2003. – 415 с.
14. Кувшинова Т.И., Будницкая Н.К. Влияние профиля обучения и гендерных особенностей
старшеклассников на степень выраженности интереса к различным сферам деятельности
// Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 9. – С. 144-148. – URL:
http://www.top-technologies.ru/ru/article/ view?id=35141
15. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. –
Таллин: ВАЛГУС, 1980. – 334 с.
16. Лупан І.В. Комп’ютерні статистичні пакети : навчально-методичний посібник. 2-ге видання // І.В. Лупан, О.В. Авраменко. К.С. Акбаш. – Кіровоград : КОД, 2015.– 236 с.
17. Малес Л.В. Основи Гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.
18. Основи теорії гендеру : навч. посіб. / редкол. : Агєєва В. П. та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 535 с.
19. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження.-К., Наукова думка, 1996. – 232 с.
20. Паніотто В. І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В. І. Паніотто, В. С. Максименко,
Н. М. Харченко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с.
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1.2.4. Навчальна програма дисципліни «Кількісні методи у
поведінкових науках»
Розробник програми: Яременко Л.І. – доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, кандидат педагогічних наук.
ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
складена відповідно до освітньо-професійної програми Освітні, педагогічні науки (Освітні
вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) підготовки магістра спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Предметом вивчення навчальної дисципліни є математично-статистичний апарат для
аналізу емпіричних даних у соціально-поведінкових науках та науках про освіту під час освітніх вимірювань та гендерних досліджень
Міждисциплінарні зв’язки: викладання дисципліни передбачає знання студентами
основ теорії ймовірностей та математичної статистики, дисципліна в свою чергу є базовою
для подальшого вивчення вибіркових обстежень у психології, соціології та педагогіці, статистичних показників гендерної рівності, конструювання, моделювання та параметризація тестів, вибраних питань теорії тестування, сучасних проблем прикладної математики.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових частин:
1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень
у поведінкових науках
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках» є забезпечення фахівців у галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань математично-статистичним апаратом для аналізу емпіричних даних у соціально-поведінкових
науках та науках про освіту під час гендерних досліджень
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кількісні методи у поведінкових
науках» є опанування основними кількісними методами аналізу й узагальнення статистичних
даних, оволодіння методами встановлення залежності між різними явищами у вибірці, непараметричними методами перевірки статистичних гіпотез та критеріями відмінностей (розходжень), використання результатів досліджень для наукових і практичних висновків
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані такі компетентності:
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі професійної
діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
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Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на
основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.

ЗК 1.

ЗК 2.
ЗК 3.
ЗК 6.
ЗК 7.
ЗК 8.
ЗК 9.
ЗК 10.
ЗК 12.

Загальні компетентності:
Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
Здатність до планування та розподілу часу.
Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи

Фахові компетентності спеціальності:
ФК 1.1 Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки, що
сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямо¬вують
її до етичних цінностей.
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та
застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для
аналізу, синтезу і розуміння.
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1.4. Програмними результатами навчання є:
· Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
· Вміти розробляти анкети, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
· Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
· Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування
· Вміти формувати вибіркову сукупність для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
· Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних
в метричних та неметричних шкалах, знаходити статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності на основі сформованої вибірки.
· Вміти будувати гістограму, полігон розподілу даних вибірки.
· Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
· Вміти знаходити розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з
використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні
критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
· Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці, знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі регресії.
· Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин 6 кредитів ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Вступ. Мета і завдання курсу «Кількісні методи у поведінкових науках». Методи аналізу документів. Контент-аналіз. Характеристика спостереження як методу наукового дослідження. Види опитування. Експеримент в соціальному дослідженні, його види та процедура.
Метод анкетування та детермінація основних категорій: анкетування, опитування, респондент, інструмент опитування, анкета, стандартизована анкета та вимоги до неї, види
анкетування. Інші опитувальні методи.
Тема 2. Організація статистичного дослідження. Вибірковий метод
Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. Види статистичного спостереження та особливості їх застосування. Помилки спостереження та
способи їх контролю. Зведення і групування статистичних даних та їх роль в аналізі інформації.
Види статистичних групувань. Типи емпіричних даних. Шкали вимірювань та їхні характеристики. Правила ранжування.
Генеральна та вибіркова сукупність, їх обсяги. Репрезентативність, надійність та валідність вибіркової сукупності. Статистичні таблиці та правила їх побудови. Графічні методи зображення даних. Емпірична функція розподілу вибірки, її властивості, графік.
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Тема 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Статистичні оцінки параметрів розподілу
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції, їх властивості. Побудова інтервального ряду розподілу. Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик варіації. Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних. Статистичні оцінки параметрів розподілу.
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Статистичні гіпотези. Види гіпотез. Статистичний критерій. Область прийняття гіпотези.
Критична область, критична точка. Загальний алгоритм перевірки правильності нульової гіпотези. Помилки першого і другого роду. Потужність критерію.
Методи перевірки статистичних гіпотез. Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження. Зіставлення варіаційних рядів.
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень)
Метод експертних оцінок. Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні. Критерій знаків. Серійний критерій. Критерій Вілкоксона.
Тема 6. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці
Види зв’язків. Лінійна регресія. Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова кореляція. Побудова таблиці спряжених ознак.
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1.2.5. Концепція навчання дисципліни «Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці»
Розробники: Лупан Ірина Володимирівна, Авраменко Ольга Валентинівна,
Паращук Степан Дмитрович, Клоц Євген Олександрович
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів:
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціалізація: освітні, педагогічні науки,
(Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)
Назва курсу:
Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
Загальний обсяг: 120 годин (4 кредити)
Короткий опис курсу:
В останні роки інтерес до статистичних досліджень особливо у соціальних науках зростає надзвичайно швидкими темпами. Посилюється також значення результатів таких досліджень
на соціальні та політичні процеси у суспільстві. Тому важливо готувати фахівців, здатних до проведення кваліфікованих неупереджених статистичних досліджень. Однак статистичне дослідження не обмежується вибором обчислювальної процедури та розробкою анкет.
Однією з найголовніших умов об’єктивного статистичного дослідження є правильна
побудова
досліджуваної вибірки. Вивченню правил та законів побудови такої вибірки і присвячено даний курс.
Основну увагу в курсі приділено питанням формування вибірки у соціологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях. Це пояснюється, по-перше, специфікою даних,
отриманих у таких дослідженнях: це переважно номінативні та порядкові дані з невизначеним законом розподілу. По-друге, хоча у навчальному курсі розглядається проста випадкова
вибірка, однак на практиці саме у соціальних дослідженнях забезпечити таку вибірку вдається далеко не завжди. По-третє, враховуючи значний вплив результатів соціальних досліджень на подальші соціальні процеси, слід надзвичайно ретельно дбати про їхню
об’єктивність, достовірність та обгрунтованість.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
− переваги та недоліки вибіркового та суцільного обстеження;
− типи похибок у статистичних обстеженнях в соціальних науках;
− процедуру побудови простої випадкової вибірки;
− способи оцінювання стандартної похибки за вибіркою;
− способи оцінювання необхідного розміру вибірки;
− способи формування стратифікованої вибірки та умови її використання;
− способи формування кластерної вибірки;
− причини використання та способи формування неімовірнісних вибірок;
− критерії формування плану експерименту у педагогіці, соціології та психології.
Студенти повинні уміти:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

формувати просту випадкову вибірку;
визначати довірчий інтервал досліджуваної ознаки;
визначати необхідний розмір вибірки;
оцінювати стандартну похибку дослідження за вибіркою;
формувати стратифіковану вибірку за генеральною сукупністю: визначати кількість
страт, їхні ваги;
формувати кластерну одноступінчасту та двоступінчасту вибірки;
оцінювати сумарне та середнє значення досліджуваної ознаки за імовірнісною вибіркою;
розробляти план педагогічного експерименту;
застосовувати вибірки в освітніх та гендерних дослідженнях.

Методи навчання
Основними формами організації навчання при викладанні курсу Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці є лекція та лабораторне заняття.
На лекціях найчастіше використовується пояснювально-ілюстративний метод та метод проблемного викладання із застосуванням навчальних демонстрацій та ілюстрацій.
На лабораторних заняттях розв’язуються задачі, пов’язані з оцінюванням параметрів
генеральної сукупності за результатами вибіркових обстежень, досліджують ефективність
застосованих вибіркових дизайнів порівняно з простим випадковим відбором, тощо.
При виконанні самостійних та індивідуальних завдань використовується частковопошуковий та дослідницький методи (конспектування, складання плану статистичного дослідження, рецензування, підготовка даних, побудова графіків та ін.), робота з різноманітними
джерелами (журнальними публікаціями, інтернет-джерелами, матеріалами реальних досліджень).
Загальна кількість - 120 годин
У тому числі: лекцій – 20 годин
лабораторних занять – 16 годин
самостійна робота – 80 годин
консультацій – 4 години
Методи оцінювання:
Оцінювання навчальних досягнень студентів складається з поточного оцінювання на
лабораторних заняттях, тематичного оцінювання на модульних контрольних роботах, оцінювання індивідуального завдання та підсумкового оцінювання на екзамені:
Лабораторні роботи – 30%;
Домашні завдання – 30%;
Індивідуальне завдання – 10%;
Підсумковий екзамен – 30%.
Робоча програма курсу
Тиждень 1
1. Вступ. Цілі і завдання курсу, вступ до методології вибіркових обстежень. Вибірка як
інструмент оцінювання параметрів генеральної сукупності. Імовірнісні та неімовірнісні вибірки. Основа вибірки, одиниці відбору і обстеження. Основні статистики вибірки.
Література: Глава 1 [1-4].
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Тиждень 2
2. Проблеми вибіркових обстежень. Способи відбору. Дизайн вибіркового обстеження. Джерела помилок при вибірковому обстеженні. Розробка опитувальників. Планування
опитування.
Література: Глава 1 [1-4]].
Тиждень 3
3. Базові статистичні концепції. Скінчені та нескінчені сукупності. Вибірковий розподіл. Коваріація та кореляція. Оцінювання.
Література: Глава 9 [3].
Тиждень 4-5
4. Проста випадкова вибірка. Побудова простої випадкової вибірки. Оцінювання середнього та сумарного сукупності. Визначення обсягу вибірки для оцінювання середнього та
сумарного. Оцінювання пропорції. Порівняння оцінок.
Література: Глава 2 [1-4], Глава 4 [1-4].
Тиждень 6-7
5. Систематична вибірка. Побудова систематичної вибірки. Оцінювання середнього і
сумарного. Оцінювання пропорції. Вибір розміру вибірки. Повторний систематичний відбір.
Обговорення дисперсії отриманих оцінок.
Література: Глава 2 [1-2].
Тиждень 8-11
6. Стратифікована вибірка. побудова стратифікованої вибірки. Оцінювання середнього та сумарного сукупності. Визначення обсягу вибірки для оцінювання середнього та сумарного. Вибіркові розподіли. Оцінювання пропорції. Оптимальний розподіл для стратифікованого відбору. Постстратифікація. Подвійна стратифікація.
Література: Глава 5 [1], Глава 4 [2], Глава 3 [3].
Тиждень 12-13
7. Кластерний відбір. Побудова кластерної вибірки. Оцінювання середнього та сумарного сукупності. Кластери однакового розміру. Порівняння з простим випадковим відбором. Визначення обсягу вибірки для оцінювання середнього та сумарного. Оцінювання пропорції. Визначення обсягу вибірки для оцінювання пропорції. Комбінування кластерного та
стратифікованого відбору.
Література: Глава 6 [1], Глава 8 [2], Глава 5 [3], Глава 5 [4].
Тиждень 14-15
8. Двостадійний кластерний відбір. Побудова двостадійної кластерної вибірки. Незміщені оцінки середнього та сумарного сукупності. Оцінювання за відношенням. Оцінювання пропорції. Вибірка кластерів однакового розміру.
Література: Глава 6 [1], Глава 8 [2], Глава 5 [3], Глава 5 [4].
Тиждень 16
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9. Оцінювання за відношенням, регресією та різницею. Обстеження, що вимагають
оцінювання за відношенням. Оцінювання за відношенням при простому випадковому відборі. Оцінювання за відношенням при стратифікованому відборі. Оцінювання за регресією.
Оцінювання за різницею. Порівняння ефективності оцінок.
Література: Глава 4 [1], Глава 9 [2], Глава 4 [4].
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Тиждень 17-18
10. Вибіркові обстеження у гендерних дослідженнях.
Література: [5-28].
Рекомендована література:
Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К. МІВВЦ, 2001. – 248 с.
Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник / О.І.
Василик, Т.О.Яковенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 208 с.
Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень: навчальний посібник. – К., 2001. –
148 с.
Lohr, S. 1999. .Sampling: Design and Ana1ysis. Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. – Written
in English.

Додаткова література з гендерних досліджень:
Krapavickaitė, Danutė. Basics of sample theory: textbook for university students (in Lithuanian:
Krapavickaitė, Danutė. Imčių teorijos pagrindai: vadovėlis universitetų studentams / Danutė
Krapavickaitė, Aleksandras Plikusas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematikos ir
informatikos institutas, Vilniaus universitetas. Vilnius: Technika, 2005. – 311 p. –
Course:MAT3026 Name:Statistiniai metodai vadyboje ir marketinge Inst.:R. Krikštolaitis)
Sampling tools for Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS): http://mics.unicef.org/tools
Sex and Gender Diversity Among Transgender Persons in Ontario, Canada: Results From a
Respondent-Driven Sampling Survey. /Ayden I. Scheim & Greta R. Bauer //Journal of Sex
Research, 2015 Jan 2; 52(1): 1–14. – Published online 2014 Apr 21. –
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4299544/
Fox, M. F. Scientists Gender, Family Characteristics, and Publication Productivity among
scientists.// Social Studies of Science, 35/1 (February 2005). – 131-150 pp. –
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306312705046630
DEVELOPING GENDER STATISTICS: A Practical Tool. – United Nations, Geneva 2010. – Written
in English (Developing_Gender_Statistics.pdf)
Does Gender Influence Online Survey Participation? –
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED501717.pdf
Baublyte, Mary. Parents and children, men and women in the family and society: standard
tables for generational and gender research (in Lithuanian: Baublytė, Marė. Tėvai ir vaikai, vyrai
ir moterys šeimoje ir visuomenėje: kartų ir lyčių tyrimo standartinės lentelės / Marė Baublytė,
Vlada Stankūnienė; Socialinių tyrimų institutas. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2008. - 319
p.)
Gerd Brandell &Else Marie Staberg. Mathematics: a female, male or gender-neutral domain? A
study of attitudes among students at secondary level //Gender and Education. -Volume 20,
2008 - Issue 5, Pages 495- 509.
Orla McCormack &Jim Gleeson. Attitudes of parents of young men towards the inclusion of
sexual orientation and homophobia on the Irish post-primary curriculum. Gender and
Education, Volume 22, 2010 - Issue 4, Pages 385-400. –
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https://doi.org/10.1080/09540250903474608
10.Outline of Lithuanian Population Policy: Lessons of Gender and Gender Research (in Lithuanian:
Lietuvos gyventojų politikos metmenys: kartų ir lyčių tyrimo pamokos; [mokslo studija] /
Lietuvos socialinių tyrimų centras; [atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė].
Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2010 – 58 p.)
11.Tereshkin, Arthur. Men's World: Men and Wound Manhood in Lithuania (in Lithuanian:
Tereškinas, Artūras, 1965 Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje / Artūras
Tereškinas. Vilnius: Baltos lankos, 2011. – 319 p.)
12.Gender Policy and the Future of Birth: Monograph (in Lithuanian: Lyčių politika ir gimstamumo
ateitis: monografija / Jurga Bučaitė-Vilkė,... [et al.]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto
leidykla, 2012. – 287 p.)
13.Gender Economy: Monograph (in Lithuanian: Lyčių ekonomika: monografija / Ona Gražina
Rakauskienė... [et al.]; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas,
2014. – 761 p.)
14.RÉDAI, D. (2012). Un/Queering the Nation?: Gender, Sexuality, Nationality and Homophobia in
the Media Discourse on the Violence against the 2008 Gay Pride in Budapest. Sextures, 2(2), 47
p.
15.Frosi Lamprini, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki (2015). The role of the school and of the teachers in
promoting gender equality: beliefs expressed by Greek teachers. Theory and Research in the
Sciences of Education. vol.4 p.21-38.
16.Kastrani Th, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki, Athanasiadou Christina (2015). Greek female clients'
experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological
analysis. International Journal for the Advancement of Counselling. vol.37 no. 1 p.77-92.
17.Avgeri, E. (2015). The Gender-Influence Perspective in Educational Management and
Leadership : A Comparative Study of Upper Secondary Women Principals in Thessaloniki,
Greece and Stockholm, Sweden (Dissertation). Retrieved from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-118752
18.Manuela Alves, Cristina S. Rodrigues, Ana Maria A.C. Rocha, Clara Coutinho. (2016) Selfefficacy, mathematics’ anxiety and perceived importance: an empirical study with Portuguese
engineering students. European Journal of Engineering Education 41:1, pages 105-121.
19.Claire Bonnard &Jean-Francois Giret. Gender differences in French undergraduates’ academic
plans and wage expectations. Gender and Education, Volume 28, 2016 - Issue 4, Pages 581-598.
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1156060
20.Anna-Kaisa Berisha, Piia Seppänen. (2017) Pupil selection segments urban comprehensive
schooling in Finland: composition of school classes in pupils’ school performance, gender, and
ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research 61:2, pages 240-254.
21.Dionysios Gouvias &Christos Alexopoulos. Sexist stereotypes in the language textbooks of the
Greek primary school: a multidimensional approach //Gender and Education, Volume 30, 2018
- Issue 5, Pages 642-662 - https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1237620
22.van Breen, J. A., Spears, R., Kuppens, T., & Lemus, S. de. (2018). Subliminal Gender Stereotypes:
Who Can Resist? Personality and Social Psychology Bulletin, May 20, 2018. https://doi.org/10.1177/0146167218771895
23.María Victoria Carrera-Fernández,María Lameiras-Fernández &Yolanda Rodríguez-Castro.
Performing intelligible genders through violence: bullying as gender practice and
heteronormative control. Gender and Education, Volume 30, 2018 - Issue 3, Pages 341-359. –
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1203884
24.Dimitris Evripidou. Effects of heteronormativity on Cypriot EFL classroom participation:
students’ experiences. Gender and Education, 11 Oct 2018. –
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533920
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1.2.6. Навчальна програма курсу «Вибіркові обстеження у
психології, соціології та педагогіці»
Розробник програми: Лупан Ірина Володимирівна, канд. пед. наук, доцент
ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів Спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки (Спеціалізація: освітні, педагогічні науки, (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи формування вибірок у психології, соціології та педагогіці і методи оцінювання параметрів генеральної сукупності за результатами вибіркових обстежень.
Міждисциплінарні зв’язки: базою вивчення дисципліни є курси «Методологія та організація наукових досліджень», «Статистичні методи в освітніх вимірюваннях»,
«Комп’ютерні статистичні пакети».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи вибіркових обстежень.
2. Складні методи відбору.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою та завдання вивчення дисципліни.
Основну увагу приділено питанням формування вибірки у соціологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях. Це пояснюється, по-перше, специфікою даних, отриманих
у таких дослідженнях: це переважно номінативні та порядкові дані з невизначеним законом
розподілу. По-друге, хоча у навчальному курсі розглядається проста випадкова вибірка, однак на практиці саме у соціальних дослідженнях забезпечити таку вибірку вдається далеко
не завжди. По-третє, враховуючи значний вплив результатів соціальних досліджень на подальші соціальні процеси, слід надзвичайно ретельно дбати про їхню об’єктивність, достовірність та обГрунтованість.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння правил та законів побудови репрезентативної вибірки.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі компетентності:

ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішен76

ня.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загально-професійних
дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК 1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач
1.4.Програмні результати навчання:
ПРН 16.4:
• Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень в поведінкових науках.
• Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки.
• Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
• Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
• Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин – 4 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи вибіркових обстежень.
Тема 1.1. Основні поняття вибіркового обстеження. Мета вибіркового обстеження.
Вибіркове або суцільне обстеження: переваги та недоліки кожного. Поняття сукупності та
одиниці обстеження.
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Модель вибірки як складова моделі обстеження. Типи похибок у соціологічному обстеженні: вибіркові та не вибіркові похибки. Класифікація процедур відбору та їх порівняння.
Тема 1.2. Проста випадкова вибірка. Імовірнісний відбір. Ідея вибіркового розподілу.
Параметри та статистики. Процедура побудови простої випадкової вибірки. Властивості оцінок: незміщеність, обГрунтованість, ефективність. Оцінювання стандартної похибки за вибіркою. Довірчий інтервал. Розмір вибірки.
Тема 1.3. Систематичний відбір. Результати систематичного відбору. Надійні інтервали. Розмір вибірки при систематичному відборі. Ефективність систематичного відбору. Міри
однорідності. Оцінювання дисперсії при систематичному відборі.
Розділ 2. Складні методи відбору.
Тема 2.1. Стратифікована вибірка. Основні поняття стратифікованої вибірки. Причини
використання стратифікованої вибірки. Розбиття генеральної сукупності на страти. Властивості страт. Кількість страт. Оцінювання кількості за відношенням та за регресією. Ваги страт.
Типи розміщення вибірки за стратами. Пропорційне розміщення (рівноімовірнісна вибірка).
Рівномірне розміщення. Розміщення Неймана. Оптимальне розміщення. Постстратифікація.
Тема 2.2. Кластерна вибірка. Поняття кластера. Багатоступінчаста вибірка. Кластери
різних розмірів, підвибірки рівних розмірів. Дизайн-ефект як форма порівняння випадкової
вибірки з іншими імовірнісними методами відбору.
Вибірки кластерів неоднакового розміру. Кластери надто великого та надто малого
розміру. Вартісна модель. Оптимальний розмір кластерів. Одноступінчастий та двоступінчастий кластерний відбір.
Тема 2.3. Складні обстеження. Оцінювання за відношенням, різницею та регресією.
Ефект планування. Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

3. Рекомендована література
Базова
Лупан І.В. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці: навчальний посібник. – Кропивницький, Видавець В.Ф.Лисенко, 2019. – 192 с.
Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник / О.І.
Василик, Т.О.Яковенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 208 с.
Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К.: КВІЦ, 2001. –248.
Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень. – К., 2000. (PDF)
Джессен Р. Методы статистических обследований. – М., 1985. (DJVU)
Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М., 1976. (DJVU)
Lohr, S. Sampling: Design and Ana1ysis. – Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. 1999.
Richard L. Scheaffer. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William Mendenhall
III, R. Lyman Ott. – 6th ed. Published 2006 by Thomson Brooks/Cole in Southbank, Vic,
Belmont, Calif. (scheaffer_9812383-4-1.pdf)
Допоміжна
Вибіркове обстеження: Термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова
та інші. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 140 с.
Иейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. – М.: Статистика, 1965.
Thompson, Steven K. Sampling, 3rd.ed., John Wiley and Sons, 2012.
Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. – Springer-Verlag,
New York, 1992.
Kish L. Survey Sampling. – Wiley Classics Library Edition Published, 1995. – 643 p.
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6. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1982.
7. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень [Текст]: навч. посіб. / А. М. Єріна; Київський
національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 128 с.
8. Бокун Н. Ч. Методы выборочных обследований: [уч.-справ. пособ.] / Бокун Н. Ч., Чернышева Т. М. – Минск: НИИ статистики Мин-ва статистики и анализа Республики Беларусь, 1997. – 416 с.
9. Борисенко О.Д., Майборода Р.Є. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки (вибрані лекції). – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – 117 с.
10. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
Приклади застосування вибіркових обстежень у гендерних дослідженнях:
1. Опис методик побудови кластерних вибірок для проведення обстеження у різних країнах(Матеріали
мультиіндикаторного
кластерного
дослідження
(MICS)):
http://mics.unicef.org/tools
2. RÉDAI, D. (2012). Un/Queering the Nation?: Gender, Sexuality, Nationality and Homophobia in
the Media Discourse on the Violence against the 2008 Gay Pride in Budapest. Sextures, 2(2),
47. Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
3. Dionysios Gouvias &Christos Alexopoulos. Sexist stereotypes in the language textbooks of the
Greek primary school: a multidimensional approach //Gender and Education, Volume 30, 2018
- Issue 5, Pages 642-662 - https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1237620
4. Anna-Kaisa Berisha, Piia Seppänen. (2017) Pupil selection segments urban comprehensive
schooling in Finland: composition of school classes in pupils’ school performance, gender, and
ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research 61:2, pages 240-254.
5. Manuela Alves, Cristina S. Rodrigues, Ana Maria A.C. Rocha, Clara Coutinho. (2016) Selfefficacy, mathematics’ anxiety and perceived importance: an empirical study with Portuguese
engineering students. European Journal of Engineering Education 41:1, pages 105-121.
6. Frosi Lamprini, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki (2015). The role of the school and of the teachers in
promoting gender equality: beliefs expressed by Greek teachers. Theory and Research in the
Sciences of Education. vol.4 p.21-38.
7. Kastrani Th, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki, Athanasiadou Christina (2015). Greek female clients'
experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological
analysis. International Journal for the Advancement of Counselling. vol.37 no. 1 p.77-92.
8. Avgeri, E. (2015). The Gender-Influence Perspective in Educational Management and
Leadership : A Comparative Study of Upper Secondary Women Principals in Thessaloniki,
Greece
and
Stockholm,
Sweden
(Dissertation).
Retrieved
from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-118752
9. van Breen, J. A., Spears, R., Kuppens, T., & Lemus, S. de. (2018). Subliminal Gender
Stereotypes: Who Can Resist? Personality and Social Psychology Bulletin, May 20, 2018. https://doi.org/10.1177/0146167218771895
10. María Victoria Carrera-Fernández,María Lameiras-Fernández &Yolanda Rodríguez-Castro.
Performing intelligible genders through violence: bullying as gender practice and
heteronormative control. Gender and Education, Volume 30, 2018 - Issue 3, Pages 341-359.
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1203884
11. Orla McCormack &Jim Gleeson. Attitudes of parents of young men towards the inclusion of
sexual orientation and homophobia on the Irish post-primary curriculum. Gender and
Education,
Volume
22,
2010
Issue
4,
Pages
385-400
https://doi.org/10.1080/09540250903474608
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12. Maria Tsouroufli. Gender and Teachers' Classroom Practice in a Secondary School in Greece.
Gender and Education, Volume 14, 2002 - Issue 2, Pages 135-147.
https://doi.org/10.1080/09540250220133996
13. Dimitris Evripidou. Effects of heteronormativity on Cypriot EFL classroom participation:
students’
experiences.
Gender
and
Education,
11
Oct
2018
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533920
14. Claire Bonnard &Jean-Francois Giret. Gender differences in French undergraduates’ academic
plans and wage expectations. Gender and Education, Volume 28, 2016 - Issue 4, Pages 581598. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1156060
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.
5. Засоби діагностики успішності навчання: модульна контрольна робота, поточне
оцінювання на практичних та лабораторних заняттях, оцінювання індивідуального завдання.

80

1.2.7. Концепція навчання дисципліни «Статистичні показники гендерної рівності»
Автори: Акбаш К.С., Авраменко О.В., Нарадовий В.В.
Курс призначений для студентів за спеціальністю 011 Науки про освіту, освітня програма: Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект.
Метою викладання навчальної дисципліни “Статистичні показники гендерної рівності
” є оволодіння знаннями та апаратом гендерного статистичного аналізу у основних сферах
людського життя.
Після успішного завершення курсу, студенти повинні:
✓ Розуміти дані, а саме виявляти, які типи гендерних даних доступні, як ці дані збирати і
як їх можна використовувати, щоб вирішити, чи підходять вони для конкретної задачі;
✓ Розуміти статистичні концепції, а саме чітко визначати статистичні концепти;
✓ Аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статичну інформацію, яка потрібна для гендерних досліджень, тобто здатність критично оцінювати статистичну інформацію, виділяти і правильно застосовувати статистичні методи і виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування;
✓ Передавати статичну інформацію, а саме уміння виявити головні зв’язки, причини
змін і напрям змін у даних, здатність по цим змінам оцінити просування до поставленої мети. Уміння правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків,
письмово і усно викладати їх значення і зв'язок з питанням що вивчається.

✓
✓
✓
✓
✓

Методи викладання: лекції, семінари, дискусії, самостійна робота студентів.
Розподіл робочого навантаження для студентів:
Лекції - 18 годин
Семінари - 32 години
Самостійна робота - 120 годин
Консультації - 10 годин
Всього - 180 годин

Успішність роботи студентів оцінюється наступним чином:
✓ тести - 10%
✓ аналітично-розрахункові завдання протягом семестру - 50%
✓ іспит - 40%
Графік курсу
Тиждень 1-2: Базові навики у розумінні і застосуванні статистики
Лекція. У даній лекції розглядаються базові навички у розумінні і застосуванні статистики, а саме: розуміння даних; розуміння статистичних концептів (показник, концепт, населення, змінна, класифікація, пропорції і відсотки, відношення, коефіцієнт, індекс, джерело
даних, метадані); аналізувати та оцінювати статистичну інформацію. Пояснюється зміст поняття «гендерна статистика».
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Практичне заняття. Студенти повинні переглянути місцезнаходження основних джерел, які допомагають складати і використовувати гендерну статистику в Інтернеті та ознайомитись із їх змістом, а саме:
1. Довідник
по
гендерній
статистиці
Департаменту
статистики
ООН
http://unstats.un.org/unsd/genderstatmanual;
2. Довідник по розвитку гендерної статистики Європейської економічної комісії ООН
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Developing_Gender_Statistics.p
df
3. Показники
гендерної
рівності
Європейської
економічної
комісії
ООН
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf.
4. Посібник виданий фондом народонаселення ООН. Methodological Guidelines for the
Gender Analysis of National and Housing Census Data. http://unstats.un.org/
unsd/gender/Mexico_Nov2014/141006-UNFPA-GenderManual2014-02-SCREEN_(1).pdf.
5. Звіт міжнародної організації праці. Women in labour markets: Measuring progress and
identifying
challenges.
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835/lang-en/index.htm.
Тиждень 3-4: Вимірювання населення
Лекція. У лекції чітко аналізуються демографічні показники, які необхідні для гендерного аналізу. Висвітлюються джерела даних (переписи населення, демографічні і медичні
обстеження (DHS), адміністративні записи), ключові показники(співвідношення статей для
всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний
коефіцієнт народжуваності і .т.д.)
Практичне заняття. Обговорення зв’язку між показниками дитячої смертності і загальною народжуваністю. Це заняття включає показ online video «Чи приведе порятунок бідних
дітей до перенаселення?» http://www.gapminder.org/videos/will-saving-poor-children-lead-tooverpopulation (тривалість 3 хвилини 31 секунда). Обговорення відео. Видати студентам матеріали з даними по 10 країнам, а саме: загальний показник народжуваності; показник смертності до 5 років; показник дитячої смертності при народженні. Робота у парах чи невеликих
групах для відповіді на наступні питання: у якій країні найвищий показник народжуваності за
останній рік? У якій країні самий високий показник дитячої смертності за останній рік? Яка
країна добилась самого швидкого зниження показника смертності до 5 років за останні 10
років? І тому подібні питання. Обговорення: що вплинуло на народжуваність і виживання
дітей у цих країнах? Наприклад, бідність, система охорони здоров’я, збільшення робочих
місць, відношення до розміру сім`ї.
Практичне заняття. Вимірювання населення в Кіровоградській області.
Література:
1. Hesketh, T. and Xing, Z.W. (2006), Аномальне співвідношення статей у людських популяціях: причини і наслідки (Abnormal sex ratios in human populations: Causes and
consequences) The National Academy of Sciences of the USA, V. 103 N. 36.
http://doi.org/10.1073/pnas.0602203103
2. United Nations (2015e), Прогнози світового населення: головні знахідки і розвинені
таблиці. (World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance
Tables) United Nations Population Division, ESA/P/WP.241 http://esa.un.org/unpd/wpp/
Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
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3. ЕЭК ООН (2016а), Статистична база даних ЕЭК ООН, зібрана із національних і міжнародних офіційних джерел. (база данних ВОЗ: Європейське здоров’я всім, Євростат і
UNICEF TransMONEE) http://w3.unece.org/PXWeb/en
4. UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations (2014), Рівні і тренди у дитячій смертності 2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
(IGME)
–
Report
2014.
http://www.unicef.org/media/files/
Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf
5. Відділ населення ООН (2014), Звіт про народжуваність у світі 2013: Народжуваність на
межі. (World Fertility Report 2013: Fertility at the Extremes) www.un.org/en/
development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport2013.pdf
6. UNFPA (2014), Методологічні інструкції для гендерного аналізу даних національного
перепису населення і житлового фонду (Methodological Guidelines for the Gender
Analysis
of
National
Population
and
Housing
Census
Data)
www.unfpa.org/publications/methodological-guidelines-gender-analysis-national
population-and-housing-census-data
7. Gapminder.org (2015) Число дітей на жінку (Сумарний коефіцієнт народжуваності/ фертильності), Документація 008 – версія 6 http://www.gapminder.org/downloads/
documentation/gd008
Тиждень 5-6: Вимірювання праці і економічної діяльності
Лекція. У даній лекції висвітлений зв'язок між статтю/гендером і економічною діяльністю. Викладаються основні поняття, яким чином вимірюється економічна діяльність: продуктивна, непродуктивна, економічна і неекономічна діяльність; працездатне населення (зайняте + незайняте) і економічна пасивність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності,
показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.).
Практичне заняття. Закріпити концепції, використані для вимірювання роботи і зайнятості, щоб студентам стало ясно, як класифікувати людей на зайнятих, незайнятих і економічно активних. Роздати кожному студенту по декілька карточок. На кожній картці є короткий
опис типу роботи або діяльності. Потрібно віднести кожну картку в одну із трьох категорій:
зайняті, незайняті і економічно активні. Розширити знайомство з ключовими індикаторами
за допомогою аналізу основних даних і обговорення їх використання для політичних рішень.
Роздати студентам наступні дані за останній рік по Україні: зайняте населення по віковим
групам, статусу в зайнятості, статі і регіону; населення по участі в економічній діяльності, по
статі, регіону і шлюбному статусу; зайняте населення по причинам праці менш ніж 40 годин у
тиждень, по віковій групі, по статі і регіону. Використовуючи надані дані, визначити ключові
результати, які можна використовувати у політиці і програмах по розширенню активності і
економічних прав жінок.
Практичне заняття. Вимірювання трудової та економічної активності в Кіровоградській
області.
Література.
1. Резулюція відносно праці, зайнятості і недовикористання праці, прийнята на 19-й міжнародній конференції статистиків праці (Resolution concerning statistics of work,
employment and labour underutilization) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
2. МОП (2013), Рівна оплата праці: початкова інструкція (Equal Pay - An introductory guide)
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695
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3. Eurostat (2015). Statistics Explained: Gender pay gap statistics /Пояснення статистики Євростатаhttp://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
4. МОП (2010), Жінки на ринках праці: Вимірювання прогресу і виявлення проблем.
(Women in labour markets: Measuring progress and identifying challenges)
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835
Тиждень 7-8: Освіта і навчання
Лекція. У даній лекції висвітлюються гендерні проблеми у освіті, міжнародні стандарти для освітніх систем (міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО, офіційний віковий діапазон). Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження і переписи) та основні показники (загальний показник числа тих, хто отримує
вищу освіту; загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи;
показник тих, хто отримав вищу освіту, розбивка по статі; частка жінок серед отримавших
вищу освіту в області науки, інженерних дисциплін, виробництва і будівництва; показник тих,
хто отримав повну середню освіту; розподіл вікової групи 25-64 роки по вищому рівню отриманої освіти і по статі; молоді люди (15-24 роки) не зайняті, не навчаються, розбивка по статі).
Практичне заняття. Проведення аналізу гендерних розривів у показниках тих, хто навчається. Студенти мають отримати практичні навички використання даних про тих, хто навчається для обрахунку Індексу гендерного паритету в освіті і у використанні ключових гендерних показників. Використовуючи статистичні дані (загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи у % по 5 країнам за останні 10 років) порахувати
індекс гендерного паритету для кожної із країн. Проінтерпретувати отримані результати.
Практичне заняття. Аналіз сфери освіти у Кіровоградській області.
Література.
1. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN
EUROPE AND CENTRAL ASIA), 2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
2. Офіційний вік вступу і тривалість освіти на певний ступінь опубліковані у базі даних Інституту статистики ЮНЕСКО у розділі Education / System http://data.uis.unesco.org
3. UNESCO (2012), Світовий атлас гендерної рівності в освіті (WORLD ATLAS of Gender
Equality in Education). www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Atlaseducation-gender-equality1.pdf
4. Eurofound (2012), NEETs – Молоді люди поза роботою, освітою, навчанням: характеристики, затрати і політичні відповіді у Європі (Young people not in employment, education
or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe), Publications Office of the
European Union, Luxembourg www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf
Тиждень 9-10: Здоров’я
Лекція. Лекція присвячена розгляду вирішальних факторів здоров’я. Розглядаються
основні проблеми здоров’я в залежності від статі на різних стадіях життя чоловіків і жінок.
Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження
та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності, показник народжуваності у підлітковому віці).
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Практичне заняття. Дослідження змін у головних причинах смертності. Вивчити дані
про головні причини смертності, визначити, як вони змінюються із часом, і побачити їх відмінності для чоловіків і жінок. Розглянути 10 головних причин смертності окремо жінок і чоловіків в Україні і ще одній країні (на вибір). Дані взяти із сайту http://www.healthdata.org
Проаналізувати у чому схожість і відмінність у причинах смертності жінок і чоловіків у цих
двох країнах? Як змінювались ці причини на протязі останніх 10 років? У чому головна різниця між причинами смертності у цих країнах?
Практичне заняття. Аналіз сфери охорони здоров’я у Кіровоградській області.
Література.
1. ВОЗ (2011), Стратегія гендерної рівності для керівництва охорони здоров’я: практичний підхід (Gender mainstreaming for health managers: a practical approach) Facilitator’s
Guide http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44516/1/9789241501071_eng.pdf
2. WHO Global Health Observatory Data Repository http://apps.who.int/gho/data/
view.main.700?lang=en
3. European Commission (2015) Суспільне здоров’я: тривалість здорового життя
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm
4. ВОЗ, 10 головних причин смертності (The top 10 causes of death)
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index2.html
5. Довідник по збору даних про народжуваність і смертність (Handbook on the Collection
of Fertility and Mortality Data), United Nations Publication, Sales No. E.03.XVII.11,
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
6. MDG база даних, показник підліткової вагітності на 1000 жінок (Adolescent birth rate
per 1000 women): Series Metadata http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
7. ООН (2015), Цілі розвитку тисячоліття, цілі і індикатори 2015: статистичні таблиці
(Millennium Development Goals, targets and indicators, 2015: statistical tables )
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/StatAnnex.pdf
8. ВОЗ (2015), Статистика Всесвітньої охорони здоров’я 2015: Збірник індикаторів
(Indicator Code Book. World Health Statistics - World Health Statistics indicators)
www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCompendium.
pdf
Тиждень 11-12: Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці
Лекція. Лекція присвячена гендерним відмінностям і прийняттю рішень. Розглянути
основні моменти пекінської декларації, в якій було визначено участь жінок у роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних
областей, що визначають гендерну рівність. Розглядаються джерела отримання відповідних
даних (обстеження та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінок-законодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня % ). Розглядаються методи розрахунку та інтерпретація основних показників.
Практичне заняття. Обгрунтування необхідності збільшення долі жінок у політиці. Необхідно забезпечити високий рівень ознайомлення із стандартними показниками у відношенні жінок, які залучені у процес прийняття рішень. Студентам надаються наступні дані за
останні 10 років у країнах Європи: частка у процентах жінок у якості менеджерів у приватному і державному секторах; частка у процентах жінок, як роботодавців; частка жінок серед
старших державних службовців; жінки у національних парламентах. У маленьких групах на
основі представлених інформаційних матеріалів, визначити статистичні дані, які можна вико85

ристати для обгрунтування заходів політики для збільшення частки представництва жінок у
національних законодавчих органах. Обговорити ряд питань: які бар’єри на шляху до участі у
політиці існують у нашій країні? Які політичні ініціативи існують для залучення жінок у політику? Наскільки вони ефективні? І т.п.
Практичне заняття. Гендерні відмінності та прийняття рішень. Жінки в політиці в Кіровоградській області.
Література.
1. UN Women, Пекинская декларация и Платформа действий
http://rs.business.kz/doc/ru/2351.pdf
2. МОП, МСКЗ Міжнародна стандартна класифікація занять, Основна група 1: Законодавці, керівники найвищої ланки і керівники http://www.ilo.org/public/
english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
3. База даних цілей розвитку тисячоліття ООН: дані про частку жінок, яку вони займають
у національному парламенті http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
4. International IDEA, Stockholm Univeristy and the Inter-Parliamentary Union (2015),
QuotaProject: Global Database of Quotas for Women
www.quotaproject.org/uid/search.cfm#
5. International IDEA (2005), Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition
www.idea.int/publications/wip2/index.cfm
6. Міжпарламентський союз, Жінки у національних парламентах (Women in national
parliaments) www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
Тиждень 13-14: Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Лекція. У лекції наводиться класифікація основних індексів та індикаторів, показуються міжнародні доповіді і звіти в яких ці індекси розраховуються. Розглядаються наступні індекси та розглядається структура сфер, які цей індекс охоплює: Індекс гендерного розвитку
(Gender development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок
(Gender Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index,
GII); Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted
Human Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender
Gap Index); Індекс економічних можливостей жінок (Women`s Economic Opportunity Index);
Індекс соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної справедливості (Gender Equality Index, GEI). Також наводяться спеціальні і регіональні
індекси.
Практичне заняття. Студенти використовують статистичні дані для України та 5 інших
країн на вибір з Доповіді про розвиток людини за останній рік і розраховують Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI). Формуючи дані про охорону здоров’я, освіту та доходи у країні студенти використовують методику розрахунку індексу та засобами пакету Excel розраховують
сам індекс. Далі порівнюють розрахований індекс із вже порахованим індексом у Доповіді
про розвиток людини. Розрахувавши індекс по Україні та іншим країнам проводиться аналіз
компонентів індексу окремо (здоров’я, освіти і доходів по чоловікам і жінкам) і, відповідно,
аналізується індекс людського розвитку скоригований з урахуванням нерівності.
Практичне заняття. Аналіз індексу людського розвитку з урахуванням нерівності в Кировоградській області.
Література.
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1. Доповідь з людського розвитку (Human Development Report)
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-humandevelopment-index-ihdi
2. Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) http://www.weforum.org
3. Журнал економіст http://www.eiu.com/home.aspx
4. «Соціальний годинник (дозор)» (Social Watch: poverty eradication and gender justice)
http://www.socialwatch.org.
5. Економічна комісія ООН для Африки (Uniter Nations Economic Commission for Africa)
http://www.uneca.org/publications/african-gender-anddevelopment-index-2011
Тиждень 15-16: Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Лекція. У лекції проводиться моніторинг досягнення гендерної рівності: Україна та ЄС
у глобальних рейтингах ефективності гендерної політики. Розкривається структура та методика обрахунку показнику гендерної нерівності. Для індексу гендерної нерівності окремо
розглядаються його складові: репродуктивне здоров’я (рівень материнської смертності та
коефіцієнт народжуваності у підлітків); розширення громадянських прав і можливостей
(співвідношенням числа жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту, та рівнем середньої
та вищої освіти серед жінок); економічна активність та можливості жінок на ринку праці.
Практичне заняття. Студенти формують вибірки даних по окремим показникам, які
необхідні для обрахунку гендерної нерівності, із доповіді про розвиток людини за останній
рік по Україні та 5 іншим країнам на вибір. І використовуючи методику, яка наведена у технічних додатках доповіді за останній рік, обраховують індекс. Потрібно провести комплексний
аналіз, а саме прокоментувати окремі складові індексу та проаналізувати загальний індекс.
Провести порівняльний аналіз України та інших країн.
Практичне заняття. Аналіз індексу Гендерної нерівності в Кіровоградській області.
Література.
1. UNDP. 2010. Human Development Report. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/
270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
2. UNDP. 2011. Human Development Report. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/
271/hdr_2011_en_complete.pdf
3. UNDP. 2015. Human Development Report. http://hdr.undp.org/sites/default/files/
2015_human_development_report.pdf
Тиждень 17. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського
розвитку по базовим гендерним індексам
Розглядаються методи багатовимірної класифікації об’єктів. Застосування кластерного
аналізу для класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам.
Лекція. Розглядаються методи багатовимірної класифікації об'єктів.
Практичне заняття. Застосування кластерного аналізу для класифікації країн за рівнем
розвитку людини за основними гендерними показниками.
Література.
1. Лупан І.В., Авраменко О.В., Акбаш К.С. Комп’ютерні статистичні пакети: навчальнометодичний посібник. – 2-е вид. – Кіровоград: «КОД» 2015. – 236 с.
Рекомендована література
1. UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations (2014), Рівні і тренди у дитячій смертності
2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
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(IGME)
–
Report
2014.
http://www.unicef.org/media/files/
Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf
2. Відділ населення ООН (2014), Звіт про народжуваність у світі 2013: Народжуваність на
межі. (World Fertility Report 2013: Fertility at the Extremes) www.un.org/en/
development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport2013.pdf
3. UNFPA (2014), Методологічні інструкції для гендерного аналізу даних національного перепису населення і житлового фонду (Methodological Guidelines for the Gender Analysis of
National Population and Housing Census Data) www.unfpa.org/publications/methodologicalguidelines-gender-analysis-national-population-and-housing-census-data
4. Gapminder.org (2015) Число дітей на жінку (Сумарний коефіцієнт народжуваності/ фертильності),
Документація
008
–
версія
6
http://www.gapminder.org/
downloads/documentation/gd008
5. МОП (2013), Рівна оплата праці: початкова інструкція (Equal Pay - An introductory guide)
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695
6. Eurostat (2015). Statistics Explained: Gender pay gap statistics /Пояснення статистики Євростатаhttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Gender_pay_gap_statistics
7. МОП (2010), Жінки на ринках праці: Вимірювання прогресу і виявлення проблем. (Women
in
labour
markets:
Measuring
progress
and
identifying
challenges)
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835
8. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE
AND
CENTRAL
ASIA),
2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/
publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
9. Офіційний вік вступу і тривалість освіти на певний ступінь опубліковані у базі даних Інституту статистики ЮНЕСКО у розділі Education / System http://data.uis.unesco.org
10. UNESCO (2012), Світовий атлас гендерної рівності в освіті (WORLD ATLAS of Gender Equality
in Education). www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Atlas-educationgender-equality1.pdf
11. ВОЗ (2011), Стратегія гендерної рівності для керівництва охорони здоров’я: практичний
підхід (Gender mainstreaming for health managers: a practical approach) Facilitator’s Guide
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44516/1/9789241501071_eng.pdf
12. European Commission (2015) Суспільне здоров’я: тривалість здорового життя
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm
13. ВОЗ, 10 головних причин смертності (The top 10 causes of death)
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index2.html
14. Довідник по збору даних про народжуваність і смертність (Handbook on the Collection of
Fertility and Mortality Data), United Nations Publication, Sales No. E.03.XVII.11,
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
15. MDG база даних, показник підліткової вагітності на 1000 жінок (Adolescent birth rate per
1000 women): Series Metadata http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
16. ООН (2015), Цілі розвитку тисячоліття, цілі і індикатори 2015: статистичні таблиці
(Millennium Development Goals, targets and indicators, 2015: statistical tables )
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/StatAnnex.pdf
17. ВОЗ (2015), Статистика Всесвітньої охорони здоров’я 2015: Збірник індикаторів (Indicator
Code Book. World Health Statistics - World Health Statistics indicators)
www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCompendium.pdf
18. UN
Women,
Пекинская
декларация
и
Платформа
действий
http://rs.business.kz/doc/ru/2351.pdf
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19. МОП, МСКЗ Міжнародна стандартна класифікація занять, Основна група 1: Законодавці,
керівники
найвищої
ланки
і
керівники
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
20. База даних цілей розвитку тисячоліття ООН: дані про частку жінок, яку вони займають у
національному парламенті http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
21. International IDEA, Stockholm Univeristy and the Inter-Parliamentary Union (2015),
QuotaProject: Global Database of Quotas for Women www.quotaproject.org/uid/search.cfm#
22. International IDEA (2005), Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition
www.idea.int/publications/wip2/index.cfm
23. Міжпарламентський союз, Жінки у національних парламентах (Womenin national
parliaments) www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24. Економічна комісія ООН для Африки (Uniter Nations Economic Commission for Africa)
http://www.uneca.org/publications/african-gender-anddevelopment-index-2011
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1.2.8. Навчальна програма дисципліни «Статистичні показники гендерної рівності»
Розробник програми: Акбаш Катерина Сергіївна, доцент кафедри прикладної математики,
статистики та економіки, кандидат фіз.-мат. наук
ВСТУП
Предметом вивчення навчальної дисципліни є індекси та індикатори гендерної рівності.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія базується на курсі «Основи гендерних досліджень».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Статистичні показники гендерної рівності ” є оволодіти знаннями та апаратом гендерного аналізу у основних сферах людського
життя.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистичні показники гендерної
рівності ” є ознайомити студентів з соціально-психологічною природою гендеру, суспільнополітичною роллю та основним апаратом гендерного аналізу, зокрема розрахунком та аналізом гендерних індексів.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
місцезнаходження гендерних даних у різних сферах людського життя (міжнародні організації та звіти цих організацій); методи обробки статистичних даних у контексті гендерних
досліджень; методики обрахунку гендерних індексів та індикаторів.
вміти:
виявляти, які типи гендерних даних доступні, як ці дані збирати і як їх можна використовувати, щоб вирішити, чи підходять вони для конкретної задачі; розуміти статистичні концепції, а саме чітко визначати статистичні концепти; аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статичну інформацію, яка потрібна для гендерних досліджень. Тобто здатність критично
оцінювати статистичну інформацію, виділяти і правильно застосовувати статистичні методи і
виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування; передавати статичну інформацію, а саме уміння виявити головні зв’язки, причини змін
і напрям змін у даних, здатність по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Уміння правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і усно
викладати їх значення і зв'язок з питанням що вивчається.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:
• ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
• ФК 1.10. Здатність будувати та досліджувати математичну модель, а також перевіряти
її на адекватність. Вміти пояснювати в математичних термінах результати, отримані
під час розрахунків.
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•
•
•
•
•

Програмні результати навчання:
Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
конкретної задачі.
Вміти чітко визначати статистичні концепти.
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування.
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і
усно аналізувати їх значення.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години 5 кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і застосуванні статистики.
У даній темі розглядаються базові навички у розумінні і застосуванні статистики, а саме: розуміння даних; розуміння статистичних концептів (показник, концепт, населення, змінна, класифікація, пропорції і відсотки, відношення, коефіцієнт, індекс, джерело даних, метадані); аналізувати та оцінювати статистичну інформацію. Пояснюється зміст поняття «гендерна статистика».
Тема 2. Вимірювання населення
У темі чітко аналізуються демографічні показники, які необхідні для гендерного аналізу. Висвітлюються джерела даних (переписи населення, демографічні і медичні обстеження
(DHS), адміністративні записи), ключові показники(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.)
Тема 3. Вимірювання праці і економічної діяльності
У даній темі висвітлений зв'язок між статтю/гендером і економічною діяльністю. Викладаються основні поняття, яким чином вимірюється економічна діяльність: продуктивна,
непродуктивна, економічна і неекономічна діяльність; працездатне населення (зайняте +
незайняте) і економічна пасивність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.).
Тема 4. Освіта і навчання
У даній темі висвітлюються гендерні проблеми у освіті, міжнародні стандарти для
освітніх систем (міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО, офіційний віковий діапазон). Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження і переписи) та основні показники (загальний показник числа тих, хто отримує вищу
освіту; загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи; показник тих, хто отримав вищу освіту, розбивка по статі; частка жінок серед отримавших вищу
освіту в області науки, інженерних дисциплін, виробництва і будівництва; показник тих, хто
отримав повну середню освіту; розподіл вікової групи 25-64 роки по вищому рівню отриманої освіти і по статі; молоді люди (15-24 роки) не зайняті, не навчаються, розбивка по статі).
Тема 5. Здоров’я
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Тема присвячена розгляду вирішальних факторів здоров’я. Розглядаються основні
проблеми здоров’я в залежності від статі на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності, показник
народжуваності у підлітковому віці).
Тема 6. Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці
Тема присвячена гендерним відмінностям і прийняттю рішень. Розглянути основні
моменти пекінської декларації, в якій було визначено участь жінок у роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінокзаконодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного
парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня %). Розглядаються методи
розрахунку та інтерпретація основних показників.
Змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
У темі висвітлюється класифікація основних індексів та індикаторів, показуються міжнародні доповіді і звіти в яких ці індекси розраховуються. Розглядаються наступні індекси та
розглядається структура сфер, які цей індекс охоплює: Індекс гендерного розвитку (Gender
development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок (Gender
Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс
людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap
Index); Індекс економічних можливостей жінок (Women`s Economic Opportunity Index); Індекс
соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Також наводяться спеціальні і регіональні індекси.
Тема 8. Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності
У рамках теми проводиться моніторинг досягнення гендерної рівності: Україна та ЄС у
глобальних рейтингах ефективності гендерної політики. Розкривається структура та методика
обрахунку показнику гендерної нерівності. Для індексу гендерної нерівності окремо розглядаються його складові: репродуктивне здоров’я (рівень материнської смертності та коефіцієнт народжуваності у підлітків); розширення громадянських прав і можливостей (співвідношенням числа жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту, та рівнем середньої та вищої
освіти серед жінок); економічна активність та можливості жінок на ринку праці.
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Розглядаються методи багатовимірної класифікації об’єктів. Застосування кластерного
аналізу для класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам.
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2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: перевірка завдань для самостійного
опрацювання; усні відповіді студентів на практичних заняттях; виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань.
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1.3. Робочі плани та програми, 2016-2017 н. р.
1.3.1. Освітньо-професійна програма «Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий аспект»
(2016-2017 н.р.)
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 011 Науки про освіту
галузі знань 01 Освіта
Кваліфікація: 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
1. Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка, кафедра математики
Другий ступінь вищої освіти (магістр). 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
Освітньо-професійна програма Освітні вимірювання. Гендерні
студії: науковий аспект
Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки
Програма впроваджується у 2016-2017, 2017-2018 навчальних
роках
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EFQ-LLL - 7 рівень
Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання
до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою
радою
Українська

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої проДо оновлення (прийняття нових стандартів вищої освіти)
грами
Інтернет-адреса постій- http://www.cuspu.edu.ua/ua/
ного розміщення опису
освітньої програми
2. Мета освітньої програми
Забезпечити студентам набуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок за
обраною спеціальністю (відповідно до ОПП), зокрема тих, які відносяться до освітніх
вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Опанування загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності, формування загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для ефективного
розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній освітній та
дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань інноваційного характеру для
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оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності (у т.ч. з гендерними аспектами), а також проведення власного дослідження та прилюдний захист його результатів.
Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових менеджерів у
освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні дослідження.
3. Характеристика освітньої програми
Предметна область 01 Освіта
(галузь знань, спе- Спеціальність: 011 Науки про освіту (Освітні вимірювання. Гендерні
ціальність)
студії: науковий аспект)
Програма базується на сучасних наукових знаннях в сфері освітніх вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках
та науках про освіту.
Зокрема, передбачається грунтовне вивчення основних аспектів конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів матемаОрієнтація освітньої тично-статистичної обробки емпіричних даних (зокрема, в гендерних
програми
дослідженнях), теоретичних основ шкалювання результатів тестування; набуття навичок самостійного аналізу й оцінки якісних характеристик тестових завдань, оцінювання латентних параметрів та точності параметризації, перевірки адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між різними гендерними явищами і встановлювати
міру їх зв’язку, перевіряти параметричні та непараметричні гіпотези
Загальні підходи в галузі освітніх вимірювань. Професійно-практична
лінія програми спеціалізується на конструюванні, моделюванні та паОсновний
фокус
раметризації тестів, організації тестування та моніторингу в освіті, теосвітньої програми
орії оцінювання та вимірювання в освіті, використанні кількісних мета спеціалізації
тодів у гендерних дослідженнях, визначенні статистичних показників
гендерної рівності
Особливості
проОсвітньо-професійна програма є практично орієнтованою.
грами
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Магістри можуть працювати у закладах вищої освіти, в органах управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти, у
центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що пропонують послуги у
розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR- організаціях та кадроПридатність до правих службах, у сертифікаційних службах та ліцензувальних організаціцевлаштування
ях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок, у наукових
організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій; у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної індексації та ін.
Магістри можуть продовжувати навчання в аспірантурі за докторсьПодальше навчання кими програмами у соціально-поведінкових науках та науках про
освіту
5. Викладання та оцінювання
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Вивчення предметів передбачає опрацювання лекцій, змістовної частини семінарів, практичних та лабораторних занять, індивідуальну
Викладання та нав- роботу під керівництвом викладача, консультації, самостійну навчачання
льну діяльність, навчальну та виробничу практику (проектну діяльність), курсову роботу та курсовий проект, елементи дистанційного
навчання тощо
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та поза-аудиторної навчальної
діяльності, спрямовані на опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, модульний, підсумковий контроль
Оцінювання
(залік, усний екзамен, письмовий екзамен, захисти навчальної та виробничої практик, курсової роботи та курсового проекту, зокрема орієнтованих на гендерні студії, захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамен)
6. Програмні компетентності
Здатність розв’язувати комплексні питання та проблеми у відповідній
галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому конІнтегральна
тексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
компетентність
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та
аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного
та самокритичного аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою виріЗагальні
шення конструктивних та комплексних завдань.
компетентності (ЗК)
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи
обгрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 11. Здатність до розробки, створення та управління проектами.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи.
ФК 1.1. Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології,
Фахові компетентпедагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації
ності спеціальності
особистості, спрямовують її до етичних цінностей.
(ФК)
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необ97
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хідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загально-професійних дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків
у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті,
політиці, економіці.
ФК1.8. Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера,
аналізувати етапи його розвитку, основні характеристики, соціальний
інститут статі.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних
даних.
ФК 1.10. Здатність будувати та досліджувати математичну модель, а
також перевіряти її на адекватність. Вміти пояснювати в математичних
термінах результати, отримані під час розрахунків.
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для
чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання
задач.
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для аналізу, синтезу і розуміння.
ФК 1.14. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та
вміння обирати програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння
питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки
в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
7. Програмні результати навчання
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет педагогічного дослідження на
стадії планування навчального процесу.
Вміти розробляти програму емпіричного педагогічного дослідження на стадії планування навчального процесу, вибираючи доцільні методи відповідно до цілей та умов його
проведення.
Вміти аналізувати та описувати культурне середовище, інтереси, навички та здібності
осіб, які навчаються, при плануванні навчального процесу.
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
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Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних
в метричних та неметричних шкалах.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати
моделі одновимірної та множинної регресії.
Вміти будувати гістограму, полігон розподілу вибірки.
Вміти знаходити точкові та iнтервальнi оцінки невідомих параметрів розподілів.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
Вміти інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту.
Вміти розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної та
сучасної теорії.
Вміти досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної та узагальненої
теорії тестів.
Вміти досліджувати свідчення валідності тесту.
Вміти виконувати процедури стандартизації тесту.
Вміти використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу при
конструюванні тесту.
Вміти шкалювати результати педагогічних вимірювань.
Вміти будувати матрицю та профілі тестових відповідей.
Вміти обчислювати стандартну похибку вимірювання.
Вміти будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування.
Вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту.
Вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом
найбільшої правдоподібності в рамках теорії IRT; вміти їх інтерпретувати.
Вміти інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів. Вміти
вирівнювати різні варіанти тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної обробки результатів
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження щодо навчального
процесу на рівні навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом, регіонів.
Вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг якості освіти на рівні навчальних закладів та їх груп, регіонів.
Вміти планувати та проводити порівняльні педагогічні дослідження.
В процесі дослідження вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати
та розповсюджувати його; надавати рекомендації щодо ефективного використання кваліфікації вчителя, його практичного досвіду та працездатності; виявляти нові проблемні
ситуації; виявляти помилки у цілях, планах, нормах, що встановлені адміністрацією навчального закладу або регіонального управління освіти.
На основі врахування результатів педагогічного аналізу, експертизи та проектування
інтелектуально-розвиваючої, особистісно-формуючої спрямованості освіти, вміти застосовувати сучасні освітні технології в процесі відбору та розробки інструментів і методів освітніх вимірювань, виходячи з цілей навчання, власних можливостей і здібностей, особистісних характеристик студентів, їх нахилів та інтересів в процесі організації
навчальної діяльності.
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Вміти формувати критерії оцінювання в умовах визначеної таксономії цілей навчання.
Вміти формулювати цілі та принципи розробки тесту та тестових завдань.
Вміти створювати тестові завдання різних форм і типів.
Вміти створювати специфікації тестових завдань та тестів.
Вміти отримувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів.
Вміти використовувати банки тестових завдань, оснащених їх психометричними характеристиками, для конструювання тестів з заданими характеристиками.
Вміти проводити експертизу тесту і робити висновки про його валідність.
Вміти виконувати порівняння тестів при конструюванні..
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування тестів.
Вміти давати експертну оцінку засобам комп’ютерного тестування.
8
Вміти використовувати віртуальні навчальні середовища для оцінювання та вимірювання навчальних досягнень осіб та груп.
Вміти планувати процес дистанційного навчання
Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовувати методи та методики
навчання, отримання нової освіти та розвитку власної особистості.
9
Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для
розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати
роботу у професійній сфері.
Вміти планувати роботи з проектування та розроблення системи оцінювання та моніторингу якості освіти, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне
завдання та бізнес-план проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису,
10
кваліфікації розробників, кваліфікації виконавців тощо.
Вміти використовувати методики викладання основ освітніх вимірювань та моніторингу
якості освіти для освіти всіх рівнів.
Вміти формалізувати результати педагогічного оцінювання, документувати їх у зручному
для ознайомлення та аналізу вигляді, з використанням методів забезпечення наочності.
11
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для документування
результатів оцінювання осіб, що навчаються.
Вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту.
12 Знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
Здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень.
13
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і процесів освітньої сфери.
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації.
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в навчальний процес.
13.1
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації.
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
13.2 Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
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конкретної задачі.
Вміти чітко визначати статистичні концепти.
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти
випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування.
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і
усно аналізувати їх значення.
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних
досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
13.3 Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки.
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
13.4
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних
вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку студентів
за даною освітньо-професійною програмою, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний науковоКадрове забез- педагогічний стаж. До навчального процесу залучаються професіонали з
печення
досвідом практичної роботи та роботи за фахом. Науковий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу, які забезпечують викладання дисциплін відповідає ліцензійним умовам та державним вимогам
до акредитації зазначеної спеціальності
МатеріальноЗабезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними лабораторітехнічне забезпеями повністю відповідає потребі
чення
Створена навчально-методична база електронних посібників, лекційІнформаційне та них матеріалів, додаткової літератури, загальним обсягом понад 200 Гб.
навчальноВелика кількість навчальних матеріалів міститься у хмарному середовиметодичне
щі. Функціонує система дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ. Також діють
забезпечення
електронний каталог на основі бібліотечно-інформаційної системи Ірбіс
та університетський репозитарій. Вільна Wifi-зона з покриттям від чита101

льних залів бібліотеки до місць відпочинку студентів (до 100% університетського кампусу)
9. Академічна мобільність
Національна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки в межах споріднених спеціальностей педагогічних і технічних університетів України.
Національна
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені
кредитна мобіпровідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договольність
рів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України за вказаною спеціальністю, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
Міжнародна
На основі укладених двосторонніх угод між ЦДПУ та закордонними унікредитна мобіверситетами партнерами, а також за програмою ERASMUS+
льність
Навчання іноземних здобувачів Не передбачено
вищої освіти
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчаФорма
Кількість
Код н/д
льні дисципліни, курсові проекти (робопідсумкового
кредитів
ти), практики, кваліфікаційна робота)
контролю
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОП
1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
СГ 1.01
Філософія науки
3,0
залік
СГ 1.02
Цивільний захист*
0,0
залік
2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
ПП 2.01
Психологія вищої школи
3,0
залік
Методологія та організація наукових
ПП 2.02
3,0
залік
досліджень
Конструювання, моделювання та параПП 2.03
18,5
екзамен, екзамен
метризація тестів
Педагогічне оцінювання та моніторинг
ПП 2.04
6,5
залік, екзамен
якості освіти
ПП 2.05
Комп’ютерні технології в тестуванні
6,0
екзамен
1
2
3
4
2.2. Практична підготовка
ПП 2.14
Курсова робота з конструювання тестів
2,0
диференційований
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ПП 2.15

Навчальна практика з освітніх вимірювань

1,5

ПП 2.16

Виробнича практика

12,0

ПП 2.17

Дипломне проектування

16,5

залік
диференційований
залік
диференційований
залік
захист дипломної
(кваліфікаційної)
роботи
72,0

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Гендерна філософія: теорія, методолоСГ 1.03
3,0
залік
гія, вимірювання
2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
2.1.2.1. Вибір блоку дисциплін Гендерні студії: науковий аспект
Інтелектуальний аналіз даних Data
ПП 2.06
3,0
екзамен
mining
Вибіркові обстеження у психології, соПП 2.07
4,0
екзамен
ціології та педагогіці
ПП 2.08
Основи гендерних досліджень
6,0
залік
Статистичні показники гендерної рівноПП 2.09
6,0
екзамен
сті
ПП 2.10
Кількісні методи у поведінкових науках
6,0
екзамен
2.1.2.2. Дисципліни вибору з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Вибірковий блок 2.1
Методика викладання освітніх виміПП 2.11.1
рювань
8,0
екзамен
Вибрані питання сучасної теорії тестуПП 2.11.2
вання
Вибірковий блок 2.2
Сучасні проблеми прикладної матемаПП 2.12.1
тики
7,0
екзамен
ПП 2.12.2 Спецкурс з інформаційної аналітики
Вибірковий блок 2.3
ПП 2.13.1 Тестування з природничих дисциплін
3,0
екзамен
ПП 2.13.2 Тестування з гуманітарних дисциплін
2.2.2. Практична підготовка за вибором
(студент обирає 1 тип практичної підготовки з переліку)
Вибірковий блок 2.4
ПП 2.18.1 Курсовий проект з теорії тестування
диференційований
2,0
залік
ПП 2.18.2 Курсовий проект з освітніх вимірювань
Загальний обсяг вибіркових компонент:
48,0
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120,0

Державна атестація
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен

№ з/п
1

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14

15

16

2.2. Структурно-логічна схема ОП
Послідовність навчальної діяльності здобувача за семестрами
Назва (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), Розподіл по семестрах
практики, кваліфікаційна робота)
1
2
3
4
2
3
4
5
6
1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
Філософія науки
+
Цивільний захист
+
1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання
+
2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
Психологія вищої школи
+
Методологія та організація наукових досліджень
+
Конструювання, моделювання та параметризація тестів
+
+
Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти
+
+
Комп’ютерні технології в тестуванні
+
2.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
2.1.2.1. Вибір блоку дисциплін Гендерні студії: науковий аспект
Інтелектуальний аналіз даних Data mining
+
Вибіркові обстеження у психології, соціології та педаго+
гіці
Основи гендерних досліджень
+
Статистичні показники гендерної рівності
+
Кількісні методи у поведінкових науках
+
2.1.2.2. Дисципліни вибору з переліку
(студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Вибірковий блок 2.1
Методика викладання освітніх вимірювань
+
Вибрані питання сучасної теорії тестування
Вибірковий блок 2.2
Сучасні проблеми прикладної математики
+
Спецкурс з інформаційної аналітики
Вибірковий блок 2.3
Тестування з природничих дисциплін
+
Тестування з гуманітарних дисциплін
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2.2. Практична підготовка
2.2.1. Нормативна частина
17
18
19
20

Курсова робота
+
Навчальна практика з освітніх вимірювань
+
Виробнича практика
Дипломне проектування
2.2.2. Практична підготовка за вибором
(студент обирає 1 тип практичної підготовки з переліку)
Вибірковий блок 2.4
Курсовий проект з теорії тестування
21
+
Курсовий проект з освітніх вимірювань
Державна атестація
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен

+
+

+
+

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011
Освітні, педагогічні науки проводиться у формі державного кваліфікацій-ного екзамену з дисциплін професійної підготовки (Методологія та організація наукових досліджень; Психологія
вищої школи, Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні; Дисципліни вільного
вибору студента (2.1.2)) та захисту кваліфікаційної роботи з дисциплін професійної підготовки (Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)).
Дипломна (кваліфікаційна) робота – це наукова робота студента, яка виконується протягом навчального періоду здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності
отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Екзаменаційна
комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до
самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та
видачу диплома. Кваліфікаційна робота магістра є інструментом закріплення та демонстрації
сформованих упродовж навчання програмних компетентностей (інтегральної компетентності, загальних та фахових компетентностей) відповідно профілю обраної спеціальності.
Атестація здійснюється відкрито та публічно. Процедуру атестації проходить кожен
студент після виконання ним відповідного навчального плану у повному обсязі. Магістрант
захищає кваліфікаційну роботу публічно перед Екзаменаційною комісією, яка затверджена
наказом ректора університету. Процедура захисту кваліфікаційних робіт включає: оголошення рецензії на кожну роботу, відповідного відгуку наукового керівника і рішення про допуск її
до захисту; виступ магістрантів; запитань до них; відповідей магістрантів; обговорення на
засіданні Екзаменаційної комісії результатів захисту кожної з магістерських робіт; рішення
Екзаменаційної комісії про оцінку кожної роботи та присвоєння відповідної кваліфікації магістранту.
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Завершується атестація видачею диплому встановленого зразка про присудження
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 2433.1. Науковий співробітник (інформаційна
аналітика).
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ПП 2.01. Психологія вищої школи

+
+
+

ЗК 2.
+

ЗК 3.

ЗК 7.

ЗК 8.
+

ЗК 4.
+

ЗК 5.
+

ЗК 6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ЗК 9.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ЗК 10.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

ПП 2.18. Курсовий проект з теорії тестування/
Курсовий проект з освітніх вимірювань

ПП 2.12. Сучасні проблеми прикладної математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

ПП 2.11. Методика викладання освітніх вимірювань/ Вибрані питання сучасної теорії тестування

ПП 2.10. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.09. Статистичні показники гендерної рівності

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень

ПП 2.17. Дипломне проектування

+

ПП 2.16. Виробнича практика

+

ПП 2.15. Навчальна практика з освітніх вимірювань

+

ПП 2.14. Курсова робота

+

ПП 2.13. Тестування з природничих дисциплін/Тестування з гуманітарних дисциплін

+

ПП 2.07. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці

+

ПП 2.06. Інтелектуальний аналіз даних Data
mining

+

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та моніторинг
якості освіти

ЗП 1.03. Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання

+

ПП 2.03. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗК 1.
ПП 2.02. Методологія та організація наукових
досліджень

ЗП 1.01 Філософія науки

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ПП 2.15. Навчальна практика з освітніх вимірювань

ПП 2.14. Курсова робота

ПП 2.13. Тестування з природничих дисциплін/Тестування з гуманітарних дисциплін

ПП 2.12. Сучасні проблеми прикладної математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

ПП 2.11. Методика викладання освітніх вимірювань/ Вибрані питання сучасної теорії тестування

ПП 2.10. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.09. Статистичні показники гендерної рівності

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень

ПП 2.07. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці

ПП 2.06. Інтелектуальний аналіз даних Data
mining

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та моніторинг
якості освіти

ПП 2.03. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.02. Методологія та організація наукових
досліджень

ПП 2.01. Психологія вищої школи

ЗП 1.03. Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

ПП 2.18. Курсовий проект з теорії тестування/
Курсовий проект з освітніх вимірювань

+

ПП 2.17. Дипломне проектування

+

ПП 2.16. Виробнича практика

+
+
+
Ы

+
+
+

+
+
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ПП 2.06. Інтелектуальний аналіз даних Data
mining
ПП 2.07. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
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ФК 1.14.
+
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+

ПП 2.14. Курсова робота
ПП 2.15. Навчальна практика з освітніх вимірювань
ПП 2.16. Виробнича практика
ПП 2.17. Дипломне проектування
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+
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+
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ПП 2.18. Курсовий проект з теорії тестування/
Курсовий проект з освітніх вимірювань

ПП 2.12. Сучасні проблеми прикладної математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

ПП 2.11. Методика викладання освітніх вимірювань/ Вибрані питання сучасної теорії тестування

ПП 2.10. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.13. Тестування з природничих дисциплін/Тестування з гуманітарних дисциплін

+

ПП 2.09. Статистичні показники гендерної рівності

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та моніторинг
якості освіти

ПП 2.03. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.02. Методологія та організація наукових
досліджень

ПП 2.01. Психологія вищої школи

ЗП 1.03. Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

ФК 1.9.
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ПРН 1

ПРН 2

ПРН 9
+
+

+
+

+

ПРН 3
+

ПРН 4
+

ПРН 6

ПРН 7

ПРН 8
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

ПП 2.17. Дипломне проектування
ПП 2.18. Курсовий проект з теорії тестування/ Курсовий проект з освітніх вимірювань

ПРН 5
ПП 2.15. Навчальна практика з освітніх
вимірювань
ПП 2.16. Виробнича практика

+

ПП 2.14. Курсова робота

+

ПП 2.13. Тестування з природничих
дисциплін/Тестування з гуманітарних
дисциплін

+

ПП 2.09. Статистичні показники гендерної рівності
ПП 2.10. Кількісні методи у поведінкових науках
ПП 2.11. Методика викладання освітніх
вимірювань/ Вибрані питання сучасної
теорії тестування
ПП 2.12. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної
аналітики

ПП 2.07. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
ПП 2.08. Основи гендерних досліджень

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні
ПП 2.06. Інтелектуальний аналіз даних
Data mining

ПП 2.02. Методологія та організація
наукових досліджень
ПП 2.03. Конструювання, моделювання
та параметризація тестів
ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ЗП 1.03. Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання
ПП 2.01. Психологія вищої школи

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
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ПРН 10
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+

ПРН 11
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+
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ПРН 12

ПРН 13.1

ПРН 13.2

ПРН 13.4
150
+

ПРН 13.3
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

ПП 2.15. Навчальна практика з освітніх
вимірювань
ПП 2.16. Виробнича практика

ПП 2.14. Курсова робота

ПП 2.13. Тестування з природничих
дисциплін/Тестування з гуманітарних
дисциплін

ПП 2.09. Статистичні показники гендерної рівності
ПП 2.10. Кількісні методи у поведінкових науках
ПП 2.11. Методика викладання освітніх
вимірювань/ Вибрані питання сучасної
теорії тестування
ПП 2.12. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної
аналітики

ПП 2.07. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
ПП 2.08. Основи гендерних досліджень

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні
ПП 2.06. Інтелектуальний аналіз даних
Data mining

ПП 2.02. Методологія та організація
наукових досліджень
ПП 2.03. Конструювання, моделювання
та параметризація тестів
ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ЗП 1.03. Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання
ПП 2.01. Психологія вищої школи

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

ПП 2.18. Курсовий проект з теорії тестування/ Курсовий проект з освітніх вимірювань

+

ПП 2.17. Дипломне проектування

+
+
+

+
+

+
+

+
+
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1.3.2. Навчальний план 2016-2017 н.р.
Міністерство освіти і науки України
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (ПЕРПЕКТИВНИЙ)
Підготовка ОР "Магістр"
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація:
з галузі знань
01 Освіта
2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
за спеціальністю
011 Науки про освіту
Строк навчання: 2 роки
Освітньо-професійна програма Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект
на основі ОР "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст"
Форма навчання
денна
І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Курс

Місяць Вересень
Жовтень Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т С С С К К Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т НП С С С К К К К К К К К К
2 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т С С С К К П П П П П П П П Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д ДЕ ДП
ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; П - практика; К - канікули; ДЕ - державний екзамен; ДП - захист дипломної роботи; Д - дипломне проектування

2

17

3

8

2

Разом 51

9

9

2

0

11

52

Навчальна практика з освітніх вимірювань

2

1

Цикл дисциплін професійної підготовки
(перелік 2)

11

2

43

Виробнича

4

8

11

13

95

Разом

Назва практики

9

Форма державної атестації (екзамен, дипломний
проект (робота))

Семестр

0

Тижні

Державна атестація

1

Семестр

Практика

6

Назва навчальної дисципліни

Разом

Екзаменаційна сесія

34

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Канікули

Теоретичне навчання

1

ІІІ. ПРАКТИКА

Виконання дипломного проекту (роботи)

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

захист дипломної (кваліфікаційної) роботи

4

Цикл дисциплін професійної підготовки
(перелік 1)

державний кваліфікаційний екзамен

4

Перелік 1. Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні.
Цей перелік доповнюється дисциплінами спеціалізації (за рішенням випускової кафедри)
Методологія та організація наукових досліджень; Психологія вищої школи; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання
Перелік 2.
та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)
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1. ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
СГ 1.01 Філософія науки
1
3
90
30
20
12
8
10
1
СГ 1.02 Цивільний захист*
1
3
90
30
20
12
8
10
2
Всього
0
1
3,0
90
30
20
12
8
10
1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента - студент обирає 1 дисципліну з переліку)
СГ 1.03 1 дисципліна з переліку**
3
3
90
30
20
12
8
10
3
Всього
0
1
3,0
90
30
20
12
8
10
2. ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
ПП 2.01 Психологія вищої школи
1
3
90
30
20
16
4
10
1
Методологія та організація
ПП 2.02
1
3
90
30
20
12
8
10
2
наукових досліджень
Конструювання, моделюванПП 2.03
1,2
2 1 18,5
555
185 174
76
98
11
3
ня та параметризація тестів
Педагогічне оцінювання та
ПП 2.04
1
2
2 1
6,5
195
65
52
34
18
13
4
моніторинг якості освіти
Компютерні технології в
ПП 2.05
2
2
6
180
60
50
14
36
10
5
тестуванні
Всього
4
3
37,0 1110,0 370,0 316,0 152,0 36,0 128,0 54,0
2.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента)
2.1.2.1. Вибір блоку дисциплін
Блок №1 "Інформаційна аналітика та психометрія"
Комп'ютерні статистичні
ПП 2.6
1
1
3
90
54
42
32
10
12
6
пакети
Вибіркові обстеження у
ПП 2.7 психології, соціології та
2
2
6
180
60
54
20
16
18
6
7
педагогіці
Когнітивна психологія та
ПП 2.8
2
2
4
120
40
36
20
16
4
8
психометрія
Інформаційні технології
ПП 2.9
3
12
360
96
82
34
48
14
9
сучасної теорії тестування
Всього
3
1
25,0 750,0 250,0 214,0 106,0 26,0 82,0 36,0
Блок №2 "Економіка освіти та управління її якістю"
Інформаційні технології у
1
1
3
90
30
28
18
10
2
11 ПП 2.11
статистичних дослідженнях
2
2
6
180
60
50
32
18
10
12 ПП 2.12 Економіка освіти
Кадровий менеджмент та
2
2
4
120
40
36
20
16
4
13 ПП 2.13
управління якістю освіти
Організація дистанційної
3
12
360
120 100
36
16
48
20
14 ПП 2.14
освіти у навчальному закладі
Всього
3
1
25,0 750,0 250,0 214,0 106,0 26,0 82,0 36,0
Блок №3 "Гендерні студії: науковий аспект"
Інтелектуальний аналіз даних
1
1
3
90
30
28
18
10
2
16 ПП 2.16
Data mining
Вибіркові обстеження у
2
2
4
120
40
36
20
16
4
17 ПП 2.17 психології, соціології та
педагогіці
Основи гендерних дослі2
2
6
180
60
50
32
18
10
18 ПП 2.18
джень
Статистичні показники генде3
6
180
60
50
18
32
10
19 ПП 2.19
рної рівності
6
180
60
50
18
32
10
20 ПП 2.20 Кількісні методи у поведінко- 3

Самостійна робота

лабораторні
практичні

лекції

Всього

у тому числі:

консультації

Контактних (аудиторних)

Всього контактних

роботи

проекти

Заліки

Курсові

Кількість годин

Загальний обсяг

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Екзамени

Шифр за ОПП

№ п/п

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ECTS

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

60
60
60
60
60

Розподіл аудиторних годин на
тиждень за
курсами і семестрами
І курс ІІ курс
Семестри
1
2 3 4
Кількість тижнів
в семестрі
17 17 17

1
1
1

0

0

0

1
0,0 0,0 1,0 0,0

60

1

60

1

370

6

4

130

2

1

120

3

740,0 10,0 8,0 0,0 0,0

36

2

120

3

80

2

264
500,0
60

6
2,0 5,0 6,0 0,0
2

120

3

80

2

240
500,0
60

6
2,0 5,0 6,0 0,0
2

80

2

120

3

120

3

120

3
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вих науках
Всього

4
1
25,0 750,0 250,0 214,0 106,0 26,0 82,0 36,0 500,0 2,0 5,0
2.1.2.2. Дисципліни вибору з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)
Перелік 3.1
3
8
240
80
52
18
34
28
160
Методика викладання освітПП 2.21.1
ніх вимірювань
21
Вибрані питання сучасної
ПП 2.21.2
теорії тестування
Всього
1
0
8
240
80
52
18
0
34
28
160
0
0
Перелік 3.2
3
7
210
70
48
48
22
140
Сучасні проблеми прикладної
ПП 2.22.1
математики
22
Спецкурс з інформаційної
ПП 2.22.2
аналітики
Всього
1
0
7
210
70
48
48
0
0
22
140
0
0
Перелік 3.3
2
3
90
30
20
10
10
10
60
1
Тестування з природничих
ПП 2.23.1
дисциплін
23
Тестування з гуманітарних
ПП 2.23.2
дисциплін
Всього
1
0
3
90
30
20
10
0
10
10
60
0
1
2.2. Практична підготовка
2.2.1. Нормативна частина
Курсова робота з конструю1Д
2
60
0
60
Х
24 ПП 2.24
вання тестів
Навчальна практика з освітніх
2Д
1,5
45
0
45
Х
25 ПП 2.25
вимірювань
4Д
12
360
0
360
26 ПП 2.26 Виробнича практика
16,5
495
0
495
27 ПП 2.27 Дипломне проектування
Всього
0
3
32,0
960
0
0
0
0
0
0
960
2.2.2. Практична підготовка за вибором (студент обирає 1 тип практичної підготовки з кожного переліку)
Перелік 3.4
2Д
2
60
0
60
Х
Курсовий проект з теорії
ПП 2.28.1
тестування
28
Курсовий проект з освітніх
ПП 2.28.2
вимірювань
Всього
0
1
2,0
60
0
0
0
0
0
0
60
РАЗОМ теоретичної і практичної підготовки
11,0 10,0
120,0 3600,0 860,0 690,0 358,0 62,0 270,0 170,0 2740,0
Загальна кількість год./кредитів (год./тижд.)
13 14
Кількість екзаменів
11
3
4
Кількість заліків
10
4
4
Державна атестація
Захист дипломної (кваліфікаI
ційної) роботи
Державний кваліфікаційний
II
екзамен
Разом
120,0 3600 860 690 358 62 270 170
2740

6,0 0,0
4

4
3

0

3

0

0

0

X

14 0
4
1 1

Примітки:
* Для студентів, що вступають на основі ОР "Бакалавр", ** - студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку
Перелік вибіркових дисциплін за вільним вибором студентів:
1. Дисципліни циклу загальної (соціально-гуманітарної )підготовки:
1.1. Інтелектуальна власність
1.2. Запобігання та протидія коруп-ції
1.3. Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання
1.4. Філософія особистості
1.5 Соціологія освіти
Ухвалено вченою радою факультету

протокол № 8 від 29 березня 2016 р.
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1.3.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» (ПП 2.08)
Розробник програми: Пасічник Н. О., кандидат пед. наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів
ЄКТС – 6

Характеристика навчальної диГалузь знань, напрям підготосципліни
вки, освітньо-кваліфікаційний
денна форма заочна форма
рівень
навчання
навчання*
Галузь знань
Нормативна
01 Освіта
(шифр і назва)
Рік підготовки

Блоків/модулів – 2
Розділів/змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково- Спеціальність:
дослідне
завдання
___________
011 Науки про освіту
(на(шифр і назва)
зва)
Загальна кількість годин –
180

1-й

-й

Семестр
1-й

-й

Вид контролю:

залік
Лекції
32 год.
год.
Практичні, семінарські:
18 год.
год.
Лабораторні:
Тижневих аудиторних го- Освітній рівень: магістр
год.
год.
дин для денної форми
навчання:
Освітні вимірювання. Гендер- Самостійна робота:
3 год.
ні студії: науковий аспект
120 год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
год.
Консультації:
10 год.
год.
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 50%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» розроблена для
студентів освітньої програми «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект.
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку міждисциплінарної галузі гендерних досліджень; з
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основними поняттями, напрямами сучасної гендерної теорії; можливостями застосування
гендерної теорії та методології для аналізу інформації освітньої, соціально-економічної та
політико-правової сфер.
Завдання навчальної дисципліни

- ознайомити студентів з основними поняттями в області гендерних досліджень;
- проаналізувати основні положення теорії та історії гендеру, дослідити розвиток феміністського руху і становлення основних напрямів сучасного фемінізму;
- розвинути здібності використовувати методологію та основні принципи гендерних досліджень для аналізу соціально-економічних явищ і процесів; виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації;
- формувати гендерну культуру особистості вільну від гендерних стереотипів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: понятійнокатегоріальний апарат гендерних досліджень; історію виникнення та становлення гендерних
досліджень у вітчизняній та світовій науці; дослідницькі проекти з жіночої та гендерної проблематики, що реалізуються в нашій країні; особливості гендерного підходу при аналізі соціально-економічних явищ і процесів; сутність гендерної асиметрії суспільства в цілому та її
прояви в таких сферах суспільного життя як політика, економіка й освіта; володіти загальною
інформацією про гендерні індекси (GDI, GEM, HDI, IHDI,GII); проблематику сучасних дискусій
щодо гендерних відносин в суспільстві.
Студенти повинні вміти:
- працювати з бібліографією та першоджерелами;
- використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат гендерних досліджень для аналізу інформації освітньої, соціально-економічної та політико-правової
сфер;
- проводити гендерний аналіз документації, що супроводжують професійну діяльність;
- на основі результатів соціально-економічних досліджень та статистичної інформації
узагальнювати, робити порівняльну характеристику факторів гендерної стратифікації.
3. Програма навчальної дисципліни

Розділ/змістовий модуль 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ
ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисципліна
Сутність терміну “гендер” та започаткувалися Гендерних досліджень. Трактування поняття «гендер» у наукових дослідженнях. Гендерні дослідження як наукова система. Особливості Гендерної теорії. Гендер як система знань і система практики.
Понятійний апарат Гендерних досліджень. Стать, гендер, сексуальність як міждисциплінарні конструкти. Розуміння гендеру в різних соціальних науках. Значення та дисциплінарна
специфіка понять: гендерна структурація, гендерні групи, гендерні відносини, гендерні стратегії, гендерні стереотипи, гендерні ролі, гендерна соціалізація, гендерні образи, гендерні
моделі.
Методи вивчення гендеру.
Тема 2. Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
«Перша хвиля» фемінізму та її здобутки.
Жіночий рух в Україні в ХІХ–на початку ХХ ст.
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«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать». Молодіжний рух і революція «нових лівих» під ліберальними гаслами (емансипації, рівності, автономії, прогресу),
сексуальна революція як фактори, що сприяли зростанню інтересу до «жіночої теми» у 60-х
рр. ХХ ст. Критика ліберального фемінізму.
Жіночі дослідження (women's studies) – початковий етап Гендерних досліджень (70-і
рр.). Перехід від феміністських і жіночих досліджень до Гендерних як соціальне замовлення
новітнього суспільства. Досягнення фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків.
«Третя хвиля» фемінізму. Радикальний фемінізм. Жіночий сепаратизм.
Тема 3. Основи Гендерної теорії
Диференціація понять «стать» і «гендер». Становлення Гендерних теорій. Теорія соціального конструювання гендеру. Теорія «лінз гендеру» відповідно до С. Бем. Розуміння гендеру як мережі, структури чи процесу (гендер як стратифікаційна категорія). Гендерна стратифікація. Гендерні технології. Гендер як соціокультурна метафора. Система взаємин між
чоловіками і жінками, створена через соціальні зв’язки. Теорія гендерованого суспільства у
М. Кіммела. Основні типи Гендерних установок – патріархальні і феміністські. Ознаки гендеру, гендерні відмінності та нерівності.
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в Україні (1991–2016)
Основні етапи становлення жіночих та Гендерних досліджень в незалежній Україні.
Пострадянський фемінізм. Всеукраїнські конференції Союзу українок, Жіночої Громади, Спілки жінок України (1993 – 1995 рр.). Виникнення жіночих студій. Інституалізація жіночих і Гендерних досліджень (1995 – 2002 рр.). Поширення освітніх програм і дослідницьких проектів з
проблем жінок та гендеру. Завуальованість дискримінаційних процесів в Україні. Становлення Гендерних досліджень як наукового напряму (з 2002 р.). Формування Гендерних дослідних центрів. Розробка й упровадження Гендерної проблематики в навчальний процес.
Зміни наукової та громадської думки щодо проблеми гендеру. Гендерні питання в
українському суспільстві: стереотипи, виклики і перспективи змін.
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та Гендерної проблематики
Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні («Гендер у розвитку», «Гендерна експертиза українського законодавства» та ін.).
Аналіз окремих Гендерних проектів, що реалізуються в Україні («Гендерне бюджетування в Україні», «Сприяння поширенню Гендерної рівності у системі освіти в трьох областях
України», «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», «Жінки та чоловіки: гендер для всіх»).
Розділ/змістовий модуль 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
Розвиток Гендерної економіки, основні методологічні підходи щодо аналізу Гендерних аспектів економіки: неомарксистський, неокласичний та неоінституціональний. Гендерні
дослідження економічної сфери в Україні. Основні типи досліджень. Статева дискримінація в
сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація в різних галузях і сферах діяльності,
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Гендерні відмінності поведінки в підприємницькій діяльності, взаємозв’язок економічного
розвитку і Гендерної нерівності. Оплачувана та неоплачувана праця жінок в Україні. Становище сільських жінок в Україні. Українські жінки у конкурентних сферах діяльності (владні
структури, фінанси, ІТ-сфера). Рівень життя жінок і чоловіків. Фемінізація бідності. Гендерний
аспект соціально-економічної політики в Україні.
Тема 7. Гендер в освітній сфері
Гендерна освітня статистика. Освітні індикатори ОЕСР/ЮНЕСКО та Гендерна нерівність
у доступі до освіти. Гендерні особливості інституту освіти. Розширення доступу до освіти жінок. Гендерний аналіз навчальних програм. Гендерні стереотипи в освіті. Репродукування
Гендерних стереотипів у навчальних програмах, підручниках, стилі навчання. Фемінізація
вимог до учнів. Феміністська педагогіка (ліберальний фемінізм, соціал-фемінізм, радикальний фемінізм).
Гендерні диспропорції в результатах освіти. Відмінності у виборі майбутньої професії і
кар’єри чоловіків і жінок. Гендерні диспропорції в сфері природничо-математичних наук.
Популяризація жінок-вчених як рольових моделей природничої сфери.
Прихований навчальний план в системі освіти. Гендерний контент-аналіз змісту навчальної літератури.
Зарубіжний досвід впровадження гендерних підходів у середню і вищу школу. Освітні
програми з жіночих і Гендерних студій.
Фемінізація педагогічної освіти України. Емпіричне дослідження гендерний дисбаланс
в освітній сфері Кіровоградської області (Україна). Горизонтальна та вертикальна сегрегація
системи педагогічної освіти Кіровоградської області.
Тема 8. Гендерні підходи в політико-правових дослідженнях
Юридичний зміст рівності статей (рівність у свободах і відповідальності, у правах і
обов’язках, у можливостях і перспективах). Гендерна рівність у політичній сфері. Державний
механізм забезпечення Гендерної рівності. Подолання Гендерної невідповідності та забезпечення політики гендерного вирівнювання. Жіночі політичні партії.
Гендерний паритет законодавчої бази України. Гендерно-правова експертиза документів. Недосконалість діючих механізмів та інструментарію забезпечення Гендерної рівності в
Україні. Недостатнє представництво жінок у вищих ешелонах державної влади та на регіональних рівнях. Низька обізнаність населення з положеннями гендерного законодавства. Стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; нерівні можливості й Гендерні особливості рівня життя. Гендерна рівність у міжнародних документах. Державні програми забезпечення Гендерної рівності.
Тема 9. Статистичні показники гендерної рівності в Україні
Статистична інформація про становище жінок відповідно до всіх напрямків Конвенції
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Індекс гендерного паритету
освітньої сфери. Загальна інформація про гендерні індекси (гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу, Гендерний індекс людського розвитку (GDI), ступінь гендерної
довіри або ступінь реалізації прав жінок (GEM), індекс розвитку людського потенціалу, скоригований з урахуванням нерівності (HDI, IHDI,) індекс гендерної нерівності (GII), індекс глобального гендерного розриву.
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Місце України у глобальних гендерних рейтингах.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів/змістових модулів і
тем

Кількість годин
денна форма
у тому числі
Усього

л

п

лаб

інд.

Консультації

СРС

1
2
3
4
5
6
7
Розділ/ модуль 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ ГЕНДЕРНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна
12
2
10
дисципліна
Тема 2. Феміністський рух: його заро21
4
2
15
дження та історія розвитку
Тема 3. Основи Гендерної теорії
23
4
2
2
15
Тема 4. Становлення Гендерної освіти
14
2
2
10
в Україні (1991–2016)
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіно16
2
2
2
10
чої та Гендерної проблематики
Разом за розділом/ модулем1
86
14
8
4
60
Розділ/змістовий модуль 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
27
6
4
2
15
Тема 7. Гендер в освітній сфері
23
6
2
15
Тема 8. Гендерні підходи в політико23
4
2
2
15
правових дослідженнях
Тема 9. Статистичні показники Генде19
2
2
15
рної рівності в Україні
Разом за розділом/ модулем2
92
18 10
4
60
Усього годин

180

32

18

8

120

6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва теми
«Хвилі» фемінізму. Радикальний фемінізм.
Теорія гендерованого суспільства.
Гендерні стереотипи в українському суспільстві.
Гендерні дослідження економічної сфери України.
Принцип гендерної рівності в економічній сфері.
Гендерні диспропорції освітньої сфери.
Гендерна рівність у політичній сфері.

Кількість
годин
2
2
2
2
4
2
2
119

8.

Гендерні показники ПРООН. Україна у глобальних гендерних рейтингах
Разом

2
18

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Понятійний апарат гендерних досліджень. Методи вивчення гендеру.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать».
Теорія «лінз гендеру» С.Бем.
Пострадянський фемінізм.
«Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».
Гендерний вимір зайнятості та безробіття. Гендерна сегрегація.
Гендерний аналіз шкільних підручників.
Гендерний паритет законодавчої бази.
Освіта як сфера дослідження гендерного паритету. Гендерний паритет
освітньої сфери Кіровоградської області.
Разом

Кількість
годин
10
15
15
10
10
15
15
15
15
120

10. Методи навчання
Лекція: вступна, тематична, оглядова, узагальнююча. Зміст лекції будь-якого типу
структуровано презентаційними матеріалами через демонстрацію таблиць, схем, формул,
графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичне заняття: бесіда відтворювальна та евристична, аналіз творів з гендерної
проблематики, написання есе, асоціації після перегляду фільмів, презентації індивідуальних
дослідних завдань.
11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
1) усне опитування на практичних заняттях;
2) письмові контрольні роботи;
3) письмові есе за творами;
4) письмові асоціації після перегляду фільмів;
5) виконання індивідуального завдання.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Змістовий модуль №1-2
Т1– Т9
Есе, асоціації
Індивідуальне завдання
5*9=45
5*5=255
30

Сума
100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100

Шкала
ЄКТС
А

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку
зараховано
120

82-89
74-81
64-73
60-63

В
С
D
E

35-59

FX

незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю
повторного складання
повторного складання

1-34

F

незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю
повторного складання
повторного складання

добре
задовільно

13. Методичне забезпечення
14. Рекомендована література
Базова
1. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009. P.49.
2. Агєєва В. Жіночий простір / В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 280 с.
3. Бем С. Линзы Гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 336 с.
4. Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц./ Общ.ред. и вступ. ст. С.Г. Айвазовой,
коммент. М.В. Аристовой. — М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. - 832с.
5. Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи / Л. Буряк. – К. :
Нац. академія управління, 2010. – 368 с.
6. Гендер і сексуальність: хрестоматія / пер. з англ. В.Гайденко; за ред. В.Гайденко. – Суми:
Університетська книга, 2009.
7. Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К. : ПРООН, 1999. –
293 с.
8. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / [В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.
М. Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П .Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2013. – 448 с.
9. Кіммел М. Гендероване суспільство. Монографія.– К.: Сфера, 2003. – 494 с.
10. Основи теорії Гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К. : «К.І.С.», 2004. – 536 с.
11. Разработка Гендерной статистики: практическое пособие. ООН, Женева, 2010. С. 117.
12. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник Гендерної рівноваги та Гендерної демократії в
українському соціумі [Електронний ресурс] / Л. Смоляр. – Режим доступу:
www/vlada.kiev.ua/women/zhruk.htm.
13. Центр Разумкова. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії
України /Керівник проекту Ольга Пищуліна. – К. :Заповіт, 2016. – 244 с.

1.
2.
3.
4.

Допоміжна
Blau, F. The Economics of Women, Men and Work (7th Edition) / F. Blau, A. Winkler, M. Ferber
// Prentice Hall, 2013. – 480 р.
Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford University
Press, 1987 – 334 р.
Deji, O. Gender and rural development / O. Deji //Advanced studies (Berlin). – Vol. 2. – 2012. –
396 p.
Jacobsen, J. The Economics of Gender (3rd Edition) / J. Jacobsen // Wiley- Blackwell, 2007.
– 576 р.

5. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній Азії (The
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UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE AND CENTRAL
ASIA), 2012 www.unece.org/fileadmin/DAM/ publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf

6. Брайсон В. Політична теорія фемінізму/ В.Брайсон. Вступ. - М.: Ідея - Прес, 2001.
7. Гендер и власть: Общество, личность и Гендерная политика / Рэйвин Коннелл; авториз.
пер. с англ. Т. Барчуновой; науч. ред. перевода И. Тартаковская; подготовка русской версии примечаний и библиографии О. Ечевской. — М.: Новое литературное обозрение,
2015. — 432 с. - See more at: http://www.nlobooks.ru/node/5905#sthash.X89oSDtq.dpuf
8. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до Гендерних проблем в українському
суспільстві. – К. : ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
9. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.
Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
10. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про Гендерну (не)рівність у вищий освіті,
2014. Аналітичний центр CEDOS
Електронний ресурс. – режим доступу:
http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-i-choloviky-prohendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti
11. Кузич-Березовський І. Жінка і держава / І. Кузич-Березовський. – Львів : Світ, 1994. – 288
с.
12. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – К. : Дніпро,
1994. – 335 с.
13. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських
землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія і європейський культурно-історичний контекст: Монографія / О. Маланчук-Рибак. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 500 с.
14. Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття : сторінки історії / Л. О. Смоляр. – О. : Астропринт,
1998. – 408 с.
15. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. – М.,
1992. – С. 26-39.
Інформаційні ресурси
1. Аналітичні звіти Жіночого консорціуму в Україні [http://wcu-network.org.ua/page-notfound]
2. Бібліотека
Гендерного
інформаційно-аналітичного
центру
«Крона»
//
http://www.krona.org.ua/nash.html
3. Гендерна мапа України http://gendermap.org.ua Гендерні дослідження в Україні
[http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr)]; Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН [http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html];опис діяльності Гендерних дослідних центрів в Україні [http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/nashiproekty/proekt-gendernye-obrazovatelnye-tsentry-vuzov-ukrainy-2012-2014/ujgufjfy]
4. Добірка матеріалів з жіночої/Гендерної тематики на сайті «Україна Модерна». – Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/robochij-stil/womens-genderstudies-um
5. Дослідження Гендерної (не)рівності аналітичного центру CEDOS
[http://www.cedos.org.ua/uk/osvita]; опитування якості ІТ-освіти в українських вузах – 2016
[https://dou.ua/lenta/sitenews/edu-survey-2016/]
6. Електронна бібліотека Української асоціації жіночої історії
http://www.womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resursi/16-elektronna-biblioteka
7. Музей історії жіноцтва, жіночого і Гендерного руху // http://gender.at.ua
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1.3.4. Робоча програма навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
(ПП 2.10 )
Розробник: Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки
1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, спеціальність,
ОПП, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів
ЄКТС - 6
Блоків/модулів – 1
Розділів/змістових модулів – 2

Галузь знань
01 Освіта

За вибором

Індивідуальне науководослідне завдання -

Спеціальність:
011 Науки про освіту

Найменування показників

Рік підготовки
2-й

Загальна кількість
годин - 180

Тижневих аудиторних
годин для денної форми
навчання:
3 год.

Освітньо-професійна програма
Освітні вимірювання.
Гендерні студії:
науковий аспект;
освітній рівень: магістр

-й
Семестр

3-й

-й

Вид контролю:
екзамен
Лекції:
18 год.
год.
Практичні, семінарські:
32 год.
год.
Лабораторні:
0 год.
год.
Самостійна робота:
120 год.
год.
Індивідуальні завдання:
0 год.
год.
Консультації:
10 год.
год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
є забезпечення фахівців у галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань математично-статистичним апаратом для аналізу емпіричних даних у соціально-поведінкових науках
під час гендерних досліджень
Основними завданнями вивчення дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках» є опанування основними кількісними методами аналізу й узагальнення статистичних
даних, оволодіння методами встановлення залежностей між різними явищами у вибірці,
непараметричними методами перевірки статистичних гіпотез та критеріями відмінностей
(розходжень), використання результатів досліджень для наукових і практичних висновків
Студенти повинні:
знати:
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-

методи кількісних досліджень у соціально-поведінкових науках (контент-аналіз, спостереження, експеримент, опитувальні методи);
- програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження;
- види статистичного спостереження та особливості їх застосування;
- помилки спостереження та способи їх контролю;
- основні поняття і визначення вибіркового методу;
- методику обчислень числових характеристик вибірки та їх властивості;
- види статистичних гіпотез та методи їх перевірки;
- зіставлення статистичних характеристик;
- непараметричні критерії відмінностей (розходжень);
- види зв’язків між різними ознаками (у т.ч. гендерними) у вибірці;
- методи виявлення та оцінювання щільності зв’язку між ознаками;
- поняття регресії та особливості визначення параметрів лінійного рівняння регресії;
- парну та рангову кореляцію.
вміти:
- використовувати кількісні методи для досліджень у соціально-поведінкових науках;
- розробляти програму статистичного спостереження;
- проводити арифметичний та логічний контроль даних;
- знаходити основні статистичні характеристики вибірки;
- будувати графічне зображення статистичних рядів;
- оцінювати розподіли з використанням критеріїв узгодженості та однорідності;
- застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень);
- встановлювати залежності між різними явищами (у т.ч. гендерними) у вибірці;
- знаходити параметри лінійного рівняння регресії, будувати емпіричну та теоретичні
лінії регресії;
- оцінювати щільність зв’язку у випадку парної та рангової кореляції.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студента мають бути сформовані
такі компетентності:
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі професійної
діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на
основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.

ЗК 1.

ЗК 2.
ЗК 5.
ЗК 6.
ЗК 7.

Загальні компетентності:
Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, у тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних
та складних завдань.
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обґрунтовані рішення.
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ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 11. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
Фахові компетентності спеціальності:
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та
застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для
аналізу, синтезу і розуміння.

·
·
·
·
·
·

·
·
·

1.4. Програмними результатами навчання є:
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти анкети, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування
Вміти формувати вибіркову сукупність для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних
в метричних та неметричних шкалах, знаходити статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності на основі сформованої вибірки.
Вміти будувати гістограму, полігон розподілу даних вибірки.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти знаходити розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з
використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні
критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
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· Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці, знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі регресії.
· Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
3.Програма навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Вступ. Мета і завдання курсу «Кількісні методи у поведінкових науках». Методи аналізу документів. Контент-аналіз. Використання тестів у соціальному дослідженні. Характеристика спостереження як методу наукового дослідження. Види опитування. Експеримент в соціальному дослідженні, його види та процедура.
Метод анкетування та детермінація основних категорій: анкетування, опитування, респондент, інструмент опитування, анкета, стандартизована анкета та вимоги до неї, види
анкетування. Інші опитувальні методи.
Тема 2. Організація статистичного дослідження. Вибірковий метод
Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. Види статистичного спостереження та особливості їх застосування. Помилки спостереження та
способи їх контролю.
Генеральна та вибіркова сукупність, їх обсяги. Репрезентативність, надійність та валідність вибіркової сукупності. Статистичні таблиці та правила їх побудови. Графічні методи зображення даних. Емпірична функція розподілу вибірки, її властивості, графік.
Тема 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції, їх властивості. Побудова інтервального ряду розподілу. Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик варіації. Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних.
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Статистичні гіпотези. Види гіпотез. Статистичний критерій. Область прийняття гіпотези.
Критична область, критична точка. Загальний алгоритм перевірки правильності нульової гіпотези. Помилки першого і другого роду. Потужність критерію.
Методи перевірки статистичних гіпотез. Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження. Зіставлення варіаційних рядів.
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень)
Метод експертних оцінок. Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні. Критерій знаків. Серійний критерій. Критерій Вілкоксона.
Тема 6. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці
Види зв’язків. Лінійна регресія. Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова кореляція. Побудова таблиці спряжених ознак.
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4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

Усього

Назви розділів/змістових
модулів і тем

лекційних

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних
досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведін28
2
4
2
20
кових науках
Тема 2. Організація статистичного дослідження.
28
2
4
2
20
Вибірковий метод
Тема 3. Обчислення основних статистичних хара32
4
6
2
20
ктеристик вибірки
Разом за розділом/змістовим модулем 1
88
8
14
6
60
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних
досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевір30
4
6
20
ки
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей
30
2
6
2
20
(розходжень)
Тема 6. Встановлення залежностей між різними
32
4
6
2
20
ознаками у вибірці
Разом за розділом/змістовим модулем 2
92
8
18
4
60
Усього годин 180
18
32
10 120
5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

Назва теми
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Організація статистичного дослідження
Вибірковий метод. Графічні методи зображення даних
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції. Міра

Кількість
годин
2
2
2
2
2
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

коливання ознаки, властивості числових характеристик центральної тенденції та варіації
Побудова інтегрального ряду розподілу. Визначення відносної неточності
дослідження
Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних
даних. Модульна контрольна робота №1
Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження
Об’єднання вибірок. Зіставлення варіаційних рядів
Метод експертних оцінок
Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні
Критерій знаків, серійний критерій, критерій Вілкоксона та інші критерії
Види зв’язків. Лінійна регресія
Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова кореляція
Побудова таблиці спряжених ознак. Модульна контрольна робота №2
Разом

2
2
2
2
2

2
2
32

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
8. Самостійна робота

№
з/п

1

2

3

4

5

Назва теми
Розгляд основних джерел, які розкривають основні методи аналізу документів. Виконання контент-аналізу розділу шкільного підручника.
Конструювання тестів для соціального дослідження / опитування респондентів / проведення експерименту під час соціального дослідження /
розробка анкет, анкетування, обробка результатів анкетування
Розгляд основних джерел, які розкривають питання організації статистичного дослідження, поняття генеральної та вибіркової сукупності. Побудова статистичних рядів даних, їх графічного зображення
Розгляд основних джерел, які розкривають методики розрахунку основних статистичних характеристик вибірки. Виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань
Розгляд основних джерел, які розкривають методи перевірки статистичних гіпотез, методи зіставлення статистичних характеристик різних вибірок, перевірки їх на статистичну однорідність. Виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають непараметричні методи знаходження відмінностей (розходжень) під час гендерних досліджень у
соціально-поведінкових науках. Виконання статистично-аналітичних ро-

Кількість
годин

20

20

20

20

20
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зрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають методики встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці. Метод найменших квадратів, методи оцінки щільності зв’язку у випадку парної та рангової кореляції Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Разом

20
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9. Індивідуальні завдання
1. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №1: «Початкова обробка та аналіз емпіричних даних» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 1.
2. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №2: «Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 2.
10. Методи навчання
Лекції із застосування мультимедійних технологій навчання. Кожна лекція складається
із короткого теоретичного огляду по основних означеннях, передбачає формування нових
понять, розкриття методик застосування кількісних методів у соціально-поведінкових науках.
У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичні заняття для формування умінь та навичок, необхідних для засвоєння професійно орієнтованих дисциплін з освітніх вимірювань, застосування кількісних та математично-статистичних методів опрацювання результатів гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
Консультації: надання математичної підготовки для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які
виникають у студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. порівняння і аналогія, узагальнення,
абстрагування і конкретизація, аналіз і синтез.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий, дослідницький.
11. Методи контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового
(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
Використовуються такі основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка.
Поточний контроль - оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час
проведення практичних занять, консультацій. Результати поточного контролю заносяться в
журнал у балах національної шкали (5, 4, 3, 2).
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Модульний контроль – оцінювання рівня засвоєння студентами кожного змістового
модуля. До модульного контролю допускаються всі студенти. Завершується модульний контроль модульними контрольними роботами. Перескладання МКР допускається в терміни,
визначені викладачем, під час поточних консультацій. Студенти, які не з’явилися на модульний контроль (незалежно від причини), мають право один раз пройти модульний контроль у
визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.
Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як сума балів, отриманих при поточному контролі, балів за ІДЗ та балів за МКР.
Підсумковий (семестровий) контроль – комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів усіх модульних контролів.
Підсумкова семестрова модульна оцінка виставляється максимально 60 балів.
Екзаменаційна оцінка виставляється максимально 40 балів.
Підсумкова семестрова оцінка максимально рівна 100 балів і обчислюється як сума
балів, отриманих за підсумкову семестрову модульну оцінку і екзаменаційну оцінку.
Остаточна кількість балів трансформується в оцінки національної шкали: для екзамену
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) за таблицею
відповідності.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова семестрова модульна оцінка

Екзаменаційна
оцінка

Підсумкова
семестрова
оцінка

Розділ / змістовий модуль 1
Розділ / змістовий модуль 2
Т1, Т2, Т3
Т4, Т5, Т6
40
100
ПО
Тест
МКР 1 ІДЗ 1
ПО
Тест
МКР 2 ІДЗ 2
5
5
10
10
5
5
10
10
Т1, Т2, …, Т6 – теми змістових модулів.
Оцінювання
Розділ/змістовий модуль №1
1. Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
2. Тестування (максимально 5 балів).
3. Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
4. Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Розділ/змістовий модуль №2
5. Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
6. Тестування (максимально 5 балів).
7. Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
8. Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Підсумкова семестрова модульна оцінка (максимально 60 балів).
Екзаменаційна оцінка (максимально 40 балів).
Підсумкова семестрова оцінка (максимально 100 балів).

Сума балів за всі види

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Шкала ЄКТС
Оцінка за національною шкалою для екза130

навчальної діяльності
90–100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

А
В
С
D
Е
FX
F

мену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
незадовільно

13. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс.
2. Тексти лекцій (в електронному варіанті).
3. Презентації лекцій (в електронному варіанті).
14. Рекомендована література
Базова
1. Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина 1. Класична теорія тестування: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с.
2. Вимірювання в освіті: підручник / за редакцією О.В. Авраменко. – Кіровоград: «КОД»,
2011. – 360с.
3. Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середньої школи // Українознавчий
альманах. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 4. – С. 35–39.
4. Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні : національний огляд
виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Укл. : М. Корюкалов. – К.,
2014. – 122 с.
5. Гендерний розвиток у суспільстві : конспекти лекцій / відп. ред. К. М. Левківський, наук.
ред.-упоряд. С. П. Юдіна. – Вид. 2-ге. – К. : Фоліант, 2005. – 351 с.
6. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М.
Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. –
448 с.
7. Генсіцька-Антонюк Н. Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті
ідей В.О. Сухомлинського // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. –
Вип. 123. – Т. ІІ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 416 с. – (Серія: Педагогічні науки). –
С.167-170.
8. Дрожжина Т. В. Гендерні аспекти в освіті / Т. В. Дрожжина // Управління школою. – 2012.
– № 16/18. – С. 76-82.
9. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч.2. Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
10. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / Г.Т. Кловак. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
11. Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах. –
Кам’янець–Подільський: Абетка, 2001. – 220 с.
12. Конет І.М., Недокіс В.А. Практикум з математичної статистики. – Кам’янець-Подільський:
Вид-во Абетка-Світ, 2011. – 252 с.
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13. Кравець В. Гендерна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. Кравець.
– Т. : Джура, 2003. – 415 с.
14. Кувшинова Т.И., Будницкая Н.К. Влияние профиля обучения и гендерных особенностей
старшеклассников на степень выраженности интереса к различным сферам деятельности
// Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 9. – С. 144-148. – URL:
http://www.top-technologies.ru/ru/article/ view?id=35141
15. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. –
Таллин: ВАЛГУС, 1980. – 334 с.
16. Лупан І.В. Комп’ютерні статистичні пакети : навчально-методичний посібник. 2-ге видання // І.В. Лупан, О.В. Авраменко. К.С. Акбаш. – Кіровоград : КОД, 2015.– 236 с.
17. Малес Л.В. Основи Гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.
18. Основи теорії гендеру : навч. посіб. / редкол. : Агєєва В. П. та ін. – К. : К.І.С., 2004. – 535 с.
19. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження.-К., Наукова думка, 1996. – 232с.
20. Паніотто В. І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В. І. Паніотто, В. С. Максименко,
Н. М. Харченко. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с.
21. Плахотнік О. Вчитель і вчителька: Гендерний аналіз однієї професії [Текст] // Studia
Methodologica: альманах / укладач І. В. Папуша. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 310–315.
22. Ріжняк Р. Я. Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 2. – 272 с. – С. 103-107.
23. Руденко В. М. Математичні методи в психології : підручник / В. М. Руденко,
Н. М. Руденко. – К. : Академвидав, 2009. – 284 с.
24. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник /
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– 344 с.
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1.3.5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці»
(ПП 2.07)
РОЗРОБНИКИ: Лупан Ірина Володимирівна, доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Галузь знань
Кількість кредитів – 4
01 Освіта
(шифр і назва)
Модулів – 1
Спеціальність
Змістових модулів – 2
011 Науки про освіту, СпеціІндивідуальне
науково- алізація
дослідне завдання
Освітні вимірювання. ГенЗагальна кількість годин - дерні студії: науковий аспект.
120

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента
-4

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Вибіркова
Рік підготовки:
1-й
-й
Семестр
12-й

-й
Лекції

20 год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
16 год.
год.
Консультації
4 год.
год.
Самостійна робота
80 год.
год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 36/80=0,5
для заочної форми навчання 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Мета та завдання вивчення дисципліни. В останні роки інтерес до статистичних
досліджень особливо у соціальних науках зростає надзвичайно швидкими темпами. Посилюється також значення результатів таких досліджень на соціальні та політичні процеси у
суспільстві. Тому важливо готувати фахівців, здатних до проведення кваліфікованих неупереджених статистичних досліджень. Однак статистичне дослідження не обмежується вибо137

ром обчислювальної процедури та розробкою анкет. Однією з найголовніших умов
об’єктивного статистичного дослідження є правильна побудова досліджуваної вибірки. Вивченню правил та законів побудови такої вибірки і присвячено даний курс.
Основну увагу приділено питанням формування вибірки у соціологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях. Це пояснюється, по-перше, специфікою даних, отриманих
у таких дослідженнях: це переважно номінативні та порядкові дані з невизначеним законом
розподілу. По-друге, хоча у навчальному курсі розглядається проста випадкова вибірка, однак на практиці саме у соціальних дослідженнях забезпечити таку вибірку вдається далеко
не завжди. По-третє, враховуючи значний вплив результатів соціальних досліджень на подальші соціальні процеси, слід надзвичайно ретельно дбати про їхню об’єктивність, достовірність та обГрунтованість.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
переваги та недоліки вибіркового та суцільного обстеження;
типи похибок у статистичних обстеженнях в соціальних науках;
процедуру побудови простої випадкової вибірки;
способи оцінювання стандартної похибки за вибіркою;
способи оцінювання необхідного розміру вибірки;
способи формування стратифікованої вибірки та умови її використання;
способи формування кластерної вибірки;
причини використання та способи формування неімовірнісних вибірок;
критерії формування плану експеримента у педагогіці, соціології та психології.
Студенти повинні уміти:
формувати просту випадкову вибірку;
визначати довірчий інтервал досліджуваної ознаки;
визначати необхідний розмір вибірки;
оцінювати стандартну похибку дослідження за вибіркою;
формувати стратифіковану вибірку за генеральною сукупністю: визначати кількість
страт, їхні ваги;
формувати кластерну одноступінчасту та двоступінчасту вибірки;
оцінювати сумарне та середнє значення досліджуваної ознаки за імовірнісною вибіркою;
розробляти план педагогічного експеримента;
застосовувати вибірки в освітніх та гендерних дослідженнях.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи вибіркових обстежень.
Тема 1.1. Основні поняття вибіркового обстеження. Мета вибіркового обстеження.
Вибіркове або суцільне обстеження: переваги та недоліки кожного. Поняття сукупності та
одиниці обстеження.
Модель вибірки як складова моделі обстеження. Типи похибок у соціологічному обстеженні: вибіркові та не вибіркові похибки. Класифікація процедур відбору та їх порівняння.
Тема 1.2. Проста випадкова вибірка. Імовірнісний відбір. Ідея вибіркового розподілу.
Параметри та статистики. Процедура побудови простої випадкової вибірки. Властивості оцінок: незміщеність, обГрунтованість, ефективність. Оцінювання стандартної похибки за вибіркою. Довірчий інтервал. Розмір вибірки.
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Тема 1.3. Систематичний відбір. Результати систематичного відбору. Надійні інтервали. Розмір вибірки при систематичному відборі. Ефективність систематичного відбору. Міри
однорідності. Оцінювання дисперсії при систематичному відборі.
Змістовий модуль 2. Складні методи відбору.
Тема 2.1. Стратифікована вибірка. Основні поняття стратифікованої вибірки. Причини
використання стратифікованої вибірки. Розбиття генеральної сукупності на страти. Властивості страт. Кількість страт. Оцінювання кількості за відношенням та за регресією. Ваги страт.
Типи розміщення вибірки за стратами. Пропорційне розміщення (рівноімовірнісна вибірка).
Рівномірне розміщення. Розміщення Неймана. Оптимальне розміщення. Постстратифікація.
Тема 2.2. Кластерна вибірка. Поняття кластера. Багатоступінчаста вибірка. Кластери
різних розмірів, підвибірки рівних розмірів. Дизайн-ефект як форма порівняння випадкової
вибірки з іншими імовірнісними методами відбору.
Вибірки кластерів неоднакового розміру. Кластери надто великого та надто малого
розміру. Вартісна модель. Оптимальний розмір кластерів. Одноступінчастий та двоступінчастий кластерний відбір.
Тема 2.3. Складні обстеження. Оцінювання за відношенням, зізницею та регресією.
Ефект планування. Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, відведених на:
Тема

Разом Лекції

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Консультації

Самостійну
роботу

Змістовий модуль І. Основи вибіркових обстежень
Тема 1. Основні
поняття вибіркового обстеження
Тема 2. Проста
випадкова вибірка
Тема 3. Систематична вибірка
Разом (модуль 1)
Тема 4. Стратифікована вибірка
Тема 5. Кластерна
вибірка
Тема 8. Складні
обстеження
Разом (модуль 2)
Всього годин

14

4

10

28

4

4

20

10

2

2

6

54
10
6
Змістовий модуль II. Складні методи відбору

2

36

23

4

4

15

23

4

4

15

18

2

2

14

66
120

10
20

10
16

2
4

44
80
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5. Теми семінарських занять
№ з/п

№ з/п

Назва теми
Не передбачено

6. Теми практичних занять
Назва теми
Не передбачено

7. Теми лабораторних занять
№ з/п
Назва теми
1.
Проста випадкова вибірка. Надійні інтервали та обсяг
вибірки.
2.
Проста вибірка. Оцінювання пропорцій.
3.
Систематична вибірка.
4.
Стратифікована вибірка.
5.
Стратифікована вибірка. Оптимальний розподіл.
6.
Кластерний відбір.
7.
Кластерний відбір. Оцінювання ефективності.
8.
Складні обстеження.
Разом
8. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
1.
Підготовка до практичних занять
Похибки вибіркового обстеження та способи їх змен3.
шення.
Приклади вибіркових обстежень у соціальних та еко4.
номічних дослідженнях.
1.
Вибірки та їх представлення.
2.
Оцінки.
3.
Довірчі інтервали.
4.
Проста випадкова вибірка.
5.
Систематична вибірка.
6.
Стратифікована вибірка.
7.
Кластерна вибірка.
Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослі8.
дженнях.
РАЗОМ:

Кількість годин

Кількість годин

Кількість годин
2
2
2
2
2
2
2
2
16

Кількість годин
30
2
2
2
2
2
2
4
11
11
12
80

9. Індивідуальні завдання
І. Побудова вибірок різного виду на відомій генеральній сукупності.
Зібрати відомості про елементи генеральної сукупності. (Можливі сюжети: результати опитування студентів факультету, результати вступної компанії, тощо).
1) Визначити параметри генеральної сукупності.
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2) Сформувати просту випадкову вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
простою випадковою вибіркою.
3) Сформувати стратифіковану вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
стратифікованою вибіркою.
4) Сформувати кластерну вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за кластерною вибіркою.
5) Порівняти отримані результати. Зробити висновки.
ІІ.1. Знайти матеріали гендерного дослідження. Проаналізувати вибірковий дизайн
обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
ІІ.2. Знайти матеріали про побудову вибірки освітнього дослідження (моніторингу).
Проаналізувати вибірковий дизайн обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
10. Методи навчання
Основними формами організації навчання при викладанні курсу Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці є лекція та лабораторне заняття.
На лекціях найчастіше використовується пояснювально-ілюстративний метод та метод
проблемного викладання із застосуванням навчальних демонстрацій та ілюстрацій.
На лабораторних заняттях розв’язуються задачі, пов’язані з оцінюванням параметрів
генеральної сукупності за результатами вибіркових обстежень, досліджують ефективність
застосованих вибіркових дизайнів порівняно з простим випадковим відбором, тощо.
При виконанні самостійних та індивідуальних завдань використовується частковопошуковий та дослідницький методи (конспектування, складання плану статистичного дослідження, рецензування, підготовка даних, побудова графіків та ін.), робота з різноманітними
джерелами (журнальними публікаціями, інтернет-джерелами, матеріалами реальних досліджень).
11. Методи контролю
Контроль знань з дисципліни Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці здійснюється у вигляді поточного оцінювання на лабораторних заняттях, модульної
контрольної роботи, оцінювання якості виконання індивідуального завдання та підсумкового
екзамена.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Лабораторні
Модульна контрольІндивідуальне
на робота
завдання
10
10
85=40

Екзамен

Разом

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73

Оцінка
ECTS
А
В
С
D

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
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60-63
35-59

0-34

Е
FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Матеріали на сервері навчальних матеріалів.
14. Рекомендована література
Базова
1. Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник / О.І.
Василик, Т.О.Яковенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 208 с.
2. Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К.: КВІЦ, 2001. –248.
3. Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень. – К., 2000. (PDF)
4. Джессен Р. Методы статистических обследований. – М., 1985. (DJVU)
5. Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М., 1976. (DJVU)
6. Lohr, S. Sampling: Design and Ana1ysis. – Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. 1999.
7. Richard L. Scheaffer. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William Mendenhall
III, R. Lyman Ott. – 6th ed. Published 2006 by Thomson Brooks/Cole in Southbank, Vic,
Belmont, Calif. (scheaffer_9812383-4-1.pdf)
Допоміжна
1. Вибіркове обстеження: Термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова
та інші. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 140 с.
2. Иейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. – М.: Статистика, 1965.
3. Thompson, Steven K. Sampling, 3rd.ed., John Wiley and Sons, 2012.
4. Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. – Springer-Verlag,
New York, 1992.
5. Kish L. Survey Sampling. – Wiley Classics Library Edition Published, 1995. – 643 p.
6. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1982.
7. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень [Текст]: навч. посіб. / А. М. Єріна; Київський
національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 128 с.
8. Бокун Н. Ч. Методы выборочных обследований: [учеб.-справ. пособ.] / Бокун Н. Ч., Чернышева Т. М. – Минск: НИИ статистики Мин-ва статистики и анализа Республики Беларусь, 1997. – 416 с.
9. Васильева Э.К., Юзбашев М.М. Выборочный метод в социально- экономической статистике: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика: ИНФРА- М, 2013. – 256 с.
10. Ермолаев А. Выборочный метод в социологии. – Методическое пособие.(Интернетресурс), 2000 – 26 с. – http://ecsocman.hse.ru/data/612/670/1220/vyborka.zip
11. Гусынин А.Б, Минашкин В.Г. Теория выборочных обследований/ Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М., 2003 – 67 с.
12. Рукавишников В.О., Паниотто В.И., Чурилов Н.Н. Опросы населения. – М.: Финансы и статистика. – Главы 1, 2.
13. Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1980.
14. Шварц Г. Выборочный метод. – М., 1978.
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15. Борисенко О.Д., Майборода Р.Є. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки (вибрані лекції). – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – 117 с.
16. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
17. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984.

1.

2.

3.

4.

5.

Приклади застосування вибіркових обстежень у гендерних дослідженнях:
Опис методик побудови кластерних вибірок для проведення обстеження у різних країнах(Матеріали
мультиіндикаторного
кластерного
дослідження
(MICS)):
http://mics.unicef.org/tools
Sex and Gender Diversity Among Transgender Persons in Ontario, Canada: Results From a
Respondent-Driven Sampling Survey. /Ayden I. Scheim & Greta R. Bauer //Journal of Sex
Research, 2015 Jan 2; 52(1): 1–14. – Published online 2014 Apr 21. –
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4299544/
Fox, M. F. Scientists Gender, Family Characteristics, and Publication Productivity among
scientists.// Social Studies of Science, 35/1 (February 2005). – 131-150 pp.
–
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0306312705046630
Ильиных С.А. Влияние гендера на картину мира: опыт социологического исследования.
//Cоциология: методология, методы, математическое моделирование. 2009. № 28 – С.6686. – http://www.jour.isras.ru/index.php/ soc4m/article/view/3819/3570
Аксьонова С.Ю. Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу // Гендерні відмінності витрат часу на домашню роботу / С. Ю. Аксьонова // Демографія та соціальна економіка.
–
2013.
–
№
2.
–
С.
125-136.
–
Режим
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_14.
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1.3.6. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистичні показники гендерної рівності»
(ПП 2.09)
Розробник: Акбаш Катерина Сергіївна, старший викладач кафедри прикладної математики,
статистики та економіки, кандидат фіз.-мат. наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний
рівень

Кількість кредитів
ЄКТС – 6

Галузь знань
01 Освіта
(шифр і назва)

Блоків/модулів –с
Розділів/змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
___________________
(назва)
Загальна кількість годин –
180

Тижневих аудиторних годин для денної форми
навчання: 3 год.

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання*
Нормативна
(за вибором)
Рік підготовки

Спеціальність (спеціалізація):
011 Науки про освіту
(Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)
(шифр і назва)

-й

2-й
Семестр

-й

1-й
Вид контролю:
екзамен
Лекції

Освітньо-професійний рівень:
магістр

год.
18 год.
Практичні, семінарські:
год.
32 год.
Лабораторні:
год.
год.
Самостійна робота:
год.
120 год.
Індивідуальні завдання:
год.
год.
Консультації:
год.
10 год.

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 50%
* Якщо дисципліна на заочній формі не викладається, то графа «заочна форма навчання» відсутня
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіння знаннями та апаратом гендерного аналізу у основних сферах людського життя.
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Завдання: ознайомлення студентів з соціально-психологічною природою гендеру, суспільно-політичною роллю та основним апаратом гендерного аналізу, зокрема розрахунком
та аналізом гендерних індексів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- місцезнаходження гендерних даних у різних сферах людського життя (міжнародні організації та звіти цих організацій);
- методи обробки статистичних даних у контексті гендерних досліджень;
- методики обрахунку гендерних індексів та індикаторів.
вміти:
- виявляти, які типи гендерних даних доступні, як ці дані збирати і як їх можна використовувати, щоб вирішити, чи підходять вони для конкретної задачі;
- розуміти статистичні концепції, а саме чітко визначати статистичні концепти;
- аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статичну інформацію, яка потрібна для гендерних досліджень. Тобто здатність критично оцінювати статистичну інформацію, виділяти і правильно застосовувати статистичні методи і виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування;
- передавати статичну інформацію, а саме уміння виявити головні зв’язки, причини змін
і напрям змін у даних, здатність по цим змінам оцінити просування до поставленої
мети. Уміння правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і усно викладати їх значення і зв'язок з питанням що вивчається.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і застосуванні статистики.
У даній темі розглядаються базові навички у розумінні і застосуванні статистики, а саме: розуміння даних; розуміння статистичних концептів (показник, концепт, населення, змінна, класифікація, пропорції і відсотки, відношення, коефіцієнт, індекс, джерело даних, метадані); аналізувати та оцінювати статистичну інформацію. Пояснюється зміст поняття «гендерна статистика».
Тема 2. Вимірювання населення
У темі чітко аналізуються демографічні показники, які необхідні для гендерного аналізу. Висвітлюються джерела даних (переписи населення, демографічні і медичні обстеження
(DHS), адміністративні записи), ключові показники(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.)
Тема 3. Вимірювання праці і економічної діяльності
У даній темі висвітлений зв'язок між статтю/гендером і економічною діяльністю. Викладаються основні поняття, яким чином вимірюється економічна діяльність: продуктивна,
непродуктивна, економічна і неекономічна діяльність; працездатне населення (зайняте +
незайняте) і економічна пасивність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.).
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Тема 4. Освіта і навчання
У даній темі висвітлюються гендерні проблеми у освіті, міжнародні стандарти для
освітніх систем (міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО, офіційний віковий діапазон). Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження і переписи) та основні показники (загальний показник числа тих, хто отримує вищу
освіту; загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи; показник тих, хто отримав вищу освіту, розбивка по статі; частка жінок серед отримавших вищу
освіту в області науки, інженерних дисциплін, виробництва і будівництва; показник тих, хто
отримав повну середню освіту; розподіл вікової групи 25-64 роки по вищому рівню отриманої освіти і по статі; молоді люди (15-24 роки) не зайняті, не навчаються, розбивка по статі).
Тема 5. Здоров’я
Тема присвячена розгляду вирішальних факторів здоров’я. Розглядаються основні
проблеми здоров’я в залежності від статі на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності, показник
народжуваності у підлітковому віці).
Тема 6. Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці
Тема присвячена гендерним відмінностям і прийняттю рішень. Розглянути основні
моменти пекінської декларації, в якій було визначено участь жінок у роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінокзаконодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного
парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня % ). Розглядаються методи
розрахунку та інтерпретація основних показників.
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
У темі висвітлюється класифікація основних індексів та індикаторів, показуються міжнародні доповіді і звіти в яких ці індекси розраховуються. Розглядаються наступні індекси та
розглядається структура сфер, які цей індекс охоплює: Індекс гендерного розвитку (Gender
development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок (Gender
Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс
людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap
Index); Індекс економічних можливостей жінок (Women`s Economic Opportunity Index); Індекс
соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Також наводяться спеціальні і регіональні індекси.
Тема 8. Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності
У рамках теми проводиться моніторинг досягнення гендерної рівності: Україна та ЄС у
глобальних рейтингах ефективності гендерної політики. Розкривається структура та методика
146

обрахунку показнику гендерної нерівності. Для індексу гендерної нерівності окремо розглядаються його складові: репродуктивне здоров’я (рівень материнської смертності та коефіцієнт народжуваності у підлітків); розширення громадянських прав і можливостей (співвідношенням числа жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту, та рівнем середньої та вищої
освіти серед жінок); економічна активність та можливості жінок на ринку праці.
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Розглядаються методи багатовимірної класифікації об’єктів. Застосування кластерного
аналізу для класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

лекційних

Назви розділів/змістових модулів і
тем

Усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7
8
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і
13
2
2
9
застосуванні статистики
Тема 2. Вимірювання населення
21
2
4
15
Тема 3. Вимірювання праці і економі23
2
4
2
15
чної діяльності
Тема 4. Освіта і навчання
21
2
4
15
Тема 5. Здоров’я
21
2
4
15
Тема 6. Гендерні відмінності і прий23
2
4
2
15
няття рішень. Жінки у політиці
Разом за розділом/ змістовим моду122
12 22
4
84
лем1
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси
20
2
4
2
12
та індикатори гендерної рівності
Тема 8. Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерів20
2
4
2
12
ності
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню люд18
2
2
2
12
ського розвитку по базовим гендерним індексам
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Разом за розділом/ змістовим модулем2

58

6

10

6

36

Усього годин

180

18

32

10

120

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва теми
Базові навики у розумінні і застосуванні статистики
Аналіз демографічної ситуації України. Порівняння національних та
міжнародних демографічних показників
Регіональний аналіз демографічної ситуації. Розрахунок індексів гендерного паритету демографічних показників у області
Вимірювання праці і економічної діяльності в Україні
Гендерний аналіз показників економічної активності населення у області
Аналіз гендерних розривів у показниках тих, хто навчається на національному рівні
Аналіз індексів гендерних паритетів в освітній сфері у Кіровоградській
області
Дослідження змін у головних причинах смертності в Україні та світі
Гендерний аналіз головних показників здоров’я у Кіровоградській
області
Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці.
Аналіз індексів гендерних паритетів у політичній сфері на регіональному рівні
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Національний рівень
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Регіональний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Національний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Регіональний рівень
Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
32

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2

Назва теми
Розгляд основних джерел, які допомагають складати і використовувати
гендерну статистику в Інтернеті та ознайомитись із їх змістом
Розгляд джерел даних (переписи населення, демографічні і медичні
обстеження (DHS), адміністративні записи), ключових показни-

Кількість
годин
9
15
148

3

4

5

6

7

8
9

ків(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої
смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел отримання показників економічної діяльності (обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не
активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.). Формування
вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел отримання освітніх гендерних даних. Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових
завдань.
Ознайомлення з основними проблеми здоров’я в залежності від статі
на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини
смертності, показник народжуваності у підлітковому віці). Формування
вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних моментів пекінської декларації, щодо участі жінок у
роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розгляд джерел отримання відповідних даних (обстеження
та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число
жінок-законодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число
жінок членів національного парламенту %; число жінок державних
службовців вищого рівня % ). Формування вибірок статистичних даних
для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел оприлюднення індексів: Індекс гендерного розвитку
(Gender development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь
реалізації прав жінок (Gender Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The
Global Gender Gap Index); Індекс економічних можливостей жінок
(Women`s Economic Opportunity Index); Індекс соціальних інститутів і
гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних
розрахункових завдань по національним та регіональним даним.
Опрацювання теорії багатомірної класифікації об’єктів, зокрема кластерного аналізу.
Разом

15

15

15

15

12

12
12
120
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10. Методи навчання
Курс оснований на читанні лекцій по окремих блоках гендерних досліджень. Кожна
лекція складається із короткого теоретичного огляду по основних означеннях та методиках
розрахунку гендерних індексів. У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та
обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних
даних та інших наглядних матеріалів.
Практична частина курсу передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань по кожному блоку гендерних досліджень. Для статистичних розрахунків використовуються такі статистичні пакети: MS Excel та PASW Statistics 18.

•
•
•

11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
Виконання завдань для самостійного опрацювання;
Усні відповіді студентів на практичних заняттях;
Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Розділ/ змістовий модуль 1

Т1
5

Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
5
5
5
5
5
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Розділ/ змістовий
модуль 2
Т7
Т8
Т9
10
10
10

Підсумковий
тест (екзамен)

Сума

40

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Шкала
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
E

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно

не зараховано

добре

зараховано

задовільно

13. Методичне забезпечення
14. Рекомендована література
Базова
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1. UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations (2014), Рівні і тренди у дитячій смертності
2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
(IGME)
–
Report
2014.
http://www.unicef.org/media/files/
Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf
2. Відділ населення ООН (2014), Звіт про народжуваність у світі 2013: Народжуваність на
межі. (World Fertility Report 2013: Fertility at the Extremes) www.un.org/
en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport2013.pdf
3. UNFPA (2014), Методологічні інструкції для гендерного аналізу даних національного перепису населення і житлового фонду (Methodological Guidelines for the Gender Analysis of
National Population and Housing Census Data) www.unfpa.org/publications/methodologicalguidelines-gender-analysis-national-population-and-housing-census-data
4. Gapminder.org (2015) Число дітей на жінку (Сумарний коефіцієнт народжуваності/ фертильності),
Документація
008
–
версія
6
http://www.gapminder.org/downloads/documentation/gd008
5. МОП (2013), Рівна оплата праці: початкова інструкція (Equal Pay - An introductory guide)
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695
6. Eurostat (2015). Statistics Explained: Gender pay gap statistics /Пояснення статистики Євростата http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
7. МОП (2010), Жінки на ринках праці: Вимірювання прогресу і виявлення проблем. (Women
in labour markets: Measuring progress and identifying challenges)
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835
8. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній Азії
(The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE AND
CENTRAL ASIA), 2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
9. Офіційний вік вступу і тривалість освіти на певний ступінь опубліковані у базі даних Інституту статистики ЮНЕСКО у розділі Education / System http://data.uis.unesco.org
10. UNESCO (2012), Світовий атлас гендерної рівності в освіті (WORLD ATLAS of Gender Equality
in Education). www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Atlas-educationgender-equality1.pdf
11. ВОЗ (2011), Стратегія гендерної рівності для керівництва охорони здоров’я: практичний
підхід (Gender mainstreaming for health managers: a practical approach) Facilitator’s Guide
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44516/1/9789241501071_eng.pdf
12. European Commission (2015) Суспільне здоров’я: тривалість здорового життя
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm
13. ВОЗ, 10 головних причин смертності (The top 10 causes of death)
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index2.html
14. Довідник по збору даних про народжуваність і смертність (Handbook on the Collection of
Fertility and Mortality Data), United Nations Publication, Sales No. E.03.XVII.11,
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
15. MDG база даних, показник підліткової вагітності на 1000 жінок (Adolescent birth rate per
1000 women): Series Metadata http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
16. ООН (2015), Цілі розвитку тисячоліття, цілі і індикатори 2015: статистичні таблиці
(Millennium Development Goals, targets and indicators, 2015: statistical tables )
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/StatAnnex.pdf
17. ВОЗ (2015), Статистика Всесвітньої охорони здоров’я 2015: Збірник індикаторів (Indicator
Code Book. World Health Statistics - World Health Statistics indicators)
www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCompendium.pdf
18. UN Women, Пекинская декларация и Платформа действий
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http://rs.business.kz/doc/ru/2351.pdf
19. МОП, МСКЗ Міжнародна стандартна класифікація занять, Основна група 1: Законодавці,
керівники найвищої ланки і керівники
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
20. База даних цілей розвитку тисячоліття ООН: дані про частку жінок, яку вони займають у
національному парламенті http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
21. International IDEA, Stockholm Univeristy and the Inter-Parliamentary Union (2015),
QuotaProject: Global Database of Quotas for Women www.quotaproject.org/uid/search.cfm#
22. International IDEA (2005), Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition
www.idea.int/publications/wip2/index.cfm
23. Міжпарламентський союз, Жінки у національних парламентах (Womenin national
parliaments) www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24. Економічна комісія ООН для Африки (Uniter Nations Economic Commission for Africa)
http://www.uneca.org/publications/african-gender-anddevelopment-index-2011
Допоміжна
1. Hesketh, T. and Xing, Z.W. (2006), Аномальне співвідношення статей у людських популяціях:
причини і наслідки (Abnormal sex ratios in human populations: Causes and consequences)
The National Academy of Sciences of the USA, V. 103 N. 36.
http://doi.org/10.1073/pnas.0602203103
2. Резулюція відносно праці, зайнятості і недовикористання праці, прийнята на 19-й міжнародній конференції статистиків праці (Resolution concerning statistics of work, employment
and labour underutilization) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
3. Eurofound (2012), NEETs – Молоді люди поза роботою, освітою, навчанням: характеристики, затрати і політичні відповіді у Європі (Young people not in employment, education or
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe), Publications Office of the
European
Union,
Luxembourg
www.eurofound.europa.eu/
sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

15. Інформаційні ресурси
United Nations (2015e), Прогнози світового населення: головні знахідки і розвинені таблиці. (World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables) United
Nations
Population
Division,
ESA/P/WP.241
http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
ЕЭК ООН (2016а), Статистична база даних ЕЭК ООН, зібрана із національних і міжнародних офіційних джерел. (база данних ВОЗ: Європейське здоров’я всім, Євростат і UNICEF
TransMONEE) http://w3.unece.org/PXWeb/en
Доповідь з людського розвитку (Human Development Report)
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-humandevelopment-index-ihdi
Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) http://www.weforum.org
Журнал економіст http://www.eiu.com/home.aspx
«Соціальний годинник (дозор)» (Social Watch: poverty eradication and gender justice)
http://www.socialwatch.org.
WHO Global Health Observatory Data Repository
http://apps.who.int/gho/data/view.main.700?lang=en
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1.4. Робочі плани та програми, 2017-2018 н. р.
1.4.1. Освітньо-професійна програма
«Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
1. Профіль освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
1 - Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації мовою оригіналу
Офіційна назва освітньої програми
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра математики
Другий ступінь вищої освіти (магістр). 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки
«Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект»
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма впроваджується у 2017-2018 роках
НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EFQ-LLL - 7
рівень
Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою радою
Українська
До оновлення (прийняття нових стандартів вищої освіти)
http://www.cuspu.edu.ua/ua/

2 - Мета освітньої програми
Забезпечити студентам набуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок за
обраною спеціальністю (відповідно до ОПП), зокрема тих, які відносяться до освітніх
вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Опанування загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності,
формування загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для
ефективного розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у
професійній освітній та дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань
інноваційного характеру для оволодіння методологією дослідницької діяльності зі
спеціальності (у т.ч. з гендерними аспектами), а також проведення власного дослідження та
прилюдний захист його результатів.
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Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових
дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових
менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні
дослідження
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (га01 Освіта / Педагогіка
лузь знань, спеціальність) Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)

Орієнтація освітньої програми

Програма базується на сучасних наукових знаннях у сфері освітніх вимірювань та гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
Зокрема, передбачається Грунтовне вивчення основних аспектів
конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів
математично-статистичної обробки емпіричних даних (зокрема,
в гендерних дослідженнях), теоретичних основ шкалювання
результатів тестування; набуття навичок самостійного аналізу
й оцінки якісних характеристик тестових завдань, оцінювання
латентних параметрів та точності параметризації, перевірки
адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між
різними гендерними явищами і встановлювати міру їх зв’язку,
перевіряти параметричні та непараметричні гіпотези

Загальні підходи в галузі освітніх вимірювань та гендерних студій. Професійно-практична лінія програми спеціалізується на
конструюванні, моделюванні та параметризації тестів, організаОсновний фокус освітньої
ції тестування та моніторингу в освіті, теорії оцінювання та виміпрограми та спеціалізації
рювання в освіті, використанні кількісних методів у гендерних
дослідженнях, визначенні статистичних показників гендерної
рівності
Особливості програми

Освітньо-професійна програма є практично орієнтованою.

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Подальше навчання

Магістри можуть працювати у закладах вищої освіти, в органах управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти,
у центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь у
проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що пропонують послуги у розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR- організаціях
та кадрових службах, у сертифікаційних службах та ліцензувальних
організаціях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок,
у наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій;
у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної
індексації та ін.
Магістри можуть продовжувати навчання в аспірантурі за докторськими програмами у соціально-поведінкових науках та науках про
освіту
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5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Оцінювання

Вивчення предметів передбачає опрацювання лекцій, змістовної
частини семінарів, практичних та лабораторних занять, індивідуальну роботу під керівництвом викладача, консультації, самостійну навчальну діяльність, навчальну та виробничу практику (проектну діяльність), курсовий проект, елементи дистанційного навчання тощо
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної
діяльності, спрямовані на опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, модульний, підсумковий контроль (залік, усний екзамен, письмовий екзамен, захисти навчальної
та виробничої практик, курсового проекту, зокрема орієнтованих на
гендерні студії, захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамен)
6 - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності
(ЗК)

Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі
професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або
здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж
освітні вимірювання та гендерні студії.
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати
судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням
етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та
самокритичного аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення
конструктивних та комплексних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи
обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 11. Здатність до розробки, створення та управління проектами.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи.

ФК 1.1. Знання філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки,
Фахові компете- що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних цінностей.
нтності спеціальності (ФК)
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здат155

ність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та
гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння професійних
дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні
гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК1.8. Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, аналізувати етапи його розвитку, основні характеристики, соціальний інститут
статі.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Здатність будувати та досліджувати математичну модель, а також
перевіряти її на адекватність. Вміти пояснювати в математичних термінах
результати, отримані під час розрахунків.
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач.
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий
спосіб для аналізу, синтезу і розуміння.
ФК 1.14. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та
вміння обирати програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
7 - Програмні результати навчання

1

Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет педагогічного дослідження на
стадії планування навчального процесу.
Вміти розробляти програму емпіричного педагогічного дослідження на стадії планування навчального процесу, вибираючи доцільні методи відповідно до цілей та умов його
проведення.
Вміти аналізувати та описувати культурне середовище, інтереси, навички та здібності
осіб, які навчаються, при плануванні навчального процесу.

2

Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
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3

4

5

6

7

Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних
в метричних та неметричних шкалах.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати
моделі одновимірної та множинної регресії.
Вміти будувати гістограму, полігон розподілу вибірки.
Вміти знаходити точкові та iнтервальнi оцінки невідомих параметрів розподілів.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
Вміти інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту.
Вміти розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної та
сучасної теорії.
Вміти досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної та узагальненої
теорії тестів.
Вміти досліджувати свідчення валідності тесту.
Вміти виконувати процедури стандартизації тесту.
Вміти використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу при
конструюванні тесту.
Вміти шкалювати результати педагогічних вимірювань.
Вміти будувати матрицю та профілі тестових відповідей.
Вміти обчислювати стандартну похибку вимірювання.
Вміти будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування.
Вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту.
Вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом
найбільшої правдоподібності в рамках теорії IRT; вміти їх інтерпретувати.
Вміти інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів. Вміти
вирівнювати різні варіанти тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної обробки результатів
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження щодо навчального
процесу на рівні навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом, регіонів.
Вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг якості освіти на рівні навчальних закладів та їх груп, регіонів.
Вміти планувати та проводити порівняльні педагогічні дослідження.
В процесі дослідження вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати
та розповсюджувати його; надавати рекомендації щодо ефективного використання кваліфікації вчителя, його практичного досвіду та працездатності; виявляти нові проблемні
ситуації; виявляти помилки у цілях, планах, нормах, що встановлені адміністрацією навчального закладу або регіонального управління освіти.
На основі врахування результатів педагогічного аналізу, експертизи та проектування
інтелектуально-розвиваючої, особистісно-формуючої спрямованості освіти, вміти застосовувати сучасні освітні технології в процесі відбору та розробки інструментів і методів освітніх вимірювань, виходячи з цілей навчання, власних можливостей і здібностей, особистісних характеристик студентів, їх нахилів та інтересів в процесі організації
навчальної діяльності.
Вміти формувати критерії оцінювання в умовах визначеної таксономії цілей навчання.
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Вміти формулювати цілі та принципи розробки тесту та тестових завдань.
Вміти створювати тестові завдання різних форм і типів.
Вміти створювати специфікації тестових завдань та тестів.
Вміти отримувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів.
Вміти використовувати банки тестових завдань, оснащених їх психометричними характеристиками, для конструювання тестів з заданими характеристиками.
Вміти проводити експертизу тесту і робити висновки про його валідність.
Вміти виконувати порівняння тестів при конструюванні..

8

9

Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування тестів.
Вміти давати експертну оцінку засобам комп’ютерного тестування.
Вміти використовувати віртуальні навчальні середовища для оцінювання та вимірювання навчальних досягнень осіб та груп.
Вміти планувати процес дистанційного навчання
Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовувати методи та методики
навчання, отримання нової освіти та розвитку власної особистості.
Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для
розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати
роботу у професійній сфері.

10

Вміти планувати роботи з проектування та розроблення системи оцінювання та моніторингу якості освіти, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне
завдання та бізнес-план проекту, з урахуванням бюджету проекту, штатного розпису,
кваліфікації розробників, кваліфікації виконавців тощо.
Вміти використовувати методики викладання основ освітніх вимірювань та моніторингу
якості освіти для освіти всіх рівнів.

11

Вміти формалізувати результати педагогічного оцінювання, документувати їх у зручному
для ознайомлення та аналізу вигляді, з використанням методів забезпечення наочності.
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для документування
результатів оцінювання осіб, що навчаються.

12

13

Вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту.
Знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
Здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень.
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект

Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і процесів освітньої сфери.
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації.
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в навчальний процес.
13.1
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації.
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
13.2 Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
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конкретної задачі.
Вміти чітко визначати статистичні концепти.
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти
випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування.
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і
усно аналізувати їх значення.
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних
досліджень в поведінкових науках.
13.3
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень в поведінкових науках.
Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки.
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
13.4
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних
вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
8-Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Матеріально-технічне
забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне
забезпечення

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку
студентів за даною освітньо-професійною програмою, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають
необхідний науково-педагогічний стаж. До навчального процесу
залучаються професіонали з досвідом практичної роботи та роботи за фахом. Науковий рівень кваліфікації професорськовикладацького складу, які забезпечують викладання дисциплін
відповідає ліцензійним умовам та державним вимогам до акредитації зазначеної спеціальності
Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними
лабораторіями повністю відповідає потребі
Створена навчально-методична база електронних посібників,
лекційних матеріалів, додаткової літератури, загальним обсягом
понад 200 Гб. Велика кількість навчальних матеріалів міститься у
хмарному середовищі. Функціонує система дистанційної освіти
Moodle-ЦДПУ. Також діють електронний каталог на основі бібліотечно-інформаційної системи Ірбіс та університетський репозитарій. Вільна Wifi-зона з покриттям від читальних залів бібліотеки
до місць відпочинку студентів (до 100% університетського кампусу)
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9 - Академічна мобільність

Національна кредитна
мобільність

Національна академічна мобільність реалізується у рамках
міжуніверситетських договорів про встановлення науковоосвітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і
науки в межах споріднених спеціальностей педагогічних і технічних університетів України.
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути
залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
університетах України за вказаною спеціальністю, за умови відповідності їх набутих компетентностей.

Міжнародна кредитна
мобільність

На основі укладених двосторонніх угод між ЦДПУ та закордонними університетами партнерами, а також за програмою
ERASMUS+

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Не передбачено

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д
1

ЗП 1.01
ЗП 1.02

ПП 2.01
ПП 2.02
ПП 2.03
ПП 2.04
ПП 2.05
ПП 2.06
1
ПП 2.12

Компоненти освітньої програми (навчаКількість
льні дисципліни, курсові проекти (робокредитів
ти), практики, кваліфікаційна робота)
2
3
Обов’язкові компоненти ОП
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Філософія науки
3,0
Цивільний захист
3,0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
Методологія та організація наукових до3,0
сліджень
Конструювання, моделювання та пара12,5
метризація тестів
Кількісні методи у поведінкових науках
6,0
Педагогічне оцінювання та моніторинг
6,5
якості освіти
Комп’ютерні технології в тестуванні
4,0
Оглядові лекції
1,8
2
3
2.2. Практична підготовка
Курсова робота
2,0

Форма
підсумкового
контролю
4

залік
залік

залік
залік, екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
4
диференційований
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ПП 2.13
ПП 2.14
ПП 2.15

Навчальна практика з освітніх вимірювань
Виробнича практика «Інформаційноаналітична практика»
Дипломне проектування

залік
диференційований
залік
диференційований
залік
захист кваліфікаційної
роботи
67,0

3,6
10,8
10,8

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.2. Дисципліни вільного вибору студента*
Вибірковий блок 2.1
Інформаційні технології у статистичних
ПП 2.07.1
дослідженнях
3,0
Організація дистанційної освіти у навПП 2.07.2
чальному закладі
Вибірковий блок 2.2
Вибіркові обстеження у психології, соціоПП 2.08.1
логії та педагогіці
4,0
Тестування з природничих та гуманітарПП 2.08.2
них дисциплін
Вибірковий блок 2.3
ПП 2.9.1 Основи гендерних досліджень
6,0
Гендерна філософія: теорія, методологія,
ПП 2.9.2
вимірювання
Вибірковий блок 2.4
Сучасні проблеми прикладної математиПП 2.10.1
ки
4,0
ПП 2.10.2
Спецкурс з інформаційної аналітики
Вибірковий блок 2.5
ПП 2.11.1
Статистичні показники гендерної рівності
6,0
Інтелектуальний аналіз даних Data
ПП 2.11.2
mining
Загальний обсяг вибіркових компонент:

залік

екзамен

екзамен

екзамен

екзамен
23,0

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90,0

* Студенти обирають одну дисципліну з кожного вибіркового блоку
2.2. Структурно-логічна схема ОП
Послідовність навчальної діяльності здобувача за семестрами
№ з/п
1

Назва (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
2
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Розподіл по семестрах
1
3

2
4

3
5
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1
2

Філософія науки
Цивільний захист

+
+

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
3
Методологія та організація наукових досліджень
+
Конструювання, моделювання та параметризація тес4
+
+
тів
5
Кількісні методи у поведінкових науках
+
6
Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти
+
7
Комп’ютерні технології в тестуванні
+
8
Оглядові лекції
+
2.1.2. Дисципліни вільного вибору студента*
Вибірковий блок 2.1
Інформаційні технології у статистичних дослідженнях
+
9
Організація дистанційної освіти у навчальному закладі
Вибірковий блок 2.2
Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
+
10
Тестування з природничих та гуманітарних дисциплін
Вибірковий блок 2.3
Основи гендерних досліджень
+
11
Гендерна філософія: теорія, методологія, вимірювання
Вибірковий блок 2.4
Сучасні проблеми прикладної математики
+
12
Спецкурс з інформаційної аналітики
Вибірковий блок 2.5
Статистичні показники гендерної рівності
+
13
Інтелектуальний аналіз даних Data mining
2.2. Практична підготовка
14
+
Курсова робота
15
+
Навчальна практика з освітніх вимірювань
Виробнича практика «Інформаційно-аналітична
16
+
практика»
17
+
Дипломне проектування
Державна атестація
Захист кваліфікаційної роботи
+
Державний кваліфікаційний екзамен
+
* Студенти обирають одну дисципліну з кожного вибіркового блоку
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011
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Освітні, педагогічні науки проводиться у формі державного кваліфікаційного екзамену з дисциплін професійної підготовки (Методологія та організація наукових досліджень; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості
освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні
проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)) та захисту
кваліфікаційної роботи з дисциплін професійної підготовки (Конструювання, моделювання та
параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи
у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної
математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)).
Кваліфікаційна робота – це наукова робота студента, яка виконується протягом навчального періоду здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності отриманих
здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої
освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Екзаменаційна комісія визначає
рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. Кваліфікаційна робота магістра є інструментом закріплення та демонстрації сформованих упродовж навчання програмних компетентностей (інтегральної компетентності, загальних та фахових компетентностей) відповідно профілю обраної спеціальності.
Атестація здійснюється відкрито та публічно. Процедуру атестації проходить кожен
студент після виконання ним відповідного навчального плану у повному обсязі. Магістрант
захищає кваліфікаційну роботу публічно перед Екзаменаційною комісією, яка затверджена
наказом ректора університету. Процедура захисту кваліфікаційних робіт включає: оголошення рецензії на кожну роботу, відповідного відгуку наукового керівника і рішення про допуск її
до захисту; виступ магістрантів; запитань до них; відповідей магістрантів; обговорення на
засіданні Екзаменаційної комісії результатів захисту кожної з магістерських робіт; рішення
Екзаменаційної комісії про оцінку кожної роботи та присвоєння відповідної кваліфікації магістранту.
Завершується атестація видачею диплому встановленого зразка про присудження
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 2433.1 Науковий співробітник (інформаційна
аналітика).
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ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗК 1.
+
+

ЗК 2.
+

ЗК 3.

ЗК 4.
+

ЗК 5.
+

ЗК 6.

ЗК 7.

ЗК 8.

ЗК 9.

ЗК 10.

ЗК 11.
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

ПП 2.15. Дипломне проектування

+

ПП 2.14. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

+

ПП 2.13. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

+

ПП 2.12. Курсова робота

+

ПП 2.11. Статистичні показники гендерної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining

+

ПП 2.10. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

+

ПП 2.09. Основи гендерних досліджень/Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання

+

ПП 2.08. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з природничих та гуманітарних
дисциплін

+

ПП 2.07. Інформаційні технології у статистичних дослідженнях/ Організація
дистанційної освіти у навчальному
закладі

+

ПП 2.06. Оглядові лекції

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

+

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

+

+

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках

+

ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень

ЗП 1.01 Філософія науки

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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ЗК 12.
+

ФК 1.1.
+
+
+

ФК 1.2.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.3.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.4.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ПП 2.08. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з природничих та гуманітарних
дисциплін
ПП 2.09. Основи гендерних досліджень/Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання
ПП 2.10. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної аналітики
ПП 2.11. Статистичні показники гендерної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining
ПП 2.12. Курсова робота

+
+
+
+
+
+

+

ПП 2.15. Дипломне проектування

+

ПП 2.14. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

ПП 2.13. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

ПП 2.07. Інформаційні технології у статистичних дослідженнях/ Організація
дистанційної освіти у навчальному
закладі

ПП 2.06. Оглядові лекції

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках

+
+
+

+
+

ФК 1.5.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.6.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.7.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.8.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.9.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ФК 1.10.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+

ФК 1.13.
+
+

ФК 1.14.
+
+

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ПП 2.09. Основи гендерних досліджень/Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання

ПП 2.08. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з природничих та гуманітарних
дисциплін

ПП 2.07. Інформаційні технології у статистичних дослідженнях/ Організація
дистанційної освіти у навчальному
закладі

ПП 2.06. Оглядові лекції

ПП 2.15. Дипломне проектування

+

ПП 2.14. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

+

ПП 2.13. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

ФК 1.12.

ПП 2.12. Курсова робота

+

ПП 2.11. Статистичні показники гендерної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining

+

ПП 2.10. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

ФК 1.11.

+
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ПРН 1

ПРН 7

ПРН 8
+

ПРН 2

ПРН 3
+

ПРН 4
+

ПРН 6
+

ПРН 5

+

+
+

+
+

+
+

+

+

ПРН 9
+

ПРН 10
+
+
+
+
+

ПРН 11
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

ПП 2.13. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

ПП 2.15. Дипломне проектування

+

ПП 2.14. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

+

ПП 2.12. Курсова робота

ПП 2.11. Статистичні показники гендерної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining

ПП 2.10. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

хології, соціології та педагогіці/ Тестування з природничих та гуманітарних
дисциплін
ПП 2.09. Основи гендерних досліджень/Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання

ПП 2.07. Інформаційні технології у статистичних дослідженнях/ Організація
дистанційної освіти у навчальному
закладі
ПП 2.08. Вибіркові обстеження у пси-

ПП 2.06. Оглядові лекції

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

+
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ПРН 12

ПРН 13.1
+

ПРН 13.2
+
+

ПРН 13.3
+
+

ПРН 13.4
+
+

+

+

ПП 2.10. Сучасні проблеми прикладної
математики / Спецкурс з інформаційної аналітики

хології, соціології та педагогіці/ Тестування з природничих та гуманітарних
дисциплін
ПП 2.09. Основи гендерних досліджень/Гендерна філософія: теорія,
методологія, вимірювання

ПП 2.07. Інформаційні технології у статистичних дослідженнях/ Організація
дистанційної освіти у навчальному
закладі
ПП 2.08. Вибіркові обстеження у пси-

ПП 2.06. Оглядові лекції

ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні

ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках

ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

+
+

+

+

+

+
+

ПП 2.15. Дипломне проектування

ПП 2.14. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

ПП 2.13. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

ПП 2.12. Курсова робота

+

ПП 2.11. Статистичні показники гендерної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining

+
+

+

+

+
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1.4.2. Навчальний план 2017-2018 н.р.

Курс

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Підготовки магістрів
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація:
2433.1 Науковий співробітник (інз галузі знань
01 Освіта/Педагогіка
формаційна аналітика)
за спеціальністю
011 Освітні, педагогічні науки
освітня програма
Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: Термін навчання:
науковий аспект)
1 рік 4 місяці на основі ОР "бакалавр", ОКР "спеціаліст"
Форма навчання
денна
І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
БереЧерСерМісяць
Вересень
Жовтень Листопад Грудень
Січень
Лютий
Квітень Травень
Липень
зень
вень
пень
1
1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16 17 8 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 35 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С К К К К К К КК
Н Д Д Д Д Д Д
Д Д
2 ВП ВП ВП ВП ВП ВП НП П П П П П П П О А А
Кількість рядків визначається кількістю курсів начання
ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; К - канікули; ВП - виробнича практика; НП - навчальна практика; ДП - дипломне проектування; О - оглядові лекції;
ДА - державна атеатація.

1

35

7

0

0

0

0

10 52

2

0

0

8

6

1

2

0

17

Навчальна практика

3

6

3

2

е
д
к
и
з
са
ц
С
м
еи
е
п
м
н
ел
,
сі
тн
д
и
р
и

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Цикл дисциплін профе- захист дипломсійної підготовки (пере- ної (кваліфіка- 3
лік 1)
ційної) роботи
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ІІІ. ПРАКТИКА
Виробнича практика на
підприємствах або установах
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ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

Цикл дисциплін профе- державний ква- 3
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Разом 35

7

8

6

1

2

10 69

Разом

8

сійної підготовки (перелік 2)

ліфікаційний
екзамен

Перелік 1: Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні; Кількісні методи у поведінкових науках; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2)
Перелік 2: Методологія та організація наукових досліджень; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Дисципліни вільного
вибору студента (2.1.2)
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V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Розподіл
за семестрами

1
2

1

2
3
4
5
6

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
СГ 1.01 Філософія науки
1
3 90 30 20 12
СГ 1.02 Цивільний захист
1
3 90 30 20 12
18
Всього 0 2
6,0
60 40 24
0
18
Всього за циклом:
0 2
6,0
60 40 24
0
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
ПП Конструювання, моделювання та
37 12 10
2 1 2
12,5
54
2.01 параметризація тестів
5 5 6
15
1
5
50 34 18
0
22
2
7,5
75 72 36
5
ПП Методологія та організація нау1
3 90 30 20 12
2.02 кових досліджень
ПП Кількісні методи у поведінкових
18
1
2
6
60 50 18
2.03 науках
0
ПП Педагогічне оцінювання та моні19
2
2
6,5
65 54 34
2.04 торинг якості освіти
5
ПП Компютерні технології в тесту12
2
2
4
40 36 10
2.05 ванні
0
ПП
Оглядові лекції
1,8 54 20 20 20
2.06

практичні

лекції
лабораторні

Всього

у тому числі:

Самостійна робота

Контактних
(аудиторних)

Загальний обсяг

Кількість кредитів ECTS

Курсові роботи

Заліки

Екзамени

Шифр за ОПП

№ п/п

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин

Розподіл
аудиторних
годин на
тиждень
II
I курс кур
с
Семестри
1 2 3
Кількість
тижнів у
семестрі
17 18

8 10 60 1
8 10 60 1
0 16 20 120 2 0 0
0 16 20 120 2 0 0

52 19 250 2 4
16 16 100 2
36 3 150

4

8 10 60 1
32 10 120 3
20 11 130

3

2
6

4 80

2

0

0 34

x
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10 34 28 14 2 11
54 674 6 9 0
14 0 6 8 6 2
2.1.2 . Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента*)
Перелік 2.1
2
3 90 30 20 12 8
10 60
1
Інформаційні технології у статистичних дослідженнях
Організація дистанційної освіти у
навчальному закладі
12
1
Перелік 2.2
2
2
4
40 36 20
4 80
2
0
6
Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці
Тестування з природничих та гуманітарних дисциплін
18
Перелік 2.3
1
2
6
60 52 34 0 18 8 120 3
0
Всього 4 2

7
ПП
2.07.1
ПП
2.07.2
8
ПП
2.08.1
ПП
2.08.2
9

33,8

ПП
Основи гендерних досліджень
2.09.1
ПП Гендерна філософія: теорія, ме2.09.2 тодологія, вимірювання
1
0

Перелік 2.4
ПП
2.10.1
ПП
2.10.2

1
1

2

4

12
40 34 34
0

0 6 80 2

2

2

6

18
60 54 18
0

36 6 120

Сучасні проблеми прикладної
математики
Спецкурс з інформаційної аналітики
Перелік 2.5

ПП
2.11.1
ПП
2.11.2

1

Статистичні показники гендерної
рівності
Інтелектуальний аналіз даних
Data mining

69
0
17
Разом теоретичної підготовки: 8 5
56,8
04
2.2. Практична підготовка
2.2.1. Нормативна частина
3д
32
Виробнича практика
10,8
з
4
3д
10
Навчальна практика
3,6
з
8
2д
Курсовий проект
2 60
з
Всього 4 1

1
2
1
3
1
4

ПП
2.12
ПП
2.13
ПП
2.14

3

23,0

23 19 11
0 6 8
57 48 26
0 2 6

2
54 34 460 5 6 0
4
5 16 113
88
13 15 0
0 6
4

324

х

108

х

60

x
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1 ПП
Дипломне проектування
5 2.15

10,8
Всього 0 3

27,2

Разом практитчної підготовки: 0 3

27,2

Всього за циклом:

8 6

84,0

РАЗОМ теоретичної і практичної підготов8 8
ки

90,0

нормативна частина

67,0

вибіркова частина

23,0

Загальна кількість кредитів за семестр
Загальна кількість годин х тижд.
Кількість екзаменів
Кількість заліків

32
4
81
6
81
6
25
20
27
00
20
10
69
0

324

0 0 0 0 0 0 816 0 0 0
0 0 0 0 0 0 816 0 0 0
57 48 26
0 2 6
63 52 29
0 2 0
40 32 17
0 6 2
23 19 11
0 6 8

5
0
5
0
2
6
2
4

16 195
88
11 15 0
6
0
18 10 207
2 8 0
12 161
74
8
0
54 34 460
30 33 27
13 15 0
3 5
4 2 2

8
8

Державна атестація
Захист дипломної (кваліфікаційної)
роботи
Державний кваліфікаційний екзамен

1
6
1
7
Разом

x

x
x
90,0

27 63 52 29 5 18 10 207
00 0 2 0 0 2 8 0

* - студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку
Ухвалено вченою радою
протокол № 8 від
факультету
28.03.2017 р.
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1.4.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» (ПП 2.9.1)
Розробники: Пасічник Н.О., канд. пед. наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання*

Кількість кредитів
ЄКТС – 6

Галузь знань
01 Освіта /Педагогіка
(шифр і назва)

Нормативна

Блоків/модулів –
Розділів/змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
_____________________
(назва)

Рік підготовки
1-й
Напрям підготовки/
спеціальність:
011 Освітні, педагогічні науки
(шифр і назва)

Семестр
1-й

-й

Вид контролю:
екзамен

Загальна кількість годин
– 180

Тижневих аудиторних
годин для денної форми навчання:
3 год.

-й

Лекції

Освітній рівень: магістр
Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект

34 год.
год.
Практичні, семінарські:
16 год.
год.
Лабораторні:
год.
год.
Самостійна робота:
120 год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
год.
Консультації:
8 год.
год.

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить для денної форми навчання – 50%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» розроблена для
студентів освітньої програми «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект).
Метою вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку міждисциплінарної галузі гендерних досліджень; з
основними поняттями, напрямами сучасної гендерної теорії; можливостями застосування
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гендерної теорії та методології для аналізу інформації освітньої, соціально-економічної та
політико-правової сфер.
Завдання навчальної дисципліни:
- ознайомити студентів з основними поняттями в області гендерних досліджень;
- проаналізувати основні положення теорії та історії Гендеру, дослідити розвиток феміністського руху і становлення основних напрямів сучасного фемінізму;
- розвинути здібності використовувати методологію та основні принципи гендерних досліджень для аналізу соціально-економічних явищ і процесів; виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації;
- формувати гендерну культуру особистості вільну від гендерних стереотипів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: понятійнокатегоріальний апарат гендерних досліджень; історію виникнення та становлення гендерних
досліджень у вітчизняній та світовій науці; дослідницькі проекти з жіночої та гендерної проблематики, що реалізуються в нашій країні; особливості гендерного підходу при аналізі соціально-економічних явищ і процесів; сутність гендерної асиметрії суспільства в цілому та її
прояви в таких сферах суспільного життя як політика, економіка й освіта; володіти загальною
інформацією про гендерні індекси (GDI, GEM, HDI, IHDI,GII); проблематику сучасних дискусій
щодо гендерних відносин в суспільстві.
Студенти повинні вміти: працювати з бібліографією та першоджерелами; використовувати методологію та понятійно-категоріальний апарат гендерних досліджень для аналізу
інформації освітньої, соціально-економічної та політико-правової сфер; проводити гендерний аналіз документації, що супроводжують професійну діяльність; на основі результатів соціально-економічних досліджень та статистичної інформації узагальнювати, робити порівняльну характеристику факторів гендерної стратифікації.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ
ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисципліна
Сутність терміну “Гендер” та започаткувалися Гендерних досліджень. Трактування поняття «Гендер» у наукових дослідженнях. Гендерні дослідження як наукова система. Особливості Гендерної теорії. Гендер як система знань і система практики.
Понятійний апарат Гендерних досліджень. Стать, Гендер, сексуальність як міждисциплінарні конструкти. Розуміння Гендера в різних соціальних науках. Значення та дисциплінарна специфіка понять: Гендерна структурація, Гендерні групи, Гендерні відносини, Гендерні
стратегії, Гендерні стереотипи, Гендерні ролі, Гендерна соціалізація, Гендерні образи, Гендерні моделі.
Методи вивчення Гендеру.
Тема 2. Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
«Перша хвиля» фемінізму та її здобутки.
Жіночий рух в Україні в ХІХ–на початку ХХ ст.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать». Молодіжний рух і революція «нових лівих» під ліберальними гаслами (емансипації, рівності, автономії, прогресу),
сексуальна революція як фактори, що сприяли зростанню інтересу до «жіночої теми» у 60-х
рр. ХХ ст. Критика ліберального фемінізму.
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Жіночі дослідження (women's studies) – початковий етап Гендерних досліджень (70-і
рр.). Перехід від феміністських і жіночих досліджень до Гендерних як соціальне замовлення
новітнього суспільства. Досягнення фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків.
«Третя хвиля» фемінізму. Радикальний фемінізм. Жіночий сепаратизм.
Тема 3. Основи Гендерної теорії
Диференціація понять «стать» і «Гендер». Становлення Гендерних теорій. Теорія соціального конструювання Гендеру. Теорія «лінз Гендера» відповідно до С. Бем. Розуміння Гендеру як мережі, структури чи процесу (Гендер як стратифікаційна категорія). Гендерна стратифікація. Гендерні технології. Гендер як соціокультурна метафора. Система взаємин між
чоловіками і жінками, створена через соціальні зв’язки. Теорія Гендерованого суспільства у
М. Кіммела. Основні типи Гендерних установок – патріархальні і феміністські. Ознаки Гендеру, Гендерні відмінності та нерівності.
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в Україні (1991–2016)
Основні етапи становлення жіночих та Гендерних досліджень в незалежній Україні.
Пострадянський фемінізм. Всеукраїнські конференції Союзу українок, Жіночої Громади, Спілки жінок України (1993 – 1995 рр.). Виникнення жіночих студій. Інституалізація жіночих і Гендерних досліджень (1995 – 2002 рр.). Поширення освітніх програм і дослідницьких проектів з
проблем жінок та Гендеру. Завуальованість дискримінаційних процесів в Україні. Становлення Гендерних досліджень як наукового напряму (з 2002 р.). Формування Гендерних дослідних центрів. Розробка й упровадження Гендерної проблематики в навчальний процес.
Зміни наукової та громадської думки щодо проблеми Гендеру. Гендерні питання в
українському суспільстві: стереотипи, виклики і перспективи змін.
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та Гендерної проблематики
Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні («Гендер у розвитку», «Гендерна експертиза українського законодавства» та ін.).
Аналіз окремих Гендерних проектів, що реалізуються в Україні («Гендерне бюджетування в Україні», «Сприяння поширенню Гендерної рівності у системі освіти в трьох областях
України», «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», «Жінки та чоловіки: Гендер для всіх»).
Розділ/змістовий модуль 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
Розвиток Гендерної економіки, основні методологічні підходи щодо аналізу Гендерних аспектів економіки: неомарксистський, неокласичний та неоінституціональний. Гендерні
дослідження економічної сфери в Україні. Основні типи досліджень. Статева дискримінація в
сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація в різних галузях і сферах діяльності,
Гендерні відмінності поведінки в підприємницькій діяльності, взаємозв’язок економічного
розвитку і Гендерної нерівності. Оплачувана та неоплачувана праця жінок в Україні. Становище сільських жінок в Україні. Українські жінки у конкурентних сферах діяльності (владні
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структури, фінанси, ІТ-сфера). Рівень життя жінок і чоловіків. Фемінізація бідності. Гендерний
аспект соціально-економічної політики в Україні.
Тема 7. Гендер в освітній сфері
Гендерна освітня статистика. Освітні індикатори ОЕСР/ЮНЕСКО та Гендерна нерівність
у доступі до освіти. Гендерні особливості інституту освіти. Розширення доступу до освіти жінок. Гендерний аналіз навчальних програм. Гендерні стереотипи в освіті. Репродукування
Гендерних стереотипів у навчальних програмах, підручниках, стилі навчання. Фемінізація
вимог до учнів. Феміністська педагогіка (ліберальний фемінізм, соціал-фемінізм, радикальний фемінізм).
Гендерні диспропорції в результатах освіти. Відмінності у виборі майбутньої професії і
кар’єри чоловіків і жінок. Гендерні диспропорції в сфері природничо-математичних наук.
Популяризація жінок-вчених як рольових моделей природничої сфери.
Прихований навчальний план в системі освіти. Гендерний контент-аналіз змісту навчальної літератури.
Зарубіжний досвід впровадження Гендерних підходів у середню і вищу школу. Освітні
програми з жіночих і Гендерних студій.
Фемінізація педагогічної освіти України. Емпіричне дослідження Гендерний дисбаланс
в освітній сфері Кіровоградської області (Україна). Горизонтальна та вертикальна сегрегація
системи педагогічної освіти Кіровоградської області.
Тема 8. Гендерні підходи в політико-правових дослідженнях
Юридичний зміст рівності статей (рівність у свободах і відповідальності, у правах і
обов’язках, у можливостях і перспективах). Гендерна рівність у політичній сфері. Державний
механізм забезпечення Гендерної рівності. Подолання Гендерної невідповідності та забезпечення політики Гендерного вирівнювання. Жіночі політичні партії.
Гендерний паритет законодавчої бази України. Гендерно-правова експертиза документів. Недосконалість діючих механізмів та інструментарію забезпечення Гендерної рівності в
Україні. Недостатнє представництво жінок у вищих ешелонах державної влади та на регіональних рівнях. Низька обізнаність населення з положеннями Гендерного законодавства. Стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; нерівні можливості й Гендерні особливості рівня життя. Гендерна рівність у міжнародних документах. Державні програми забезпечення Гендерної рівності.
Тема 9. Статистичні показники Гендерної рівності в Україні
Статистична інформація про становище жінок відповідно до всіх напрямків Конвенції
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Індекс Гендерного паритету
освітньої сфери. Загальна інформація про Гендерні індекси (Гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу, Гендерний індекс людського розвитку (GDI), ступінь Гендерної
довіри або ступінь реалізації прав жінок (GEM), індекс розвитку людського потенціалу, скоригований з урахуванням нерівності (HDI, IHDI,) індекс Гендерної нерівності (GII), індекс глобального Гендерного розриву.
Місце України у глобальних Гендерних рейтингах.
4. Структура навчальної дисципліни
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СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

Усього

Назви розділів/змістових модулів і тем

лекційних

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1
2
3
4
5
6
7
8
Розділ/ модуль 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисципліна
12
2
10
Тема 2. Феміністський рух: його зародження та
21
4
2
15
історія розвитку
Тема 3. Основи Гендерної теорії
23
4
2
2
15
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в Україні
14
2
2
10
(1991–2016)
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та Ген18
4
2
2
10
дерної проблематики
Разом за розділом/ модулем1
88
16
8
4
60
Розділ/змістовий модуль 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
27
6
4
2
15
Тема 7. Гендер в освітній сфері
23
6
2
15
Тема 8. Гендерні підходи в політико-правових
23
4
2
2
15
дослідженнях
Тема 9. Статистичні показники Гендерної рів19
2
2
15
ності в Україні
Разом за розділом/ модулем2
92
18
10
4
60
180

Усього годин

34

18

8

120

6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва теми
«Хвилі» фемінізму. Радикальний фемінізм.
Теорія гендерованого суспільства.
Гендерні стереотипи в українському суспільстві.
Гендерні дослідження економічної сфери України.
Принцип гендерної рівності в економічній сфері.
Гендерні диспропорції освітньої сфери.
Гендерна рівність у політичній сфері.
Гендерні показники ПРООН. Україна у глобальних гендерних рейтингах
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
4
2
2
2
18
178

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва теми
Понятійний апарат гендерних досліджень. Методи вивчення гендеру.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать».
Теорія «лінз гендеру» С.Бем.
Пострадянський фемінізм.
«Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».
Гендерний вимір зайнятості та безробіття. Гендерна сегрегація.
Гендерний аналіз шкільних підручників.
Гендерний паритет законодавчої бази.
Освіта як сфера дослідження гендерного паритету. Гендерний паритет
освітньої сфери Кіровоградської області.
Разом

Кількість
годин
10
15
15
10
10
15
15
15
15
120

10. Методи навчання
Лекція: вступна, тематична, оглядова, узагальнююча. Зміст лекції будь-якого типу
структуровано презентаційними матеріалами через демонстрацію таблиць, схем, формул,
графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичне заняття: бесіда відтворювальна та евристична, аналіз творів з гендерної
проблематики, написання есе, асоціації після перегляду фільмів, презентації індивідуальних
дослідних завдань.
11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
1) усне опитування на практичних заняттях;
2) письмові контрольні роботи;
3) письмові есе за творами;
4) письмові асоціації після перегляду фільмів;
5) виконання індивідуального завдання.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Змістовий модуль №1-2
Т1– Т9
Есе, асоціації
Індивідуальне завдання
4*9=36
5*3=15
9

Сума
60

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види Шкала
навчальної діяльності ЄКТС
90-100
82-89
74-81

А
В
С

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку
зараховано
179

64-73
60-63

D
E

35-59

FX

незадовільно з можливістю не зараховано з можливісповторного складання
тю повторного складання

1-34

F

незадовільно з можливістю не зараховано з можливісповторного складання
тю повторного складання

задовільно

13. Методичне забезпечення
14. Рекомендована література
Базова
1. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009. P.49.
2. Агєєва В. Жіночий простір / В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 280 с.
3. Бем С. Линзы Гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 336 с.
4. Бовуар С. де. Второй пол. Т. 1 и 2: Пер. с франц./ Общ.ред. и вступ. ст. С.Г. Айвазовой,
коммент. М.В. Аристовой. — М.: Прогресс; СПб.: Алетейя, 1997. - 832с.
5. Буряк Л. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи / Л. Буряк. – К. :
Нац. академія управління, 2010. – 368 с.
6. Гендер і сексуальність: хрестоматія / пер. з англ. В.Гайденко; за ред. В.Гайденко. – Суми:
Університетська книга, 2009.
7. Гендерний аналіз українського суспільства / за ред. Т. Мельник. – К. : ПРООН, 1999. –
293 с.
8. Гендерні дослідження : прикладні аспекти : монографія / [В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.
М. Кікінежді та ін.] ; за наук. ред. В. П .Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан,
2013. – 448 с.
9. Кіммел М. Гендероване суспільство. Монографія.– К.: Сфера, 2003. – 494 с.
10. Основи теорії Гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К. : «К.І.С.», 2004. – 536 с.
11. Разработка Гендерной статистики: практическое пособие. ООН, Женева, 2010. С. 117.
12. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник Гендерної рівноваги та Гендерної демократії в
українському соціумі [Електронний ресурс] / Л. Смоляр. – Режим доступу:
www/vlada.kiev.ua/women/zhruk.htm.
13. Центр Разумкова. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії
України /Керівник проекту Ольга Пищуліна. – К. :Заповіт, 2016. – 244 с.
Допоміжна
14. Blau, F. The Economics of Women, Men and Work (7th Edition) / F. Blau, A. Winkler, M. Ferber
// Prentice Hall, 2013. – 480 р.
15. Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford University
Press, 1987 – 334 р.
16. Deji, O. Gender and rural development / O. Deji //Advanced studies (Berlin). – Vol. 2. – 2012. –
396 p.
17. Jacobsen, J. The Economics of Gender (3rd Edition) / J. Jacobsen // Wiley- Blackwell, 2007. –
576 р.
18. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE
AND
CENTRAL
ASIA),
2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
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19. Брайсон В. Політична теорія фемінізму/ В.Брайсон. Вступ. - М.: Ідея - Прес, 2001.
20. Гендер и власть: Общество, личность и Гендерная политика / Рэйвин Коннелл; авториз.
пер. с англ. Т. Барчуновой; науч. ред. перевода И. Тартаковская; подготовка русской версии примечаний и библиографии О. Ечевской. — М.: Новое литературное обозрение,
2015. — 432 с. - See more at: http://www.nlobooks.ru/node/5905#sthash.X89oSDtq.dpuf
21. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до Гендерних проблем в українському
суспільстві. – К. : ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
22. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.
Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
23. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про Гендерну (не)рівність у вищий освіті,
2014. Аналітичний центр CEDOS
Електронний ресурс. – режим доступу:
http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-i-choloviky-prohendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti
24. Кузич-Березовський І. Жінка і держава / І. Кузич-Березовський. – Львів : Світ, 1994. – 288
с.
25. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи / О. Луговий. – К. : Дніпро,
1994. – 335 с.
26. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських
землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія і європейський культурно-історичний контекст: Монографія / О. Маланчук-Рибак. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 500 с.
27. Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої
половини ХІХ – початку ХХ століття : сторінки історії / Л. О. Смоляр. – О. : Астропринт,
1998. – 408 с.
28. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. – М.,
1992. – С. 26-39.
Інформаційні ресурси
1. Аналітичні звіти Жіночого консорціуму в Україні [http://wcu-network.org.ua/page-notfound]
2. Бібліотека
Гендерного
інформаційно-аналітичного
центру
«Крона»
//
http://www.krona.org.ua/nash.html
3. Гендерна мапа України http://gendermap.org.ua
4. Гендерні дослідження в Україні [http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr)]; Гендерні аспекти
проектів
Програми
розвитку
ООН
[http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html]; опис діяльності Гендерних дослідних центрів в Україні [http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/nashi-proekty/proektgendernye-obrazovatelnye-tsentry-vuzov-ukrainy-2012-2014/ujgufjfy]
5. Добірка матеріалів з жіночої/Гендерної тематики на сайті «Україна Модерна». – Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/robochij-stil/womens-genderstudies-um
6. Дослідження
Гендерної
(не)рівності
аналітичного
центру
CEDOS
[http://www.cedos.org.ua/uk/osvita]; опитування якості ІТ-освіти в українських вузах – 2016
[https://dou.ua/lenta/sitenews/edu-survey-2016/],
7. Електронна
бібліотека
Української
асоціації
жіночої
історії
http://www.womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resursi/16-elektronna-biblioteka
8. Музей історії жіноцтва, жіночого і Гендерного руху // http://gender.at.ua
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1.4.4. Робоча програма навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
(ПП 2.03)
Розробник: Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри прикладної математики, статистики та економіки
1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисГалузь знань, спеціальність,
ципліни
Найменування показників ОПП, освітньо-кваліфікаційний
денна форма заочна форма
рівень
навчання
навчання
Галузь знань
Кількість кредитів ЄКТС - 6
Нормативна
01 Освіта/ Педагогіка
Блоків/модулів – 1
Рік підготовки
Розділів/змістових
мо1-й
дулів – 2
Семестр
Спеціальність:
Індивідуальне науково1-й
011 Освітні, педагогічні науки
дослідне завдання - 0
Лекції:

Загальна кількість
годин - 180

Тижневих аудиторних годин для денної форми навчання: 3 год

Освітньо-професійна
програма
Освітні, педагогічні науки
(Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий аспект),
освітній рівень: магістр

18 год.
год.
Практичні, семінарські:
32 год.
год.
Консультації:
10 год.
год.
Самостійна робота:
120 год.
год.
Індивідуальні завдання:
0 год.
год.
Вид контролю:
екзамен
-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
є забезпечення фахівців у галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань математично-статистичним апаратом для аналізу емпіричних даних в поведінкових науках під час гендерних досліджень
Основними завданнями вивчення дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках» є опанування основними кількісними методами аналізу й узагальнення статистичних
даних, оволодіння методами встановлення залежностей між різними явищами у вибірці,
непараметричними методами перевірки статистичних гіпотез та критеріями відмінностей
(розходжень), використання результатів досліджень для наукових і практичних висновків
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі професійної
діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на
основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
Фахові компетентності спеціальності:
ФК 1.2 Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння
математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3 Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння
статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні
методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.6 Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7 Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9 Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10 Здатність будувати та досліджувати математичну модель. Вміти пояснювати в математичних термінах результати, отримані під час розрахунків.
ФК 1.11 Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12 Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних
розрахунків та для постановки й розв’язання задач.
ФК 1.13 Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для аналізу,
синтезу і розуміння.
Програмні результати навчання:
✓ Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
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✓ Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках.
✓ Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
✓ Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
✓ Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
✓ Вміти правильно будувати статистичні ряди та їх графічне зображення (гістограму, полігон, тощо).
✓ Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
✓ Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах.
✓ Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
✓ Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
✓ Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
✓ Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі лінійної регресії.
✓ Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
3. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Вступ. Мета і завдання курсу «Кількісні методи у поведінкових науках». Методи аналізу документів. Контент-аналіз. Використання тестів у соціальному дослідженні. Характеристика спостереження як методу наукового дослідження. Види опитування. Експеримент в соціальному дослідженні, його види та процедура.
Метод анкетування та детермінація основних категорій: анкетування, опитування, респондент, інструмент опитування, анкета, стандартизована анкета та вимоги до неї, види
анкетування. Інші опитувальні методи.
Тема 2. Організація статистичного дослідження. Вибірковий метод
Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. Види статистичного спостереження та особливості їх застосування. Помилки спостереження та
способи їх контролю.
Генеральна та вибіркова сукупність, їх обсяги. Репрезентативність, надійність та валідність вибіркової сукупності. Статистичні таблиці та правила їх побудови. Графічні методи зображення даних. Емпірична функція розподілу вибірки, її властивості, графік.
Тема 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції, їх властивості. Побудова інтервального ряду розподілу. Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик варіації. Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних.
184

Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Статистичні гіпотези. Види гіпотез. Статистичний критерій. Область прийняття гіпотези.
Критична область, критична точка. Загальний алгоритм перевірки правильності нульової гіпотези. Помилки першого і другого роду. Потужність критерію.
Методи перевірки статистичних гіпотез. Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження. Зіставлення варіаційних рядів.
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень)
Метод експертних оцінок. Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні. Критерій знаків. Серійний критерій. Критерій Вілкоксона.
Тема 6. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці
Види зв’язків. Лінійна регресія. Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова кореляція. Побудова таблиці спряжених ознак.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

лекційних

Назви розділів/змістових
модулів і тем

Усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7
8
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних
досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у пове28
2
4
2
20
дінкових науках
Тема 2. Організація статистичного досліджен28
2
4
2
20
ня. Вибірковий метод
Тема 3. Обчислення основних статистичних
32
4
6
2
20
характеристик вибірки
Разом за розділом/змістовим модулем 1
88
8
14
6
60
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних
досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх пере30
4
6
20
вірки
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей
30
2
6
2
20
(розходжень)
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Тема 6. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці
Разом за розділом/змістовим модулем 2
Усього годин

32

4

6

2

20

92
180

8
18

18
32

4
10

60
120

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва теми
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Організація статистичного дослідження
Вибірковий метод. Графічні методи зображення даних
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції.
Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик центральної тенденції та варіації
Побудова інтегрального ряду розподілу. Визначення відносної неточності дослідження
Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних. Модульна контрольна робота №1
Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження
Об’єднання вибірок. Зіставлення варіаційних рядів
Метод експертних оцінок
Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні
Критерій знаків, серійний критерій, критерій Вілкоксона та інші критерії
Види зв’язків. Лінійна регресія
Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова
кореляція
Побудова таблиці спряжених ознак. Модульна контрольна робота №2
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
32

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
8. Самостійна робота

№

Назва теми

Кількість
186

з/п

1

2

3

4

5

6

годин
Розгляд основних джерел, які розкривають основні методи аналізу документів. Виконання контент-аналізу розділу шкільного підручника.
Конструювання тестів для соціального дослідження / опитування респондентів / проведення експерименту під час соціального дослідження
/ розробка анкет, анкетування, обробка результатів анкетування
Розгляд основних джерел, які розкривають питання організації статистичного дослідження, поняття генеральної та вибіркової сукупності. Побудова статистичних рядів даних, їх графічного зображення
Розгляд основних джерел, які розкривають методики розрахунку основних статистичних характеристик вибірки. Виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань
Розгляд основних джерел, які розкривають методи перевірки статистичних гіпотез, методи зіставлення статистичних характеристик різних вибірок, перевірки їх на статистичну однорідність. Виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають непараметричні методи
знаходження відмінностей (розходжень) під час гендерних досліджень
у соціально-поведінкових науках. Виконання статистично-аналітичних
розрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають методики встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці. Метод найменших квадратів, методи оцінки щільності зв’язку у випадку парної та рангової кореляції Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Разом

20

20

20

20

20

20
120

9. Індивідуальні завдання
1. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №1: «Початкова обробка та аналіз емпіричних даних» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 1.
2. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №2: «Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 2.
10. Методи навчання
Лекції із застосування мультимедійних технологій навчання. Кожна лекція складається
із короткого теоретичного огляду по основних означеннях, передбачає формування нових
понять, розкриття методик застосування кількісних методів у соціально-поведінкових науках.
У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичні заняття для формування умінь та навичок, необхідних для засвоєння професійно орієнтованих дисциплін з освітніх вимірювань, застосування кількісних та математично-статистичних методів опрацювання результатів гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
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Консультації: надання математичної підготовки для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які
виникають у студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. порівняння і аналогія, узагальнення,
абстрагування і конкретизація, аналіз і синтез.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий, дослідницький.
11. Методи контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового
(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
Використовуються такі основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка.
Поточний контроль - оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час
проведення практичних занять, консультацій. Результати поточного контролю заносяться в
журнал у балах національної шкали (5, 4, 3, 2).
Модульний контроль – оцінювання рівня засвоєння студентами кожного змістового
модуля. До модульного контролю допускаються всі студенти. Завершується модульний контроль модульними контрольними роботами. Перескладання МКР допускається в терміни,
визначені викладачем, під час поточних консультацій. Студенти, які не з’явилися на модульний контроль (незалежно від причини), мають право один раз пройти модульний контроль у
визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.
Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як сума балів, отриманих при поточному контролі, балів за ІДЗ та балів за МКР.
Підсумковий (семестровий) контроль – комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів усіх модульних контролів.
Підсумкова семестрова модульна оцінка виставляється максимально 60 балів.
Екзаменаційна оцінка виставляється максимально 40 балів.
Підсумкова семестрова оцінка максимально рівна 100 балів і обчислюється як сума
балів, отриманих за підсумкову семестрову модульну оцінку і екзаменаційну оцінку.
Остаточна кількість балів трансформується в оцінки національної шкали: для екзамену
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) за таблицею
відповідності.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова семестрова модульна оцінка
Розділ / змістовий модуль 1
Розділ / змістовий модуль 2
Т1, Т2, Т3
Т4, Т5, Т6
ПО
Тест
МКР 1 ІДЗ 1
ПО
Тест
МКР 2 ІДЗ 2
5
5
10
10
5
5
10
10
Т1, Т2, …, Т6 – теми змістових модулів.

Екзаменаційна
оцінка

Підсумкова
семестрова
оцінка

40

100
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оцінювання
Розділ/змістовий модуль №1
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Розділ/змістовий модуль №2
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Підсумкова семестрова модульна оцінка (максимально 60 балів).
Екзаменаційна оцінка (максимально 40 балів).
Підсумкова семестрова оцінка (максимально 100 балів).
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
Оцінка за національною
види навчальної
Шкала ЄКТС
шкалою для екзамену
діяльності
90–100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно
1-34
F
незадовільно

13. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс.
2. Тексти лекцій (в електронному варіанті).
3. Презентації лекцій (в електронному варіанті).

1.

2.
3.
4.

14. Рекомендована література
Базова
Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина 1. Класична теорія тестування: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с.
Вимірювання в освіті: підручник / за редакцією О.В. Авраменко. – Кіровоград: «КОД»,
2011. – 360с.
Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середньої школи // Українознавчий
альманах. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 4. – С. 35–39.
Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: національний огляд
виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Два189

дцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Укл.: М. Корюкалов. – К., 2014.
– 122 с.
5. Гендерний розвиток у суспільстві: конспекти лекцій / відп. ред. К. М. Левківський, наук.
ред.-упоряд. С. П. Юдіна. – Вид. 2-ге. – К.: Фоліант, 2005. – 351 с.
6. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М.
Кікінежді та ін.]; за наук. ред. В. П. Кравця. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. –
448 с.
7. Генсіцька-Антонюк Н. Гендерний аналіз сучасних підручників з математики в контексті
ідей В.О. Сухомлинського // Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. –
Вип. 123. – Т. ІІ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 416 с. – (Серія: Педагогічні науки). –
С.167-170.
8. Дрожжина Т. В. Гендерні аспекти в освіті / Т. В. Дрожжина // Управління школою. – 2012.
– № 16/18. – С. 76-82.
9. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч.2. Математична статистика. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.
10. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. / Г.Т. Кловак. – Чернігів: Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с.
11. Конет І.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах. –
Кам’янець–Подільський: Абетка, 2001. – 220 с.
12. Конет І.М., Недокіс В.А. Практикум з математичної статистики. – Кам’янець-Подільський:
Вид-во Абетка-Світ, 2011. – 252 с.
13. Кравець В. Гендерна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / В. Кравець.
– Т.: Джура, 2003. – 415 с.
14. Кувшинова Т.И., Будницкая Н.К. Влияние профиля обучения и гендерных особенностей
старшеклассников на степень выраженности интереса к различным сферам деятельности
// Современные наукоемкие технологии. – 2015. – № 9. – С. 144-148. – URL:
http://www.top-technologies.ru/ru/article/ view?id=35141
15. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А.А. Кыверялг. –
Таллин: ВАЛГУС, 1980. – 334 с.
16. Лупан І.В. Комп’ютерні статистичні пакети: навчально-методичний посібник. 2-ге видання // І.В. Лупан, О.В. Авраменко. К.С. Акбаш. – Кіровоград: КОД, 2015.– 236 с.
17. Малес Л.В. Основи Гендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації з грифом МОН. – К.: ПРООН, 2004. – 39 с.
18. Основи теорії гендеру: навч. посіб. / редкол.: Агєєва В. П. та ін. – К.: К.І.С., 2004. – 535 с.
19. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження.-К., Наукова думка, 1996. – 232с.
20. Паніотто В. І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В. І. Паніотто, В. С. Максименко,
Н. М. Харченко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 270 с.
21. Плахотнік О. Вчитель і вчителька: Гендерний аналіз однієї професії [Текст] // Studia
Methodologica: альманах / укладач І. В. Папуша. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – С. 310–315.
22. Ріжняк Р. Я. Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990-2016 роки) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – Том 2. – 272 с. – С. 103-107.
23. Руденко В. М. Математичні методи в психології: підручник / В. М. Руденко,
Н. М. Руденко. – К.: Академвидав, 2009. – 284 с.
24. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: Підручник /
С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.
25. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
– 344 с.
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26. Телейко А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології: навч. посіб /
А. Б. Телейко, Р. К. Чорней. – К.: МАУП, 2007. – 424 с.
27. Фадєєва Т. О. Практичні заняття до курсу «Математичні методи у психології»: для студентів психолого-педагогічного факультету (спеціальності «Практична психологія», «Соціальна педагогіка») / Т. О. Фадєєва. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 80 с.
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30. Шлыкова Н.И., Полянина О.И. Эмоциональный интеллект и удовлетворённость браком:
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31. Al-Hazzaa, Hazzaa & Musaiger, Abdulrahman & Abahussain, Nada & Alsobayel, Hana &
Qahwaji, Dina. (2012). Prevalence of short sleep duration and its association with obesity
among Saudi adolescents. Annals of Thoracic Medicine. 7. 133-139.
32. An Institutional Approach to Gender Diversity and Firm Performance Forthcoming at
Organization
Science
Letian
Zhang
Harvard
Business
School
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/An%20Institutional%20Approach%20to%20
Gender%20Diversity%20and%20Firm%20Performance_4c0479f3-9d13-4af8-82da7f1713af940d.pdf
33. Athanasiades C., Deliyanni-Kouimtzis V. (2010) The experience of bullying in secondary school
students,
Psychology
in
the
Schools,
47,
4,
328-341
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pits.20473/pdf)
34. Bowden, Randall & Mccauley, Kayleigh. (2016). Leadership Styles of College and University
Athletic Directors and the Presence of NCAA Transgender Policy. Journal of Educational Issues.
2.
267.
10.5296/jei.v2i2.10120.
–
URL:
https://www.researchgate.net/publication/310389031_Leadership_Styles_of_College_and_Un
iversity_Athletic_Directors_and_the_Presence_of_NCAA_Transgender_Policy
35. Dadatsi, K., Deliyanni-Kouimtzi, V. (2014). Tomboys and sissies: adolescent boys talk about
peers participating in „cross- gendered‟ sport activities. In Chisholm, L.A. & V. DeliyanniKouimtzi (Eds). Changing Landscapes of Childhood and Youth in Europe. Cambridge: Cambridge
Scholars Publishing, 14-38.
36. Darmadi, Salim (2010): Board diversity and firm performance: the Indonesian
evidence. Published in: Corporate Ownership and Control, Vol. 1, No. 9 (2011): pp. 524-539.
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/38721
37. Dugan, John & L. Kusel, Michelle & M. Simounet, Dawn. (2012). Transgender College Students:
An Exploratory Study of Perceptions, Engagement, and Educational Outcomes. Journal of
College Student Development. 53. 719-736. 10.1353/csd.2012.0067.
38. Eagly AH, Karau S, Makhijani M. 1995. Gender and the effectiveness of leaders: a metaanalysis. Psychol. Bull. 117:125–45.
39. Endendijk J.J., Groeneveld M.G., Bakermans-Kranenburg M.J., Mesman J. GenderDifferentiated Parenting Revisited: Meta-Analysis Reveals Very Few Differences in Parental
Control
of
Boys
and
Girls.
Plos
ONE,
2016,
11(7),
Рр.1–33.
–
191

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159193 (Centre for Child and Family Studies, Leiden
University, Leiden, the Netherlands)
40. Erzsébet Barát (2009) The troubling internet space of ‘woman’s mind’ SAGE Publications,
Discourse & Communication, 3/4. Pp. 401-426
41. European Professional Women’s Network (EPWN) (2006), “Second bi-annual European PWN
board
women
monitor
2006:
Scandinavia
strengthens
its
lead”:
http://www.europeanpwn.net/files/boardwomen_press_release120606_1.pdf
42. Fodor É, Lane L, Schippers J, vander Lippe T. (2011) Gender Differences in Quality of Life. In:
Back-Wicklung M, der Lippe TV, den Dulk L, Doornie-Huskies A, editors. Quality of Life and
Work in Europe: Theory, Practice, Policy. London: Palgrave; 2011. p. 149-165.
43. Fodor É. (2001) The Feminization of Poverty in Six Post-State Socialist Societies // Review of
Sociology,7/2 Pp. 91-107.
44. Fodor É., Balogh A. (2010) Back to the kitchen? Gender role attitudes in 13 East European
countries // Zeitschrift für Familienforschung, 22/3. Рр. 289-307.
45. Freitas, Annie. (2017). Beyond acceptance: Serving the needs of transgender students at
women's
colleges.
Humboldt
Journal
of
Social
Relations.
294-314.
https://www.researchgate.net/publication/319250100_Beyond_acceptance_Serving_the_nee
ds_of_transgender_students_at_women's_colleges_TransgenderStudentExperience.pdf
46. Hyde JS. 2013. Gender similarities and differences.
47. Hyde JS. 2005. The gender similarities hypothesis. Am. Psychol. 60:581–92.
48. Hyde JS, Fennema E, Lamon S. 1990a. Gender differences in mathematics performance: a
meta-analysis. Psychol. Bull. 107:139–55.
49. Hyde JS, Lindberg SM, Linn MC, Ellis A, Williams C. 2008a. Gender similarities characterize
math performance. Science 3 21:494–95.
50. Else-Quest NM, Hyde JS, Linn MC. 2010. Cross-national patterns of gender differences in
mathematics: a meta-analysis. Psychol. Bull. 136:103–27.
51. Kret, M. E., Pichon, S., Grèzes, J., & de Gelder, B. (2011). Men fear other men most: gender
specific brain activations in perceiving threat from dynamic faces and bodies - an FMRI study.
Frontiers
in
psychology,
2,
3.
doi:10.3389/fpsyg.2011.00003
–
URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3111446/
52. Lindberg SM, Hyde JS, Petersen J, Linn MC. 2010. New trends in gender and mathematics
performance: a meta-analysis. Psychol. Bull. 136:1123–35.
53. Linn MC, Petersen AC. 1985. Emergence and characterization of sex differences in spatial
ability: a metaanalysis. Child Dev. 56:1479–98.
54. Maeda Y, Yoon SY. 2013. A meta-analysis on gender differences in mental rotation ability
measured by the Purdue Spatial Visualization Tests: Visualization of rotations (PSVT:R). Educ.
Psychol. Rev. 25:69–94
55. Marinova, J., Plantenga, J., and Remery, C. (2010), “Gender diversity and firm performance:
Evidence from Dutch and Danish boardrooms,” discussion paper, University of Utrecht,
Utrecht School of Economics, Utrecht, January.
56. Mcneil, Jay & Bailey, Louis & Ellis, Sonja & Regan, Maeve. (2013). Speaking from the margins:
Trans
mental
health
and
well-being
in
Ireland.
–
URL:
https://www.researchgate.net/publication/281453128_Speaking_from_the_margins_Trans_m
ental_health_and_well-being_in_Ireland
57. Anna Nobili, Cris Glazebrook, Walter Pierre Bouman, Derek Glidden, Simon Baron-Cohen,
Carrie Allison, Paula Smith,·Jon Arcelus. Autistic Traits in Treatment-Seeking Transgender
Adults //Journal of Autism and Developmental Disorders, 2018-12-13. DOI: 10.1007/s10803018-3557-2 – URL: http://docs.autismresearchcentre.com/papers/2018 _Nobili_Autistic-traitsin-treatment-seeking-transgender-adults.pdf
192

58. Pavlova MA, Weber S, Simoes E, Sokolov AN (2014) Gender Stereotype Susceptibility. PLoS
ONE 9(12): e114802. – URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114802 (Tübingen)
59. Randøy, T., Oxelheim, L., and Thomsen, S. (2006), “A Nordic perspective on corporate board
diversity”, working paper, Nordic Innovation Centre, Oslo, November.
60. Rose, C. (2007), “Does female board representation influence firm performance? The Danish
evidence”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 15 No. 2, pp. 404-413.
61. Ruigrok, W. and Kaczmarek, S. (2008), “Nationality and international experience diversity and
firm performance: country effects”, working paper, University of St Gallen, St Gallen,
September.
62. Smith, N., Smith, V., and Verner, M. (2005), “Do women in top management affect firm
performance? A panel study of 2500 Danish firms”, discussion paper, Institute for the Study of
Labor, Bonn.
63. Su R, Rounds J, Armstrong P. 2009. Men and things, women and people: a meta-analysis of sex
differences in interests. Psychol. Bull. 135:859–84.
64. Tacheva, S. and Huse, M. (2006), “Women director and board task performance: Mediating
and moderating effects of board working style”, paper presented at the European Academy of
Management
Conference,
17-20
May,
Oslo,
available
at:
http://www.boeckler.de/pdf/v_2006_03_30_huse2_f5.pdf
65. Arturas Tereškinas (2012) Post-Soviet Masculinities, Shame, and the Archives of Social
Suffering in Contemporary Lithuani // Women and Gender in Postwar Europe: from Cold War
to European Union. Pp. 194-211.
66. The Swedish approach to gender equality https://sweden.se/society/gender-equality-insweden/
67. Van den Besselaar, P., & Sandström, U. (2015). Gender differences in research performance
and its impact on careers: a longitudinal case study. Scientometrics, 106, 143-162.
doi:10.1007/s11192-015-1775-3 – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/
PMC4709377/ (Department of Organization Sciences & Network Institute, Vrije Universiteit
Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands; INDEK, KTH Royal Institute of Technology,
Lindstedtsv. 30, 10044 Stockholm, Sweden, Örebro University, Örebro, Sweden)
68. Voyer D, Voyer S, Bryden MP. 1995. Magnitude of sex differences in spatial abilities: a metaanalysis and consideration of critical variables. Psychol. Bull. 117:250–70.
69. Voyer D. 2011. Time limits and gender differences on paper-and-pencil tests of mental
rotation: a metaanalysis. Psychon. Bull. Rev. 18:267–77.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Допоміжна
Алмаев Н. А. Применение контент-анализа в исследованиях личности: методические вопросы. – Москва: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012. – 167 с.
Волков Ю.І., Войналович Н.М. Елементи дискретної математики: Навчальний посібник. –
Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 1999. – 173 с.
Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и
исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. – 2-е изд. – М.:
Форум, 2008. – 464 с.
Гендерна соціологія // Соціологія: підручник / за ред. В. Г. Городяненка. – 2-е вид., випр. і
доп. – К.: Академія, 2002. – С. 442-463.
Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. – М.: Прогресс,
1976. – 494 с.
Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Михалін Г.О. Теорія ймовірностей і математична статистика:
Підручник. – Вид.2-е, перероб. і доп. – Полтава: Довкілля-К, 2009. – 500 с.
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7. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. – Ч.1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000. – 304 с.
8. Короткий тестологічний словник-довідник. / Упор. Л.Т. Коваленко. – К.: Грамота, 2008. –
160 с. (Серія «Словник»).
9. Нечитайло И. С. Математические методы в социологии: учебник для студентов высш.
учеб. заведений / И. С. Нечитайло, М. В. Бирюкова; Нар. укр. акад. [каф. социологии]. –
Харьков: Изд-во НУА, 2012. – 243 с.
10. Опря А.Т. Статистика. Математична статистика. Загальна теорія статистики. Навчальний
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
11. Підгорний А.З. Теорія статистики: Навчальний посібник. – Одеса: ОДЕУ, 2001. – 140 с.
12. Реннер А.Г., Аралбаева Г.Г., Зиновьева О.А. Дисперсионный анализ: методические указания к лабораторному практикуму. – Оренбург, 2002. – 25 с.
13. Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навч. посіб. / М. Г. Ткалич. – К.: Академвидав, 2011. –
245 с.
14. Фетісов В. С. Комп’ютерні технології в тестуванні: навч. метод. посіб. – Ніжин: Видавець
ПП Лисенко М.М., 2011. – 140 с.
15. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула – К.: "Академвидав",
2006. – 352 с.
16. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. / М.М. Фіцула – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 192 с.
17. Циба В. Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід. – К.:
МАУП, 2002. – 248 с.
18. Шевченко З.В. Словник Гендерних термінів / Укл. З.В. Шевченко. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. (http://a-z-gender.net/ua/%d2% 91enderni-doslidzhennya.html)
19. Yaremenko L., Shevchenko N., Khaletska Z. The research of diversities between the level of the
educational achievements of male and female students. [Електронний ресурс]:
http://gestproject.eu/wp-content/uploads/2016/11/ Final_All_GeSt_Morocco_2016_.pdf
15. Інформаційні ресурси
1. Інтернет-ресурси
• http://schoollib.com.ua/pdf_library/41.pdf
• http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/e8f4ffc5-d9db-4447-a84abec09a27da7f.pdf
• http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/c59e9530-b48c-4587-bdb1037b0692ee55.pdf
2. Сервер навчальних матеріалів
\\Netstorm\stuff\Кафедра_прикладной_математики\Lutchenko\Освітні_вимірювання \КМуПН
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1.4.5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці»
(ПП 2.08.1)
Розробники: Лупан Ірина Володимирівна, доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
01 Освіта
(шифр і назва)

Вибіркова

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
Загальна кількість годин 120

Спеціальність
011 Науки про освіту,
Спеціалізація
Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий
аспект.

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний
рівень: магістр

Рік підготовки:
1-й
-й
Семестр
12-й

-й
Лекції

20 год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
16 год.
год.
Консультації
4 год.
год.
Самостійна робота
80 год.
год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 36/80=0,5
для заочної форми навчання 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Мета та завдання вивчення дисципліни. В останні роки інтерес до статистичних
досліджень особливо у соціальних науках зростає надзвичайно швидкими темпами. Посилюється також значення результатів таких досліджень на соціальні та політичні процеси у
суспільстві. Тому важливо готувати фахівців, здатних до проведення кваліфікованих неупе195

реджених статистичних досліджень. Однак статистичне дослідження не обмежується вибором обчислювальної процедури та розробкою анкет. Однією з найголовніших умов
об’єктивного статистичного дослідження є правильна побудова досліджуваної вибірки. Вивченню правил та законів побудови такої вибірки і присвячено даний курс.
Основну увагу приділено питанням формування вибірки у соціологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях. Це пояснюється, по-перше, специфікою даних, отриманих
у таких дослідженнях: це переважно номінативні та порядкові дані з невизначеним законом
розподілу. По-друге, хоча у навчальному курсі розглядається проста випадкова вибірка, однак на практиці саме у соціальних дослідженнях забезпечити таку вибірку вдається далеко
не завжди. По-третє, враховуючи значний вплив результатів соціальних досліджень на подальші соціальні процеси, слід надзвичайно ретельно дбати про їхню об’єктивність, достовірність та обГрунтованість.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
переваги та недоліки вибіркового та суцільного обстеження;
типи похибок у статистичних обстеженнях в соціальних науках;
процедуру побудови простої випадкової вибірки;
способи оцінювання стандартної похибки за вибіркою;
способи оцінювання необхідного розміру вибірки;
способи формування стратифікованої вибірки та умови її використання;
способи формування кластерної вибірки;
причини використання та способи формування неімовірнісних вибірок;
критерії формування плану експеримента у педагогіці, соціології та психології.
Студенти повинні уміти:
формувати просту випадкову вибірку;
визначати довірчий інтервал досліджуваної ознаки;
визначати необхідний розмір вибірки;
оцінювати стандартну похибку дослідження за вибіркою;
формувати стратифіковану вибірку за генеральною сукупністю: визначати кількість
страт, їхні ваги;
формувати кластерну одноступінчасту та двоступінчасту вибірки;
оцінювати сумарне та середнє значення досліджуваної ознаки за імовірнісною вибіркою;
розробляти план педагогічного експеримента;
застосовувати вибірки в освітніх та гендерних дослідженнях.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи вибіркових обстежень.
Тема 1.1. Основні поняття вибіркового обстеження. Мета вибіркового обстеження.
Вибіркове або суцільне обстеження: переваги та недоліки кожного. Поняття сукупності та
одиниці обстеження.
Модель вибірки як складова моделі обстеження. Типи похибок у соціологічному обстеженні: вибіркові та не вибіркові похибки. Класифікація процедур відбору та їх порівняння.
Тема 1.2. Проста випадкова вибірка. Імовірнісний відбір. Ідея вибіркового розподілу.
Параметри та статистики. Процедура побудови простої випадкової вибірки. Властивості оці196

нок: незміщеність, обГрунтованість, ефективність. Оцінювання стандартної похибки за вибіркою. Довірчий інтервал. Розмір вибірки.
Тема 1.3. Систематичний відбір. Результати систематичного відбору. Надійні інтервали. Розмір вибірки при систематичному відборі. Ефективність систематичного відбору. Міри
однорідності. Оцінювання дисперсії при систематичному відборі.
Змістовий модуль 2. Складні методи відбору.
Тема 2.1. Стратифікована вибірка. Основні поняття стратифікованої вибірки. Причини
використання стратифікованої вибірки. Розбиття генеральної сукупності на страти. Властивості страт. Кількість страт. Оцінювання кількості за відношенням та за регресією. Ваги страт.
Типи розміщення вибірки за стратами. Пропорційне розміщення (рівноімовірнісна вибірка).
Рівномірне розміщення. Розміщення Неймана. Оптимальне розміщення. Постстратифікація.
Тема 2.2. Кластерна вибірка. Поняття кластера. Багатоступінчаста вибірка. Кластери
різних розмірів, підвибірки рівних розмірів. Дизайн-ефект як форма порівняння випадкової
вибірки з іншими імовірнісними методами відбору.
Вибірки кластерів неоднакового розміру. Кластери надто великого та надто малого
розміру. Вартісна модель. Оптимальний розмір кластерів. Одноступінчастий та двоступінчастий кластерний відбір.
Тема 2.3. Складні обстеження. Оцінювання за відношенням, зізницею та регресією.
Ефект планування. Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин, відведених на:
Тема

Разом Лекції

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Консультації

Самостійну
роботу

Змістовий модуль І. Основи вибіркових обстежень
Тема 1. Основні
поняття вибіркового обстеження
Тема 2. Проста
випадкова вибірка
Тема 3. Систематична вибірка
Разом (модуль 1)

14

4

10

28

4

4

20

10

2

2

6

54

10

6

2

36

Змістовий модуль II. Складні методи відбору
Тема 4. Стратифікована вибірка
Тема 5. Кластерна
вибірка
Тема 8. Складні
обстеження
Разом (модуль 2)
Всього годин

23

4

4

15

23

4

4

15

18

2

2

14

66
120

10
20

10
16

2
4

44
80
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5. Теми семінарських занять
№ з/п
Назва теми
Не передбачено
6. Теми практичних занять
№ з/п

Назва теми
Не передбачено

7. Теми лабораторних занять
№ з/п
Назва теми
Проста випадкова вибірка. Надійні інтервали та обсяг
1.
вибірки.
2.
Проста вибірка. Оцінювання пропорцій.
3.
Систематична вибірка.
4.
Стратифікована вибірка.
5.
Стратифікована вибірка. Оптимальний розподіл.
6.
Кластерний відбір.
7.
Кластерний відбір. Оцінювання ефективності.
8.
Складні обстеження.
Разом
8. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
1.
Підготовка до практичних занять
2.
Похибки вибіркового обстеження та способи їх зменшення.
Приклади вибіркових обстежень у соціальних та економіч3.
них дослідженнях.
4.
Вибірки та їх представлення.
5.
Оцінки.
6.
Довірчі інтервали.
7.
Проста випадкова вибірка.
8.
Систематична вибірка.
9.
Стратифікована вибірка.
10.
Кластерна вибірка.
11.
Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.
Разом:

Кількість годин

Кількість годин

Кількість годин
2
2
2
2
2
2
2
2
16

Кількість годин
30
2
2
2
2
2
2
4
11
11
12
80

9. Індивідуальні завдання
І. Побудова вибірок різного виду на відомій генеральній сукупності.
Зібрати відомості про елементи генеральної сукупності. (Можливі сюжети: результати
опитування студентів факультету, результати вступної компанії, тощо).
6) Визначити параметри генеральної сукупності.
7) Сформувати просту випадкову вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
простою випадковою вибіркою.
198

8) Сформувати стратифіковану вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
стратифікованою вибіркою.
9) Сформувати кластерну вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за кластерною вибіркою.
10) Порівняти отримані результати. Зробити висновки.
ІІ.1. Знайти матеріали гендерного дослідження. Проаналізувати вибірковий дизайн
обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
ІІ.2. Знайти матеріали про побудову вибірки освітнього дослідження (моніторингу).
Проаналізувати вибірковий дизайн обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
10. Методи навчання
Основними формами організації навчання при викладанні курсу Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці є лекція та лабораторне заняття.
На лекціях найчастіше використовується пояснювально-ілюстративний метод та метод
проблемного викладання із застосуванням навчальних демонстрацій та ілюстрацій.
На лабораторних заняттях розв’язуються задачі, пов’язані з оцінюванням параметрів
генеральної сукупності за результатами вибіркових обстежень, досліджують ефективність
застосованих вибіркових дизайнів порівняно з простим випадковим відбором, тощо.
При виконанні самостійних та індивідуальних завдань використовується частковопошуковий та дослідницький методи (конспектування, складання плану статистичного дослідження, рецензування, підготовка даних, побудова графіків та ін.), робота з різноманітними
джерелами (журнальними публікаціями, інтернет-джерелами, матеріалами реальних досліджень).
11. Методи контролю
Контроль знань з дисципліни Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці здійснюється у вигляді поточного оцінювання на лабораторних заняттях, модульної
контрольної роботи, оцінювання якості виконання індивідуального завдання та підсумкового
екзамена.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Модульна контІндивідуальне
Лабораторні
рольна робота
завдання
10
10
85=40

Екзамен

Разом

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливіс-

не зараховано з можливіс199

0-34

F

тю повторного складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

тю повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Матеріали на сервері навчальних матеріалів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14. Рекомендована література
Базова
Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник / О.І.
Василик, Т.О.Яковенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 208 с.
Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К.: КВІЦ, 2001. –248.
Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень. – К., 2000. (PDF)
Джессен Р. Методы статистических обследований. – М., 1985. (DJVU)
Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М., 1976. (DJVU)
Lohr, S. Sampling: Design and Ana1ysis. – Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. 1999.
Richard L. Scheaffer. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William Mendenhall
III, R. Lyman Ott. – 6th ed. Published 2006 by Thomson Brooks/Cole in Southbank, Vic,
Belmont, Calif. (scheaffer_9812383-4-1.pdf)

Допоміжна
8. Вибіркове обстеження: Термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова
та інші. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 140 с.
9. Иейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. – М.: Статистика, 1965.
10. Thompson, Steven K. Sampling, 3rd.ed., John Wiley and Sons, 2012.
11. Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. – Springer-Verlag,
New York, 1992.
12. Kish L. Survey Sampling. – Wiley Classics Library Edition Published, 1995. – 643 p.
13. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1982.
14. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень [Текст]: навч. посіб. / А. М. Єріна; Київський
національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 128 с.
15. Бокун Н. Ч. Методы выборочных обследований: [учеб.-справ. пособ.] / Бокун Н. Ч., Чернышева Т. М. – Минск: НИИ статистики Мин-ва статистики и анализа Республики Беларусь, 1997. – 416 с.
16. Борисенко О.Д., Майборода Р.Є. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки (вибрані лекції). – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – 117 с.
17. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
Приклади застосування вибіркових обстежень у гендерних дослідженнях:
18. Опис методик побудови кластерних вибірок для проведення обстеження у різних країнах(Матеріали
мультиіндикаторного
кластерного
дослідження
(MICS)):
http://mics.unicef.org/tools
19. Rédai, D. (n.d.). Gender and education in Slovenia and Hungary : a comparative analysis of
Slovenian and Hungarian educational reforms since the 1990. Budapest : Central European
University, 2003. Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
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20. Rédai, D. (n.d.). Sexing the school : constituting gender, ethnicity and class through discourses
of sexuality in a Hungarian secondary school. Budapest : Central European University, 2015.
Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
21. RÉDAI, D. (2012). Un/Queering the Nation?: Gender, Sexuality, Nationality and Homophobia in
the Media Discourse on the Violence against the 2008 Gay Pride in Budapest. Sextures, 2(2),
47. Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
22. Dionysios Gouvias &Christos Alexopoulos. Sexist stereotypes in the language textbooks of the
Greek primary school: a multidimensional approach //Gender and Education, Volume 30, 2018
- Issue 5, Pages 642-662 - https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1237620
23. Gerd Brandell &Else Marie Staberg. Mathematics: a female, male or gender-neutral domain? A
study of attitudes among students at secondary level //Gender and Education. -Volume 20,
2008 - Issue 5, Pages 495-509.
24. Anna-Kaisa Berisha, Piia Seppänen. (2017) Pupil selection segments urban comprehensive
schooling in Finland: composition of school classes in pupils’ school performance, gender, and
ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research 61:2, pages 240-254.
25. Manuela Alves, Cristina S. Rodrigues, Ana Maria A.C. Rocha, Clara Coutinho. (2016) Selfefficacy, mathematics’ anxiety and perceived importance: an empirical study with Portuguese
engineering students. European Journal of Engineering Education 41:1, pages 105-121.
26. Frosi Lamprini, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki (2015). The role of the school and of the teachers in
promoting gender equality: beliefs expressed by Greek teachers. Theory and Research in the
Sciences of Education. vol.4 p.21-38.
27. Kastrani Th, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki, Athanasiadou Christina (2015). Greek female clients'
experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological
analysis. International Journal for the Advancement of Counselling. vol.37 no. 1 p.77-92.
28. Avgeri, E. (2015). The Gender-Influence Perspective in Educational Management and
Leadership : A Comparative Study of Upper Secondary Women Principals in Thessaloniki,
Greece
and
Stockholm,
Sweden
(Dissertation).
Retrieved
from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-118752
29. van Breen, J. A., Spears, R., Kuppens, T., & Lemus, S. de. (2018). Subliminal Gender
Stereotypes: Who Can Resist? Personality and Social Psychology Bulletin, May 20, 2018. https://doi.org/10.1177/0146167218771895
30. María Victoria Carrera-Fernández,María Lameiras-Fernández &Yolanda Rodríguez-Castro.
Performing intelligible genders through violence: bullying as gender practice and
heteronormative control. Gender and Education, Volume 30, 2018 - Issue 3, Pages 341-359.
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1203884
31. Orla McCormack &Jim Gleeson. Attitudes of parents of young men towards the inclusion of
sexual orientation and homophobia on the Irish post-primary curriculum. Gender and
Education,
Volume
22,
2010
Issue
4,
Pages
385-400
https://doi.org/10.1080/09540250903474608
32. Maria Tsouroufli. Gender and Teachers' Classroom Practice in a Secondary School in Greece.
Gender and Education, Volume 14, 2002 - Issue 2, Pages 135-147.
https://doi.org/10.1080/09540250220133996
33. Dimitris Evripidou. Effects of heteronormativity on Cypriot EFL classroom participation:
students’
experiences.
Gender
and
Education,
11
Oct
2018
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533920
34. Claire Bonnard &Jean-Francois Giret. Gender differences in French undergraduates’ academic
plans and wage expectations. Gender and Education, Volume 28, 2016 - Issue 4, Pages 581598. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1156060
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1.4.6. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистичні показники гендерної рівності»
(ПП 2.11.1)
Розробник: доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, кандидат фіз.-мат. наук Акбаш Катерина Сергіївна
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання*

Кількість кредитів
ЄКТС – 6

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Блоків/модулів –
Розділів/змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
Загальна кількість годин –
180

Тижневих аудиторних годин для денної форми
навчання:
3 год.

Рік підготовки
Спеціальність (спеціалізація):
011 Освітні, педагогічні науки
(Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий аспект)
(шифр і назва)

Освітньо-професійний рівень:
магістр

-й

1-й
Семестр

-й

2-й
Вид контролю:
екзамен
Лекції
год.
18 год.
Практичні, семінарські:
год.
36 год.
Лабораторні:
год.
год.
Самостійна робота:
год.
120 год.
Індивідуальні завдання:
год.
год.
Консультації:
год.
6 год.

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 50%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіння знаннями та апаратом гендерного аналізу у основних сферах людського життя.
Завдання: ознайомлення студентів з соціально-психологічною природою гендеру, суспільно-політичною роллю та основним апаратом гендерного аналізу, зокрема розрахунком
та аналізом гендерних індексів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- місцезнаходження гендерних даних у різних сферах людського життя (міжнародні організації та звіти цих організацій);
- методи обробки статистичних даних у контексті гендерних досліджень; методики обрахунку гендерних індексів та індикаторів.
вміти:
- виявляти, які типи гендерних даних доступні, як ці дані збирати і як їх можна використовувати, щоб вирішити, чи підходять вони для конкретної задачі;
- розуміти статистичні концепції, а саме чітко визначати статистичні концепти;
- аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статичну інформацію, яка потрібна для гендерних досліджень. Тобто здатність критично оцінювати статистичну інформацію, виділяти і правильно застосовувати статистичні методи і виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування;
- передавати статичну інформацію, а саме уміння виявити головні зв’язки, причини змін
і напрям змін у даних, здатність по цим змінам оцінити просування до поставленої
мети. Уміння правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і усно викладати їх значення і зв'язок з питанням що вивчається.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і застосуванні статистики.
У даній темі розглядаються базові навички у розумінні і застосуванні статистики, а саме: розуміння даних; розуміння статистичних концептів (показник, концепт, населення, змінна, класифікація, пропорції і відсотки, відношення, коефіцієнт, індекс, джерело даних, метадані); аналізувати та оцінювати статистичну інформацію. Пояснюється зміст поняття «гендерна статистика».
Тема 2. Вимірювання населення
У темі чітко аналізуються демографічні показники, які необхідні для гендерного аналізу. Висвітлюються джерела даних (переписи населення, демографічні і медичні обстеження
(DHS), адміністративні записи), ключові показники(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.)
Тема 3. Вимірювання праці і економічної діяльності
У даній темі висвітлений зв'язок між статтю/гендером і економічною діяльністю. Викладаються основні поняття, яким чином вимірюється економічна діяльність: продуктивна,
непродуктивна, економічна і неекономічна діяльність; працездатне населення (зайняте +
незайняте) і економічна пасивність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.).
Тема 4. Освіта і навчання
У даній темі висвітлюються гендерні проблеми у освіті, міжнародні стандарти для
освітніх систем (міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО, офіційний віковий діапазон). Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, об203

стеження і переписи) та основні показники (загальний показник числа тих, хто отримує вищу
освіту; загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи; показник тих, хто отримав вищу освіту, розбивка по статі; частка жінок серед отримавших вищу
освіту в області науки, інженерних дисциплін, виробництва і будівництва; показник тих, хто
отримав повну середню освіту; розподіл вікової групи 25-64 роки по вищому рівню отриманої освіти і по статі; молоді люди (15-24 роки) не зайняті, не навчаються, розбивка по статі).
Тема 5. Здоров’я
Тема присвячена розгляду вирішальних факторів здоров’я. Розглядаються основні
проблеми здоров’я в залежності від статі на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності, показник
народжуваності у підлітковому віці).
Тема 6. Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці
Тема присвячена гендерним відмінностям і прийняттю рішень. Розглянути основні
моменти пекінської декларації, в якій було визначено участь жінок у роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінокзаконодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного
парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня % ). Розглядаються методи
розрахунку та інтерпретація основних показників.
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
У темі висвітлюється класифікація основних індексів та індикаторів, показуються міжнародні доповіді і звіти в яких ці індекси розраховуються. Розглядаються наступні індекси та
розглядається структура сфер, які цей індекс охоплює: Індекс гендерного розвитку (Gender
development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок (Gender
Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс
людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap
Index); Індекс економічних можливостей жінок (Women`s Economic Opportunity Index); Індекс
соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Також наводяться спеціальні і регіональні індекси.
Тема 8. Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності
У рамках теми проводиться моніторинг досягнення гендерної рівності: Україна та ЄС у
глобальних рейтингах ефективності гендерної політики. Розкривається структура та методика
обрахунку показнику гендерної нерівності. Для індексу гендерної нерівності окремо розглядаються його складові: репродуктивне здоров’я (рівень материнської смертності та коефіцієнт народжуваності у підлітків); розширення громадянських прав і можливостей (співвідно204

шенням числа жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту, та рівнем середньої та вищої
освіти серед жінок); економічна активність та можливості жінок на ринку праці.
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Розглядаються методи багатовимірної класифікації об’єктів. Застосування кластерного
аналізу для класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

лекційних

Назви розділів/змістових модулів і тем

Усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7
8
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і застосу13
2
2
9
ванні статистики
Тема 2. Вимірювання населення
21
2
4
15
Тема 3. Вимірювання праці і економічної дія23
2
4
2
15
льності
Тема 4. Освіта і навчання
21
2
4
15
Тема 5. Здоров’я
21
2
4
15
Тема 6. Гендерні відмінності і прийняття рі23
2
4
2
15
шень. Жінки у політиці
Разом за розділом/ змістовим модулем1
122
12
22
4
84
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та інди20
2
4
2
12
катори гендерної рівності
Тема 8. Методологія розрахунку показників
20
2
6
12
гендерної рівності та нерівності
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку
18
2
4
12
по базовим гендерним індексам
Разом за розділом/ змістовим модулем2
58
6
10
2
36
180
18
32
10 120
Усього годин
6. Теми практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Базові навики у розумінні і застосуванні статистики

Кількість
годин
2
205

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
1718

Аналіз демографічної ситуації України. Порівняння національних та
міжнародних демографічних показників
Регіональний аналіз демографічної ситуації. Розрахунок індексів гендерного паритету демографічних показників у області
Вимірювання праці і економічної діяльності в Україні
Гендерний аналіз показників економічної активності населення у області
Аналіз гендерних розривів у показниках тих, хто навчається на національному рівні
Аналіз індексів гендерних паритетів в освітній сфері у Кіровоградській
області
Дослідження змін у головних причинах смертності в Україні та світі
Гендерний аналіз головних показників здоров’я у Кіровоградській
області
Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці.
Аналіз індексів гендерних паритетів у політичній сфері на регіональному рівні
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Національний рівень
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Регіональний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Національний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Регіональний рівень
Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Разом

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
36

8. Самостійна робота
№
з/п
1

2

3

Назва теми
Розгляд основних джерел, які допомагають складати і використовувати
гендерну статистику в Інтернеті та ознайомитись із їх змістом
Розгляд джерел даних (переписи населення, демографічні і медичні обстеження (DHS), адміністративні записи), ключових показників(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.). Формування вибірок статистичних даних для статистичноаналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел отримання показників економічної діяльності (обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових за-

Кількість
годин
9

15

15

206

4

5

6

7

8
9

вдань.
Розгляд джерел отримання освітніх гендерних даних. Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Ознайомлення з основними проблеми здоров’я в залежності від статі на
різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання
відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та
основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності,
показник народжуваності у підлітковому віці). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних моментів пекінської декларації, щодо участі жінок у
роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну
рівність. Розгляд джерел отримання відповідних даних (обстеження та
переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінокзаконодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня % ). Формування вибірок статистичних даних для статистичноаналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел оприлюднення індексів: Індекс гендерного розвитку
(Gender development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь
реалізації прав жінок (Gender Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс людського розвитку,
скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The
Global Gender Gap Index); Індекс економічних можливостей жінок
(Women`s Economic Opportunity Index); Індекс соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної справедливості (Gender Equality Index, GEI). Формування вибірок статистичних
даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних
розрахункових завдань по національним та регіональним даним.
Опрацювання теорії багатомірної класифікації об’єктів, зокрема кластерного аналізу.
Разом

15

15

15

12

12
12
120

10. Методи навчання
Курс оснований на читанні лекцій по окремих блоках гендерних досліджень. Кожна
лекція складається із короткого теоретичного огляду по основних означеннях та методиках
розрахунку гендерних індексів. У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та
обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних
даних та інших наглядних матеріалів.
Практична частина курсу передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань по кожному блоку гендерних досліджень. Для статистичних розрахунків використовуються такі статистичні пакети: MS Excel та PASW Statistics 18.
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11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
• Виконання завдань для самостійного опрацювання;
• Усні відповіді студентів на практичних заняттях;
• Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Розділ/
Розділ/
змістовий модуль 1
змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
5
5
5
5
5
5
10
10 10
Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Підсумковий
тест (екзамен)

Сума

40

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Шкала
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно

не зараховано

добре

зараховано

задовільно

13. Методичне забезпечення
14. Рекомендована література
Базова
1. UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations (2014), Рівні і тренди у дитячій смертності
2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
(IGME)
–
Report
2014.
http://www.unicef.org/media/files/
Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf
2. Відділ населення ООН (2014), Звіт про народжуваність у світі 2013: Народжуваність на
межі.
(World
Fertility
Report
2013:
Fertility
at
the
Extremes)
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport
2013.pdf
3. UNFPA (2014), Методологічні інструкції для гендерного аналізу даних національного перепису населення і житлового фонду (Methodological Guidelines for the Gender Analysis of
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National Population and Housing Census Data) www.unfpa.org/publications/methodologicalguidelines-gender-analysis-national-population-and-housing-census-data
4. Gapminder.org (2015) Число дітей на жінку (Сумарний коефіцієнт народжуваності/ фертильності),
Документація
008
–
версія
6
http://www.gapminder.org/downloads/documentation/gd008
5. МОП (2013), Рівна оплата праці: початкова інструкція (Equal Pay - An introductory guide)
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695

6. Eurostat (2015). Statistics Explained: Gender pay gap statistics /Пояснення статистики Євростата
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
7. МОП (2010), Жінки на ринках праці: Вимірювання прогресу і виявлення проблем. (Women in labour markets:
Measuring progress and identifying challenges) http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835
8. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE AND CENTRAL ASIA), 2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
9. Офіційний вік вступу і тривалість освіти на певний ступінь опубліковані у базі даних Інституту статистики
ЮНЕСКО у розділі Education / System http://data.uis.unesco.org
10. UNESCO (2012), Світовий атлас гендерної рівності в освіті (WORLD ATLAS of Gender Equality in Education).
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Atlas-education-gender-equality1.pdf
11. ВОЗ (2011), Стратегія гендерної рівності для керівництва охорони здоров’я: практичний підхід (Gender
mainstreaming
for
health
managers:
a
practical
approach)
Facilitator’s
Guide
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44516/1/9789241501071_eng.pdf
12. European
Commission
(2015)
Суспільне
здоров’я:
тривалість
здорового
життя
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm
13. ВОЗ,
10
головних
причин
смертності
(The
top
10
causes
of
death)
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index2.html
14. Довідник по збору даних про народжуваність і смертність (Handbook on the Collection of Fertility and Mortality
Data),
United
Nations
Publication,
Sales
No.
E.03.XVII.11,
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_92E.pdf
15. MDG база даних, показник підліткової вагітності на 1000 жінок (Adolescent birth rate per 1000 women): Series
Metadata http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
16. ООН (2015), Цілі розвитку тисячоліття, цілі і індикатори 2015: статистичні таблиці (Millennium Development
Goals,
targets
and
indicators,
2015:
statistical
tables
)
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/StatAnnex.pdf
17. ВОЗ (2015), Статистика Всесвітньої охорони здоров’я 2015: Збірник індикаторів (Indicator Code Book. World
Health
Statistics
World
Health
Statistics
indicators)
www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCompendium.pdf
18. UN Women, Пекинская декларация и Платформа действий http://rs.business.kz/doc/ru/2351.pdf
19. МОП, МСКЗ Міжнародна стандартна класифікація занять, Основна група 1: Законодавці, керівники найвищої ланки і керівники
20. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
21. База даних цілей розвитку тисячоліття ООН: дані про частку жінок, яку вони займають у національному
парламенті http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx
22. International IDEA, Stockholm Univeristy and the Inter-Parliamentary Union (2015), QuotaProject: Global Database of Quotas for Women www.quotaproject.org/uid/search.cfm#
23. International IDEA (2005), Women in Parliament: Beyond Numbers, A Revised Edition
www.idea.int/publications/wip2/index.cfm
24. Міжпарламентський союз, Жінки у національних парламентах
(Womenin national parliaments)
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

25. Економічна комісія ООН для Африки (Uniter Nations Economic Commission for Africa)
http://www.uneca.org/publications/african-gender-anddevelopment-index-2011
Допоміжна
1. Hesketh, T. and Xing, Z.W. (2006), Аномальне співвідношення статей у людських популяціях: причини і наслідки (Abnormal sex ratios in human populations: Causes and
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consequences) The National Academy of Sciences of the USA, V. 103 N. 36.
http://doi.org/10.1073/pnas.0602203103
2. Резулюція відносно праці, зайнятості і недовикористання праці, прийнята на 19-й міжнародній конференції статистиків праці (Resolution concerning statistics of work, employment
and labour underutilization) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
3. Eurofound (2012), NEETs – Молоді люди поза роботою, освітою, навчанням: характеристики, затрати і політичні відповіді у Європі (Young people not in employment, education or
training: Characteristics, costs and policy responses in Europe), Publications Office of the
European
Union,
Luxembourg
www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1254en.pdf

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

15. Інформаційні ресурси
United Nations (2015e), Прогнози світового населення: головні знахідки і розвинені таблиці. (World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables) United
Nations
Population
Division,
ESA/P/WP.241
http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
ЕЭК ООН (2016а), Статистична база даних ЕЭК ООН, зібрана із національних і міжнародних офіційних джерел. (база данних ВОЗ: Європейське здоров’я всім, Євростат і UNICEF
TransMONEE) http://w3.unece.org/PXWeb/en
Доповідь
з
людського
розвитку
(Human
Development
Report)
http://hdr.undp.org/en/content/inequality-adjusted-humandevelopment-index-ihdi
Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) http://www.weforum.org
Журнал економіст: http://www.eiu.com/home.aspx
«Соціальний годинник (дозор)» (Social Watch: poverty eradication and gender justice)
http://www.socialwatch.org.
WHO Global Health Observatory Data Repository http://apps.who.int/gho/data/
view.main.700?lang=en
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1.5. Робочі плани та програми, 2018 р.
1.5.1. Освітньо-професійна програма
«Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011Освітні, педагогічні науки
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація: 2433.2. Професіонал в галузі інформації
та інформаційний аналітик
Профіль освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
1 - Загальна інформація
Повна назва вищого нав- Центральноукраїнський державний педагогічний університет
чального закладу та імені Володимира Винниченка
структурного підрозділу
Кафедра математики
Ступінь вищої освіти та Магістр (другий ступінь вищої освіти).
назва кваліфікації мовою 2433.2. Професіонал в галузі інформації та інформаційний аналіоригіналу
тик
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня
Офіційна назва освітньої
вищої освіти: Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання.
програми
Гендерні студії: науковий аспект)
Тип диплому та обсяг Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяосвітньої програми
ці
Сертифікат про акредитацію. Серія НД № 1289238 Рішення Акредитаційної комісії від 20 грудня 2016 року, протокол №123
(наказ МОН України від 26.12.2016 р. № 1613) Термін дії сертиНаявність акредитації
фіката до 1 липня 2026 року.
Освітньо-професійна програма впроваджується у 2018-2019 роках
НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA - другий цикл,
Цикл/рівень
EFQ-LLL - 7 рівень
Умови вступу визначаються «Правилами прийому на навчання
до Центральноукраїнського державного педагогічного універсиПередумови
тету імені Володимира Винниченка», затвердженими Вченою
радою
Мова(и) викладання
Українська мова
Термін дії освітньої про- До оновлення (прийняття нових стандартів вищої освіти) або до
грами
01 липня 2020 року
Інтернет-адреса постійного розміщення опису http://www.cuspu.edu.ua/ua/
освітньої програми
2 - Мета освітньої програми
Забезпечити студентам набуття теоретичних знань та практичних умінь, навичок за обра211

ною спеціальністю (відповідно до ОПП), зокрема тих, які відносяться до освітніх вимірювань
та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту. Опанування
загальних засад методології наукової та професійної освітньої діяльності, формування
загальних, спеціальних професійних компетентностей, достатніх для ефективного
розв’язування стандартних і нестандартних комплексних проблем у професійній освітній та
дослідницько-інноваційній діяльності, виконання завдань інноваційного характеру для
оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності (у т.ч. з гендерними
аспектами), а також проведення власного дослідження та прилюдний захист його
результатів.
Підготувати студентів до успішного засвоєння складніших програм для наукових
дослідників та розробників, експертів в області комунікації, викладачів, наукових
менеджерів у освітніх та соціальних структурах, у т.ч. в структурах, які виконують гендерні
дослідження.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область 01 Освіта / Педагогіка
(галузь знань, спеці- Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
альність)
(Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект)
Програма базується на сучасних наукових знаннях у сфері освітніх
вимірювань та гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Зокрема, передбачається Грунтовне вивчення основних аспектів
конструювання педагогічних тестів, методик тестування, методів математично-статистичної обробки емпіричних даних (зокрема, в генОрієнтація освітньої
дерних дослідженнях), теоретичних основ шкалювання результатів
програми
тестування; набуття навичок самостійного аналізу й оцінки якісних
характеристик тестових завдань, оцінювання латентних параметрів та
точності параметризації, перевірки адекватності логістичним моделям, виявляти залежності між різними гендерними явищами і встановлювати міру їх зв’язку, перевіряти параметричні та непараметричні гіпотези
Загальні підходи в галузі освітніх вимірювань та гендерних студій.
Професійно-практична лінія програми спеціалізується на конструюОсновний фокус
ванні, моделюванні та параметризації тестів, організації тестування та
освітньої програми
моніторингу в освіті, теорії оцінювання та вимірювання в освіті, викота спеціалізації
ристанні кількісних методів у гендерних дослідженнях, визначенні
статистичних показників гендерної рівності
Особливості проОсвітньо-професійна програма є практично орієнтованою
грами
4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Магістри можуть працювати у закладах вищої освіти, в органах управління освіти будь-якого рівня, у центрах оцінювання якості освіти, у
центрах тестування, в наукових організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки якості освіти, в організаціях, що пропонують послуги у
розробці інструменту оцінки якості освіти, в HR- організаціях та кадрових службах, у сертифікаційних службах та ліцензувальних організаціях, у центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок, у наукових
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Подальше навчання

організаціях, що беруть участь у проектах з оцінки професійних компетенцій та вимог до професійних кваліфікацій; у організаціях, які виконують гендерні дослідження, займаються розробкою нових наукових підходів удосконалення методів гендерної індексації та ін.
Магістри можуть продовжувати навчання в аспірантурі за докторськими програмами у соціально-поведінкових науках та науках про
освіту
5 - Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Оцінювання

Вивчення предметів передбачає опрацювання лекцій, змістовної частини семінарів, практичних та лабораторних занять, індивідуальну
роботу під керівництвом викладача, консультації, самостійну навчальну діяльність, навчальну та виробничу практику (проектну діяльність), курсовий проект, елементи дистанційного навчання тощо
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної
діяльності, спрямовані на опанування навчального матеріалу з освітньої програми: поточний контроль, модульний, підсумковий контроль
(залік, усний екзамен, письмовий екзамен, захисти навчальної та виробничої практик, курсового проекту, зокрема орієнтованих на гендерні студії, захист кваліфікаційної роботи, кваліфікаційний екзамен)
6 - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності (ЗК)

Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та
аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного
та самокритичного аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи
обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей про213

фесії.
ЗК 11. Здатність до розробки, створення та управління проектами.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи.
ФК 1.1. Знання філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних цінностей.
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння професійних дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків
у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
Фахові компетентФК1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті,
ності спеціальності
політиці, економіці.
(ФК)
ФК1.8. Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера,
аналізувати етапи його розвитку, основні характеристики, соціальний
інститут статі.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних
даних.
ФК 1.10. Здатність будувати та досліджувати математичну модель, а
також перевіряти її на адекватність. Вміти пояснювати в математичних
термінах результати, отримані під час розрахунків.
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для
чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання
задач.
ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для аналізу, синтезу і розуміння.
ФК 1.14. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та
вміння обирати програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння
питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в
освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
7 - Програмні результати навчання
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет педагогічного дослідження на
1
стадії планування навчального процесу.
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Вміти розробляти програму емпіричного педагогічного дослідження на стадії планування навчального процесу, вибираючи доцільні методи відповідно до цілей та умов
його проведення.
Вміти аналізувати та описувати культурне середовище, інтереси, навички та здібності
осіб, які навчаються, при плануванні навчального процесу.
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі одновимірної та множинної регресії.
Вміти будувати гістограму, полігон розподілу вибірки.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.
Вміти інтерпретувати результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тесту.
Вміти розраховувати основні статистичні характеристики завдань у рамках класичної
та сучасної теорії.
Вміти досліджувати характеристики надійності тесту у рамках класичної та узагальненої теорії тестів.
Вміти досліджувати свідчення валідності тесту.
Вміти виконувати процедури стандартизації тесту.
Вміти використовувати методи дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу
при конструюванні тесту.
Вміти шкалювати результати педагогічних вимірювань.
Вміти будувати матрицю та профілі тестових відповідей.
Вміти обчислювати стандартну похибку вимірювання.
Вміти будувати характеристичні криві завдань та індивідуальні криві учасників тестування.
Вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту.
Вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів та методом
найбільшої правдоподібності в рамках теорії IRT; вміти їх інтерпретувати.
Вміти інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів. Вміти
вирівнювати різні варіанти тесту на єдиній метричній шкалі у процесі математичної
обробки результатів
Вміти формулювати мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження щодо навчального процесу на рівні навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом,
регіонів.
Вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг
якості освіти на рівні навчальних закладів та їх груп, регіонів.
Вміти планувати та проводити порівняльні педагогічні дослідження.
В процесі дослідження вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати та розповсюджувати його; надавати рекомендації щодо ефективного використання кваліфікації вчителя, його практичного досвіду та працездатності; виявляти нові
проблемні ситуації
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16.1

На основі врахування результатів педагогічного аналізу, експертизи та проектування
інтелектуально-розвиваючої, особистісно-формуючої спрямованості освіти, вміти
застосовувати сучасні освітні технології в процесі відбору та розробки інструментів і
методів освітніх вимірювань, виходячи з цілей навчання, власних можливостей і
здібностей, особистісних характеристик студентів (учнів), їх нахилів та інтересів в
процесі організації навчальної діяльності.
Вміти формувати критерії оцінювання в умовах визначеної таксономії цілей навчання.
Вміти формулювати цілі та принципи розробки тесту та тестових завдань.
Вміти створювати тестові завдання різних форм і типів.
Вміти створювати специфікації тестових завдань та тестів.
Вміти отримувати психометричні характеристики тестових завдань та тестів.
Вміти виконувати порівняння тестів при конструюванні..
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для адміністрування тестів.
Вміти давати експертну оцінку засобам комп’ютерного тестування.
Вміти використовувати віртуальні навчальні середовища для оцінювання та вимірювання навчальних досягнень осіб та груп.
Вміти планувати процес дистанційного навчання
Вміти конструктивно сприймати критику, бути здатним до самокритики, вміти оцінювати й презентувати власний досвід та досягнення, використовувати методи та методики навчання, отримання нової освіти та розвитку власної особистості.
Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для
розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мету та якісно виконувати
роботу у професійній сфері.
Вміти планувати роботи з проектування та розроблення системи оцінювання та моніторингу якості освіти, оцінювати потрібний час та витрати праці, оформлювати технічне завдання тощо.
Вміти використовувати методики викладання основ освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти для освіти всіх рівнів.
Вміти формалізувати результати педагогічного оцінювання, документувати їх у зручному для ознайомлення та аналізу вигляді, з використанням методів забезпечення
наочності.
Вміти використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології для документування результатів оцінювання осіб, що навчаються.
Вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту.
Знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;
Здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх повноважень.
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і
процесів освітньої сфери.
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації.
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в навчальний процес.
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
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Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації.
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
конкретної задачі.
Вміти чітко визначати статистичні концепти.
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти
випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунту16.2
вання.
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і
напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і
усно аналізувати їх значення.
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
16.3 Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках та науках про освіту.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень у соціально-поведінкових науках та науках про освіту.
Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки.
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
16.4
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
8-Ресурсне забезпечення реалізації програми
Науково-педагогічні працівники, що забезпечують підготовку студентів за
даною освітньо-професійною програмою, відповідають профілю і напряму
дисциплін, що викладаються, мають необхідний науково-педагогічний
Кадрове застаж. До навчального процесу залучаються професіонали з досвідом пракбезпечення
тичної роботи та роботи за фахом. Науковий рівень кваліфікації професорсько-викладацького складу, які забезпечують викладання дисциплін відповідає ліцензійним умовам та державним вимогам до акредитації зазначеної спеціальності
МатеріальноЗабезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними лабораторіятехнічне зами повністю відповідає потребі
безпечення
Інформаційне
та навчальнометодичне
забезпечення

Створена навчально-методична база електронних посібників, лекційних
матеріалів, додаткової літератури, загальним обсягом понад 200 Гб. Велика
кількість навчальних матеріалів міститься у хмарному середовищі. Функціонує система дистанційної освіти Moodle-ЦДПУ. Також діють електронний
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каталог на основі бібліотечно-інформаційної системи Ірбіс та університетський репозитарій. Вільна Wifi-зона з покриттям від читальних залів бібліотеки до місць відпочинку студентів (до 100% університетського кампусу)
9 - Академічна мобільність

Національна
кредитна мобільність

Міжнародна
кредитна мобільність
Навчання іноземних здобувачів вищої
освіти

Національна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки в межах споріднених спеціальностей педагогічних і технічних університетів України.
До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів.
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах
України за вказаною спеціальністю, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
На основі укладених двосторонніх угод між ЦДПУ та закордонними університетами партнерами, а також за програмою ERASMUS+

Не передбачено

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні дисФорма
Кількість
Код н/д
ципліни, курсові проекти (роботи), практики, квапідсумкового
кредитів
ліфікаційна робота)
контролю
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОП
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗП 1.01
Філософія науки
3,0
залік
ЗП 1.02
Цивільний захист
3,0
залік
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
ПП 2.01
Методологія та організація наукових досліджень
3,0
залік
Конструювання, моделювання та параметризація
ПП 2.02
10,0
залік, екзамен
тестів
ПП 2.03
Кількісні методи у поведінкових науках
6,0
екзамен
Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіПП 2.04
6,0
екзамен
ти
ПП 2.05
Комп’ютерні технології в тестуванні
3,0
залік
ПП 2.06
Сучасні проблеми прикладної математики
4,0
екзамен
ПП 2.07
Оглядові лекції
1,8
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2.2. Практична підготовка
ПП 2.13

Курсова робота

2,0

ПП 2.14

Навчальна практика з освітніх вимірювань

3,6

ПП 2.15

Виробнича практика «Інформаційно-аналітична
практика»

10,8

ПП 2.16

Дипломне проектування

10,8

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.2. Дисципліни вільного вибору студента*
Вибірковий блок 2.1.2.1
ПП 2.08.1 Основи гендерних досліджень
ПП 2.08.2 Гендерні дослідження в Україні та світі
6,0
ПП 2.08.3 Основи теорії гендеру
Вибірковий блок 2.1.2.2
Вибіркові обстеження у психології, соціології та
ПП 2.09.1
педагогіці
Тестування з математично-природничих дисцип4,0
ПП 2.09.2
лін
ПП 2.09.3
Тестування з гуманітарних дисциплін
Вибірковий блок 2.1.2.3
Інформаційні технології у статистичних досліПП 2.10.1
дженнях
ПП 2.10.2 Інформаційні технології управління проектами
3,0
Організація дистанційної освіти у навчальному
ПП 2.10.3
закладі
Вибірковий блок 2.1.2.4
ПП 2.11.1
Статистичні показники гендерної рівності
ПП 2.11.2
Інтелектуальний аналіз даних Data mining
5,0
ПП 2.11.3
Спецкурс з інформаційної аналітики
Вибірковий блок 2.1.2.5
ПП 2.12.1
Вибрані питання теорії тестування
ПП 2.12.2
Педагогічна діагностика
5,0
ПП 2.12.3
Тестові технології навчання
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
* Студенти обирають одну дисципліну з кожного вибіркового блоку

диференційований залік
диференційований залік
диференційований залік
захист кваліфікаційної роботи
67,0

екзамен

екзамен

залік

залік

екзамен
23,0
90,0
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2.2. Структурно-логічна схема ОП
Послідовність навчальної діяльності здобувача за семестрами
Назва (навчальні дисципліни, курсові проРозподіл по семестрах
№ з/п
екти (роботи), практики, кваліфікаційна
1
2
3
робота)
1
2
3
4
5
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

Філософія науки
+
Цивільний захист
+
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
Методологія та організація наукових дос+
ліджень
Конструювання, моделювання та парамет+
ризація тестів
Кількісні методи у поведінкових науках
+
Педагогічне оцінювання та моніторинг
якості освіти
Комп’ютерні технології в тестуванні
Сучасні проблеми прикладної математики
+
Оглядові лекції
2.1.2. Дисципліни вільного вибору студента*
Вибірковий блок 2.1.2.1
Основи гендерних досліджень
Гендерні дослідження в Україні та світі
+
Основи теорії гендеру
Вибірковий блок 2.1.2.2
Вибіркові обстеження у психології, соціології
та педагогіці
Тестування з математично-природничих
дисциплін
Тестування з гуманітарних дисциплін
Вибірковий блок 2.1.2.3
Інформаційні технології у статистичних дослідженнях
Інформаційні технології управління проектами
Організація дистанційної освіти у навчальному закладі
Вибірковий блок 2.1.2.4
Статистичні показники гендерної рівності
Інтелектуальний аналіз даних Data mining
Спецкурс з інформаційної аналітики

+

+
+
+

+

+

+
220

Вибірковий блок 2.1.2.5
Вибрані питання теорії тестування
14
Педагогічна діагностика
Тестові технології навчання
2.2. Практична підготовка
15
Курсова робота
16
Навчальна практика з освітніх вимірювань
Виробнича
практика
«Інформаційно17
аналітична практика»
18
Дипломне проектування
Державна атестація
Захист кваліфікаційної роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
* Студенти обирають одну дисципліну з кожного вибіркового блоку

+

+
+
+
+
+
+

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011
Освітні, педагогічні науки проводиться згідно нормативних документів Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка та Міністерства
освіти і науки України у формі державного кваліфікаційного екзамену з дисциплін професійної підготовки (Методологія та організація наукових досліджень; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні
методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2) за рішенням випускової кафедри) та захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи з дисциплін професійної підготовки
(Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента
(2.1.2)).
Кваліфікаційна робота – це наукова робота студента, яка виконується протягом навчального періоду здобуття кваліфікації магістра для встановлення відповідності отриманих
здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої
освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Екзаменаційна комісія визначає
рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. Кваліфікаційна робота магістра є інструментом закріплення та демонстрації сформованих упродовж навчання програмних компетентностей (інтегральної компетентності, загальних та фахових компетентностей) відповідно профілю обраної спеціальності.
Атестація здійснюється відкрито та публічно. Процедуру атестації проходить кожен
студент після виконання ним відповідного навчального плану у повному обсязі. Магістрант
захищає кваліфікаційну роботу публічно перед Екзаменаційною комісією, яка затверджена
наказом ректора університету. Процедура захисту кваліфікаційних робіт включає: оголошення рецензії на кожну роботу, відповідного відгуку наукового керівника і рішення про допуск її
до захисту; виступ магістрантів; запитань до них; відповідей магістрантів; обговорення на
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засіданні Екзаменаційної комісії результатів захисту кожної з магістерських робіт; рішення
Екзаменаційної комісії про оцінку кожної роботи та присвоєння відповідної кваліфікації магістранту.
Завершується атестація видачею диплому встановленого зразка про присудження
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: 2433.2. Професіонал в галузі інформації та інформаційний аналітик.
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ЗП 1.02. Цивільний захист
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ПП 2.16. Дипломне проектування

ПП 2.14. Навчальна практика з освітніх
вимірювань
ПП 2.15. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

рної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining/ Спецкурс з інформаційної аналітики

тистичних дослідженнях/ Інформаційні технології управління проектами/
Організація дистанційної освіти у навзакладі показники гендечальному
ПП 2.11. Статистичні

ПП 2.09. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з математично-природничих
дисциплін/ Тестування з гуманітарних
дисциплін
ПП 2.10. Інформаційні технології у ста-

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень/ Гендерні дослідження в Україні та світі/ Основи теорії гендеру

ПП 2.13. Курсова робота

+

ПП 2.12. Вибрані питання теорії тестування/ Педагогічна діагностика/ Тестові технології навчання

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках
ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти
ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні
ПП 2.06. Сучасні проблеми прикладної
математики
ПП 2.07. Оглядові лекції

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень
ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів

ЗП 1.01 Філософія науки

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

+

+
+

+
+
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ПП 2.12. Вибрані питання теорії тестування/ Педагогічна діагностика/ Тестові технології навчання
ПП 2.13. Курсова робота
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ПП 2.16. Дипломне проектування

ПП 2.14. Навчальна практика з освітніх
вимірювань
ПП 2.15. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

рної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining/ Спецкурс з інформаційної аналітики

тистичних дослідженнях/ Інформаційні технології управління проектами/
Організація дистанційної освіти у навзакладі показники гендечальному
ПП 2.11. Статистичні

ПП 2.09. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з математично-природничих
дисциплін/ Тестування з гуманітарних
дисциплін
ПП 2.10. Інформаційні технології у ста-

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень/ Гендерні дослідження в Україні та світі/ Основи теорії гендеру

ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках
ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти
ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні
ПП 2.06. Сучасні проблеми прикладної
математики
ПП 2.07. Оглядові лекції

ПП 2.01. Методологія та організація
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ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів
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ПП 2.16. Дипломне проектування

+

ПП 2.15. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»

ПП 2.14. Навчальна практика з освітніх
вимірювань

ПП 2.12. Вибрані питання теорії тестування/ Педагогічна діагностика/ Тестові технології навчання
ПП 2.13. Курсова робота

рної рівності/ Інтелектуальний аналіз
даних Data mining/ Спецкурс з інформаційної аналітики

тистичних дослідженнях/ Інформаційні технології управління проектами/
Організація дистанційної освіти у навзакладі показники гендечальному
2.11. Статистичні
ПП

ПП 2.09. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці/ Тестування з математично-природничих
дисциплін/ Тестування з гуманітарних
дисциплін
ПП 2.10. Інформаційні технології у ста-

ПП 2.08. Основи гендерних досліджень/ Гендерні дослідження в Україні та світі/ Основи теорії гендеру

ПП 2.07. Оглядові лекції

ПП 2.01. Методологія та організація
наукових досліджень
ПП 2.02. Конструювання, моделювання та параметризація тестів
ПП 2.03. Кількісні методи у поведінкових науках
ПП 2.04. Педагогічне оцінювання та
моніторинг якості освіти
ПП 2.05. Комп’ютерні технології в тестуванні
ПП 2.06. Сучасні проблеми прикладної
математики

ЗП 1.02. Цивільний захист

ЗП 1.01 Філософія науки

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

+
+
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ПРН 14

ПРН 15
+

ПРН 16
Орієнтовані на гендерні студії: науковий аспект
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ПРН 16.3
+
+
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+
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рної рівності/ Інтелектуальний аналіз
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вимірювань
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ПП 2.13. Курсова робота

ПП 2.16. Дипломне проектування

+

ПП 2.15. Виробнича практика «Інформаційно-аналітична практика»
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1.5.2. Навчальний план 2018-2019 н. р.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Підготовки магістрів
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація:
з галузі знань
01 Освіта/Педагогіка
Магістр освіти. Фахівець у галузі інформації та інформаційної аналітики
за спеціальністю
011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання. Строк навчання: 1 рік 4 місяці
Гендерні студії: науковий аспект)
на основі ОР "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст"
Форма навчання
денна
І. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Курс

Місяць Вересень
Жовтень Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т
Т Т Т С С С К К
Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С К К К К К К К К
В
Н
ВП ВП ВП ВП ВП НП ДП ДП ДП ДП ДП ДП О ДА ДА
2
П
П

Кількість рядків визначається кількістю курсів навчання
ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; ВП - виробнича практика; НП - навчальна практика; ДА - державна атестація; О - оглядові лекції; К - канікули; ДП - дипломне проектування

8

2

6

52

Навчальна практика з
освітніх вимірювань

3

2

Виробнича практика "Ін-

3

6

1 17

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Форма державної атестації (екНазва навчальної
замен, дипломдисципліни
ний проект (робота))
Цикл дисциплін захист дипломпрофесійної підго- ної (кваліфіка- 3
товки (перелік 1) ційної) роботи
Цикл дисциплін державний ква- 3

Семестр

Тижні

10

Оглядові лекції

Канікули

Державна атестація

Практика

7

Назва практики

Семестр

2

35

Виконання дипломного проекту (кваліфікаційної роботи)

ІІІ. ПРАКТИКА

Разом

1

Теоретичне
навчання
Екзаменаційна
сесія

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

формаційно-аналітична
професійної підго- ліфікаційний
практика"
товки (перелік 2)
екзамен
Разом 35 7
8
2
6
10 1 69
Разом
8
Перелік 1. Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти; Комп’ютерні технології в тестуванні; Кількісні методи у поведінкових науках; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору
студента (2.1.2) .
Перелік 2. Методологія та організація наукових досліджень; Конструювання, моделювання та параметризація тестів; Педагогічне оцінювання
та моніторинг якості освіти; Кількісні методи у поведінкових науках; Комп’ютерні технології в тестуванні; Сучасні проблеми прикладної математики; Дисципліни вільного вибору студента (2.1.2) за рішенням випускової кафедри
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V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Розподіл
за семестрами

практичні

лекції
лабораторні

Всього

у тому числі:

Самостійна робота

Контактних
(аудиторних)

Загальний обсяг

Кількість кредитів ECTS

Курсові роботи

Заліки

Екзамени

Шифр за ОПП

№ п/п

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин

Розподіл
аудиторних
годин на
тиждень
II
I курс кур
с
Семестри
1 2 3
Кількість
тижнів у
семестрі
17 18

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Нормативні дисципліни
ЗП
Філософія науки
1
3 90 34 20
1.01
ЗП
2
Цивільний захист
1
3 90 34 20
1.02
Всього
2
6 180 68 40
ВСЬОГО ЗА ЦИКЛОМ:
2
6 180 68 40
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Дисципліни професійної підготовки
2.1.1. Нормативні дисципліни
ПП Методологія та організація науко1
1
3 90 34 20
2.01 вих досліджень
ПП Конструювання, моделювання та
2
2 1 2 10 300 140 68
2.02 параметризація тестів
1
5 150 68 32
2
5 150 72 36
ПП Кількісні методи у поведінкових
3
1
2 6 180 68 34
2.03 науках
ПП Педагогічне оцінювання та моніто4
2
2 6 180 72 36
2.04 ринг якості освіти
ПП
5
Компютерні технології в тестуванні
2 2 3 90 36 10 26
2.05
ПП Сучасні проблеми прикладної ма6
1
2 4 120 52 38
2.06 тематики
ПП
7
Оглядові лекції
1,8 54 20 20
2.07
1

Всього

4

3

33,8 920 396

14 56 2
14 56 2
28 112 4
28 112 4

14 56 2
72 160 4 4
36 82 4
36 78
4
34 112 4
36 108

4

54

2

14 68 3
34

x

21
52 182 550 13 10
4
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2.1.2. Вибіркові дисципліни (вільний вибір студента*)
Перелік 2.1.2.1
1
2 6 180 84 38
46 96 5
ПП
Основи гендерних досліджень
2.08.1
8 ПП Гендерні дослідження в Україні та
2.08.2 світі
ПП
Основи теорії гендеру
2.08.3
Перелік 2.1.2.2
2
ПП Вибіркові обстеження у психології,
2.09.1 соціології та педагогіці
9 ПП Тестування
з
математично2.09.2 природничих дисциплін
ПП Тестування з гуманітарних дисцип2.09.3 лін
Перелік 2.1.2.3
ПП Інформаційні технології у статисти2.10.1 чних дослідженнях
10 ПП Інформаційні технології управління
2.10.2 проектами
ПП Організація дистанційної освіти у
2.10.3 навчальному закладі
Перелік 2.1.2.4
ПП Статистичні показники гендерної
2.11.1 рівності
11 ПП Інтелектуальний аналіз даних Data
2.11.2 mining
ПП
Спецкурс з інформаційної аналітики
2.11.3
Перелік 2.1.2.5
2
ПП
Вибрані питання теорії тестування
2.12.1
12 ПП
Педагогічна діагностика
2.12.2
ПП
Тестові технології навчання
2.12.3

2

4 120 54 36 18

66

3

2

2

3 90 36 20 16

54

2

2

2

5 150 54 18

36 96

3

2

5 150 72 48

24 78

4

Всього

3

2

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛОМ:

7

5

23 690 300

56,8

16
34 106 390 5 12
0

161
37
696
86 288 940 18 22
0
4
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Разом теоретичної підготовки:

7

7

62,8

179
41
105
764
86 316
22 22
0
4
2

2.2. Практична підготовка
2.2.1. Нормативна частина
ПП
2.13
ПП
14
2.14
ПП
15
2.15
ПП
16
2.16
13

Курсова робота
Навчальна практика з освітніх вимірювань
Виробнича практика "Інформаційно-аналітична практика"

2д

60

60

3Д

3,6 108

108

x

3Д

10,8 324

324

x

10,8 324

324

x

3

27,2 816

816

3

27,2 816
816
260
41
186
90
764
86 316
6
4
8
191
25
147
67
464
52 210
6
4
8
16
23 690 300
34 106 390
0

Дипломне проектування

Всього
Разом практичної підготовки:
Разом теоретичної і практичної підготовки
нормативна частина
вибіркова частина

2

Загальна кількість кредитів за семестр
Загальна кількість год. на тиждень
7
Кількість екзаменів
10
Кількість заліків
Державна атестація
Захист дипломної (кваліфікаційної) роботи
Державний кваліфікаційний екзамен
* Студенти обирають одну дисципліну з кожного переліку
Ухвалено вченою радою фізикоматематичного факультету

x

30 33

27

22 22
3

4

4

4

2
x
x

протокол № 9 від
27 березня 2018 р.

231

1.5.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гендерних досліджень» (ПП 2.08.1)
Розробники: Пасічник Наталя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів – 6
Індивідуальне науководослідне завдання курсова
робота
Загальна кількість годин –
180

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи студента –

Галузь знань, спеціальність/напрям, рівень вищої
освіти
Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність/напрям:
011Освітні, педагогічні науки
Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий аспект)

Рівень вищої освіти:
_________Магістр_______

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форзаочна форма
ма навчання
навчання
За вибором
Рік підготовки
1-й
-й
Семестр
1, 2-й
-й
Лекції
38 год.
год.
Практичні, семінарські
46 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
96 год.
66 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку
міждисциплінарної галузі гендерних досліджень; з основними поняттями, напрямами сучасної гендерної теорії; можливостями застосування гендерної теорії та методології для аналізу
інформації освітньої, соціально-економічної та політико-правової сфер.
Завдання .
− ознайомити студентів з основними поняттями в області гендерних досліджень;
− проаналізувати основні положення теорії та історії Гендеру, дослідити розвиток феміністського руху і становлення основних напрямів сучасного фемінізму;
− розвинути здібності використовувати методологію та основні принципи гендерних досліджень для аналізу соціально-економічних явищ і процесів; виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації;
− формувати гендерну культуру особистості вільну від гендерних стереотипів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні тех-

нології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 3. Здатність до планування та розподілу часу.
ЗК 4. Здатність діяти та підставі етичних суджень.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
ФК 1.1 Знання основ філософії (у т.ч. гендерної філософії), психології, педагогіки, що сприяють
розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямо¬вують її до етичних цінностей.
ФК 1.5 Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин,
методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК 1.6 Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7 Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.8 Уміння розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, аналізувати етапи його
розвитку, основні характеристики, соціальний інститут статі.
ФК 1.10 Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для
інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
Програмні результати навчання:
ПРН 1:
Вміти: розрізняти теоретичні підходи до феномену гендера, мати уявлення про соціальну історію, етапи розвитку, основні характеристики
Вміти аналізувати гендерні відносини у різних суспільствах, соціальних процесах та
соціальних інститутах, розуміти їх специфіку.
ПРН 16.1:
Вміти застосовувати основні принципи гендерних досліджень для аналізу явищ і процесів освітньої сфери.
Вміти виокремлювати, порівнювати і узагальнювати фактори гендерної стратифікації.
Вміти розробляти й упроваджувати гендерну проблематику в навчальний процес.
Вміти використовуючи статистичні дані виявляти прояви гендерної нерівності у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Вміти проводити гендерну експертизу змісту різноманітної інформації.
Вміти здійснювати гендерний аналіз діяльності організації (або її підрозділу).
ПРН 16.3:
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
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Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
3. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисципліна
Сутність терміну “Гендер” та започаткувалися Гендерних досліджень. Трактування поняття «Гендер» у наукових дослідженнях. Гендерні дослідження як наукова система. Особливості Гендерної теорії. Гендер як система знань і система практики. Понятійний апарат Гендерних досліджень. Стать, Гендер, сексуальність як міждисциплінарні конструкти. Розуміння Гендера в різних соціальних науках. Значення та дисциплінарна специфіка понять: Гендерна структурація, Гендерні групи, Гендерні відносини, Гендерні стратегії, Гендерні стереотипи, Гендерні ролі, Гендерна соціалізація, Гендерні образи, Гендерні моделі.
Методи вивчення Гендеру.
Тема 2. Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
«Перша хвиля» фемінізму та її здобутки.
Жіночий рух в Україні в ХІХ–на початку ХХ ст.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать». Молодіжний рух і революція «нових лівих» під ліберальними гаслами (емансипації, рівності, автономії, прогресу),
сексуальна революція як фактори, що сприяли зростанню інтересу до «жіночої теми» у 60-х
рр. ХХ ст. Критика ліберального фемінізму.
Жіночі дослідження (women's studies) – початковий етап Гендерних досліджень (70-і
рр.). Перехід від феміністських і жіночих досліджень до Гендерних як соціальне замовлення
новітнього суспільства. Досягнення фемінізму як руху за рівні права і можливості жінок і чоловіків.
«Третя хвиля» фемінізму. Радикальний фемінізм. Жіночий сепаратизм.
Тема 3. Основи Гендерної теорії
Диференціація понять «стать» і «Гендер». Становлення Гендерних теорій. Теорія соціального конструювання Гендеру. Теорія «лінз Гендера» відповідно до С. Бем. Розуміння Гендеру як мережі, структури чи процесу (Гендер як стратифікаційна категорія). Гендерна стратифікація. Гендерні технології. Гендер як соціокультурна метафора. Система взаємин між
чоловіками і жінками, створена через соціальні зв’язки. Теорія Гендерованого суспільства у
М. Кіммела. Основні типи Гендерних установок – патріархальні і феміністські. Ознаки Гендеру, Гендерні відмінності та нерівності.
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в Україні (1991–2016)
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Основні етапи становлення жіночих та Гендерних досліджень в незалежній Україні.
Пострадянський фемінізм. Всеукраїнські конференції Союзу українок, Жіночої Громади, Спілки жінок України (1993 – 1995 рр.). Виникнення жіночих студій. Інституалізація жіночих і Гендерних досліджень (1995 – 2002 рр.). Поширення освітніх програм і дослідницьких проектів з
проблем жінок та Гендеру. Завуальованість дискримінаційних процесів в Україні. Становлення Гендерних досліджень як наукового напряму (з 2002 р.). Формування Гендерних дослідних центрів. Розробка й упровадження Гендерної проблематики в навчальний процес.
Зміни наукової та громадської думки щодо проблеми Гендеру. Гендерні питання в
українському суспільстві: стереотипи, виклики і перспективи змін.
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та Гендерної проблематики
Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні («Гендер у розвитку», «Гендерна експертиза українського законодавства» та ін.).
Аналіз окремих Гендерних проектів, що реалізуються в Україні («Гендерне бюджетування в Україні», «Сприяння поширенню Гендерної рівності у системі освіти в трьох областях
України», «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», «Жінки та чоловіки: Гендер для всіх»).
Розділ 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИКОПРАВОВІЙ СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
Розвиток Гендерної економіки, основні методологічні підходи щодо аналізу Гендерних аспектів економіки: неомарксистський, неокласичний та неоінституціональний. Гендерні
дослідження економічної сфери в Україні. Основні типи досліджень. Статева дискримінація в
сфері зайнятості, вертикальна і горизонтальна сегрегація в різних галузях і сферах діяльності,
Гендерні відмінності поведінки в підприємницькій діяльності, взаємозв’язок економічного
розвитку і Гендерної нерівності. Оплачувана та неоплачувана праця жінок в Україні. Становище сільських жінок в Україні. Українські жінки у конкурентних сферах діяльності (владні
структури, фінанси, ІТ-сфера). Рівень життя жінок і чоловіків. Фемінізація бідності. Гендерний
аспект соціально-економічної політики в Україні.
Тема 7. Гендер в освітній сфері
Гендерна освітня статистика. Освітні індикатори ОЕСР/ЮНЕСКО та Гендерна нерівність
у доступі до освіти. Гендерні особливості інституту освіти. Розширення доступу до освіти жінок. Гендерний аналіз навчальних програм. Гендерні стереотипи в освіті. Репродукування
Гендерних стереотипів у навчальних програмах, підручниках, стилі навчання. Фемінізація
вимог до учнів. Феміністська педагогіка (ліберальний фемінізм, соціал-фемінізм, радикальний фемінізм).
Гендерні диспропорції в результатах освіти. Відмінності у виборі майбутньої професії і
кар’єри чоловіків і жінок. Гендерні диспропорції в сфері природничо-математичних наук.
Популяризація жінок-вчених як рольових моделей природничої сфери.
Прихований навчальний план в системі освіти. Гендерний контент-аналіз змісту навчальної літератури.
Зарубіжний досвід впровадження Гендерних підходів у середню і вищу школу. Освітні
програми з жіночих і Гендерних студій.
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Фемінізація педагогічної освіти України. Емпіричне дослідження Гендерний дисбаланс
в освітній сфері Кіровоградської області (Україна). Горизонтальна та вертикальна сегрегація
системи педагогічної освіти Кіровоградської області.
Тема 8. Гендерні підходи в політико-правових дослідженнях
Юридичний зміст рівності статей (рівність у свободах і відповідальності, у правах і
обов’язках, у можливостях і перспективах). Гендерна рівність у політичній сфері. Державний
механізм забезпечення Гендерної рівності. Подолання Гендерної невідповідності та забезпечення політики Гендерного вирівнювання. Жіночі політичні партії.
Гендерний паритет законодавчої бази України. Гендерно-правова експертиза документів. Недосконалість діючих механізмів та інструментарію забезпечення Гендерної рівності в
Україні. Недостатнє представництво жінок у вищих ешелонах державної влади та на регіональних рівнях. Низька обізнаність населення з положеннями Гендерного законодавства. Стереотипи щодо ролей та обов’язків жінок і чоловіків; нерівні можливості й Гендерні особливості рівня життя. Гендерна рівність у міжнародних документах. Державні програми забезпечення Гендерної рівності.
Тема 9. Статистичні показники Гендерної рівності в Україні
Статистична інформація про становище жінок відповідно до всіх напрямків Конвенції
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). Індекс Гендерного паритету
освітньої сфери. Загальна інформація про Гендерні індекси (Гендерні індикатори Індексу розвитку людського потенціалу, Гендерний індекс людського розвитку (GDI), ступінь Гендерної
довіри або ступінь реалізації прав жінок (GEM), індекс розвитку людського потенціалу, скоригований з урахуванням нерівності (HDI, IHDI,) індекс Гендерної нерівності (GII), індекс глобального Гендерного розриву.
Місце України у глобальних Гендерних рейтингах.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

лекційних

Назви розділів/змістових модулів і тем

Усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1
2
3
4
5
6
7
8
Розділ 1. ВИТОКИ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗМІСТОВНА БАГАТОГРАННІСТЬ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1.Гендер як наука і навчальна дисци16
2
4
10
пліна
Тема 2. Феміністський рух: його заро25
4
6
15
дження та історія розвитку
Тема 3. Основи Гендерної теорії
27
4
6
2
15
Тема 4. Становлення Гендерної освіти в
16
2
4
10
236

Україні (1991–2016)
Тема 5. Дослідницькі проекти з жіночої та
20
4
6
10
Гендерної проблематики
Разом за розділом
104
16 26
2
60
Розділ 2. ГЕНДЕРНІ ВІДНОСИНИ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ
СФЕРАХ
Тема 6. Гендер і економіка
24
6
6
2
10
Тема 7. Гендер в освітній сфері
22
6
6
10
Тема 8. Гендерні підходи в політико22
6
6
10
правових дослідженнях
Тема 9. Статистичні показники Гендерної
8
4
2
2
рівності в Україні
Разом за розділом
76
22 20
2
32
180

Усього годин

38

46

4

92

5. Теми семінарських (практичних) занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назва теми
Гендер як наука і навчальна дисципліна
Феміністський рух: його зародження та історія розвитку
«Хвилі» фемінізму. Радикальний фемінізм.
Основи Гендерної теорії
Теорія гендерованого суспільства.
Становлення Гендерної освіти в Україні (1991–2016)
Гендерні стереотипи в українському суспільстві.
Дослідницькі проекти з жіночої та Гендерної проблематики
Гендерні дослідження економічної сфери України.
Принцип гендерної рівності в економічній сфері.
Гендерні диспропорції освітньої сфери.
Гендерна рівність у політичній сфері.
Гендерні показники ПРООН. Україна у глобальних гендерних рейтингах
Разом

Кількість
годин
4
2
4
4
2
4
2
4
4
2
6
6
2
46

6. Теми лабораторних занять
Лабораторних занять не передбачено навчальним планом
7. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Понятійний апарат гендерних досліджень. Методи вивчення гендеру.
«Друга хвиля» фемінізму. Сімона де Бовуар і її «Друга стать».
Теорія «лінз гендеру» С.Бем.
Пострадянський фемінізм.
«Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України».

Кількість
годин
10
5
5
10
15
237

6
7
8
9

Гендерний вимір зайнятості та безробіття. Гендерна сегрегація.
Гендерний аналіз шкільних підручників.
Гендерний паритет законодавчої бази.
Освіта як сфера дослідження гендерного паритету. Гендерний паритет
освітньої сфери Кіровоградської області.
Україна у глобальних гендерних рейтингах
Разом

10
10
10
15
2
92

8. Індивідуальні завдання
9. Методи навчання
Лекція: вступна, тематична, оглядова, узагальнююча. Зміст лекції будь-якого типу
структуровано презентаційними матеріалами через демонстрацію таблиць, схем, формул,
графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичне заняття: бесіда відтворювальна та евристична, аналіз творів з гендерної
проблематики, написання есе, асоціації після перегляду фільмів, презентації індивідуальних
дослідних завдань.
11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
1) усне опитування на практичних заняттях;
2) письмові контрольні роботи;
3) письмові есе за творами;
4) письмові асоціації після перегляду фільмів;
5) виконання індивідуального завдання.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Розділи №1-2
Разом Екзамен
Т1– Т9
Есе, асоціації Контрольні робити
40
2*23=46
2*3=6
2*4=8
60

Сума
100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

35-59

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

1-34

незадовільно з
обов’язковим повторним

не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисцип238

вивченням дисципліни

ліни

13. Рекомендована література
Базова
1. Гендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Частина 1 // ПРООН. – К., 2010. –
303 с.
2. Гендерні дослідження: прикладні аспекти. Монографія / За ред. В. П .Кравця. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2013. – 448 с.
3. Гендерні медійні практики: Навчальний посібник із Гендерної рівності та недискримінації
для студентів вищих навчальних закладів /Колектив авторів. – Київ, 2014. – 206 с.
4. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до Гендерних проблем в українському
суспільстві. – К. : ТОВ «Компанія «ВАІТЕ». – 143 с.
5. Жінки та чоловіки на ринку праці України. Порівняльне дослідження України та ЄС. Київ:
Компанія ВАІТЕ, 2011. – 32 с.
6. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.
Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
7. Когут І. Чим відрізняються жінки і чоловіки: про Гендерну (не)рівність у вищий освіті, 2014.
Аналітичний центр CEDOS Електронний ресурс. – режим доступу:
http://www.cedos.org.ua/uk/discrimination/chym-vidrizniaiutsia-zhinky-i-choloviky-prohendernu-ne-rivnist-u-vyshchii-osviti
8. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. – К.: Основи, 2017. – 256 с.
9. Марценюк Т. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні принципи та найкращі
практики – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД), 2015.– 47 с
10. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток
аналітичних центрів. – К., 2014. – 65 c.
11. Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму. – К.: Комора, 2018. – 328 с.
12. Основи теорії Гендеру: навч. посіб. / М. М. Скорик (відп. ред.). – К.: «К.І.С.», 2004. – 536 с.
13. Харченко С.Я., Гришак С.М., Шабаєва Н.С. Гендерна освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації: теорія та практика. Монографія. – Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені
Тараса Шевченка, 2013. – 258 с.
14. Центр Разумкова. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії
України /Керівник проекту Ольга Пищуліна. – К.: Заповіт, 2016. – 244 с.
Допоміжна
15. Addison H. Feminist Economics. WFS Publishing, 2015
16. Anderson, E. Race, culture, and educational opportunity. In: Theory and Research in Education,
2012, Vol. 10, No. 2, pp. 105-129.
17. Baxter J. Positioning gender in discource: a feminist methodology / J. Baxter. – Houndmills:
Palgrave, 2003. – 217 p.
18. Beauvoir, Simone de. The Second Sex / Translated and edited by H.M. Parshley. — New York:
Alfred A. Knopf, 1971.
19. Bem, S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. - Yale University
Press, 1993. – 256 р.
20. Beneria L., Berik G., Floro M. Gender, Development and Globalization: Economics as if All
People Mattered. Routledge, 2015
21. Blau F. The Economics of Women, Men and Work (7th Edition) / F. Blau, A. Winkler, M. Ferber
// Prentice Hall, 2013. – 480 р.
22. Campbell J., Gillespie M. Feminist Economics and Public Policy. Routledge, 2016
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23. Chadwick, W. Women, Art and Society. 5th edition. London: Thames and Hudson, 2012
24. Communicating gender for rural development / Integrating gender in communication for
development communicating / FAO-Dimitra, 2011. – 80 р.
25. Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person, and Sexual Politics. Stanford University
Press, 1987 – 334 р.
26. Crawford, M. & Linden, R. (2013). Women and Gender. A Feminist Psychology. N. York: Mc
Graw Hill, 2013.
27. Deji O. Gender and rural development / O. Deji //Advanced studies (Berlin). – Vol. 2. – 2012. –
396 p.
28. Education Indicators. Technical guidelines. UNESCO Institute for Statistics 2009, 49р.
29. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. Sex, Gender and Sexuality: The New Basics. N. York:
Oxford University Press, 2016.
30. Figart D.M., Warnecke T.L. (Eds.). Handbook of Research on Gender and Economic Life .
Edward Elgar Publishing, 2013
31. Indicators of gender equality – is an article published by the European economical committee
OUN. //
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2015/ECE_CES_37_WEB.pdf .
32. Jacobsen J. The Economics of Gender (3rd Edition) / J. Jacobsen // WileyBlackwell, 2007. – 576
р.
33. Jacobsen. J.P. Advanced Introduction to Feminist Economics. Edward Elgar Publishing Limited.
2015.
34. Kimmel, M. The Gendered Society. - Paperback, 2016
35. Lahelma E. Troubling discourses on gender and education, Educational Research, 2014. 56:2,
171-183.
36. Methodological Guidelines for the gender analysis of national and housing census data – is a
reference book, published by the fund of the national inhabitants of the OUN. //
http://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/141006-UNFPA-GenderManual2014-02SCREEN_(1).pdf.
37. Parker, R., and Pollock, G. Old Mistresses: Women, Art and Ideology. London: I. B. Tauris, 2013
38. Sprague, J. Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman & Littlefield,
2016.
39. Staveren van I., Elson D. Grown C., Cagatay N. The Feminist Economics of Trade. Routledge,
2012
40. Гендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні: Національний огляд
виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / [укл. М. Корюкалов; за сприяння Програми ООН Жінки «Підсилення підзвітності у фінансуванні гендерної рівності.
Партнерство ЄС і ООН з гендерної рівності» в Україні, Представництва Фонду Фрідріха
Еберта в Україні та Українського жіночого фонду]. – К., 2014. – 120 с.
41. Здравомыслова Е.А., Тёмкина А.А. 12 лекций по гендерной социологии: учебное пособие.
– СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 768 с.
42. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О.
Кісь. – Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. – 287 с.
43. Левченко К. Гендерне тяжіння. – К.: Фоліо, 2019 – 192 с.
44. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред.М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.
45. Рудік О. Кращий зарубіжний досвід щодо інтеграції гендерної складової до процесу публічної політики. – К.: К.І.С., 2013. – 60 с.
46. Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т.
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Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С.В. Штурхецького. – Рівне: видавець
О. Зень, 2015. – 200 с.
47. Стрельник О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Монографія. – К.: Критика, 2017. – 288 с.
48. Стрельник О.О. «Погані батьки»: соціальне конструювання батьківства як проблеми //
«SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та
соціальної роботи». – 2015. – №4. – С. 48-54.
49. Уолстоункрафт М. В защиту прав женщины // Феминизм: Проза, мемуары, письма. – М.,
1992. – С. 26-39.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

14. Інформаційні ресурси
Аналітичні звіти Жіночого консорціуму в Україні [http://wcu-network.org.ua/page-notfound]
Бібліотека Гендерного інформаційно-аналітичного центру «Крона» //
http://www.krona.org.ua/nash.html
Гендерна мапа України http://gendermap.org.ua
Гендерні дослідження в Україні [http://www.genderstudies-ukraine.org/ukr)]; Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН
[http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html]; опис діяльності Гендерних дослідних центрів в Україні [http://gc.kname.edu.ua/index.php/uk/nashi-proekty/proektgendernye-obrazovatelnye-tsentry-vuzov-ukrainy-2012-2014/ujgufjfy]
Добірка матеріалів з жіночої/Гендерної тематики на сайті «Україна Модерна». – Електронний ресурс. Режим доступу: http://uamoderna.com/robochij-stil/womens-gender-studiesum
Дослідження Гендерної (не)рівності аналітичного центру CEDOS
[http://www.cedos.org.ua/uk/osvita]; опитування якості ІТ-освіти в українських вузах – 2016
[https://dou.ua/lenta/sitenews/edu-survey-2016/],
Електронна бібліотека Української асоціації жіночої історії
http://www.womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resursi/16-elektronna-biblioteka
Музей історії жіноцтва, жіночого і Гендерного руху // http://gender.at.ua
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1.5.4.Робоча програма навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
(ПП 2.03)
Розробник: Яременко Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент
кафедри прикладної математики, статистики та економіки
1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів
ЄКТС - 6
Блоків/модулів – 1
Розділів/змістових модулів – 2

Галузь знань
01 Освіта/ Педагогіка

Нормативна

Індивідуальне науководослідне завдання -0

Спеціальність:
011 Освітні, педагогічні науки

Найменування показників

Рік підготовки
1-й
1-й
Лекції:

З1агальна кількість
годин - 180

Тижневих аудиторних годин для денної форми
навчання: 4 год

Семестр

Освітньо-професійна програма
011 Освітні, педагогічні науки
(Освітні вимірювання.
Гендерні студії: науковий аспект),
освітній рівень: магістр

34 год.
год.
Практичні, семінарські:
34 год.
год.
Лабораторні:
0 год.
год.
Самостійна робота:
112 год.
год.
Індивідуальні завдання:
0 год.
год.
Вид контролю::
екзамен
-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках»
є забезпечення фахівців у галузі сучасної теорії та практики освітніх вимірювань математично-статистичним апаратом для аналізу емпіричних даних в поведінкових науках під час гендерних досліджень
Основними завданнями вивчення дисципліни «Кількісні методи у поведінкових науках» є опанування основними кількісними методами аналізу й узагальнення статистичних
даних, оволодіння методами встановлення залежностей між різними явищами у вибірці,
непараметричними методами перевірки статистичних гіпотез та критеріями відмінностей
(розходжень), використання результатів досліджень для наукових і практичних висновків
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У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:
Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні питання та проблеми у відповідній галузі професійної
діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в нових ситуаціях у більш широкому контексті, ніж освітні вимірювання та гендерні студії.
Здатність інтегрувати знання й долати труднощі, а також формулювати судження на
основі неповної або обмеженої інформації, з урахуванням етичної та соціальної відповідальності щодо їх застосування.
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
Фахові компетентності спеціальності:
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
ФК 1.11. Здатність проводити обчислення в рамках основних математичних моделей та
застосовувати необхідні математичні методи.
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач
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ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для
аналізу, синтезу і розуміння.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Програмні результати навчання:
Вміти виконувати контент-аналіз досліджуваних гендерних явищ чи процесів, які містяться в документах.
Вміти розробляти різні види анкет, питання для інтерв’ю, опитувальники для гендерних досліджень в поведінкових науках.
Вміти використовувати соціометричні процедури в гендерних дослідженнях.
Вміти конструювати різні види тестів для гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
Вміти фіксувати, аналізувати та узагальнювати результати спостереження, бесіди, опитування.
Вміти правильно будувати статистичні ряди та їх графічне зображення (гістограму, полігон, тощо).
Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
Вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та неметричних шкалах.
Вміти оцінювати параметри генеральної сукупності.
Вміти використовувати методи перевірки статистичних гiпотез.
Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати
непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
Вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та неметричних змінних, будувати моделі лінійної регресії.
Вміти застосовувати математично-статистичні пакети для обробки результатів педагогічного вимірювання.

3. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Вступ. Мета і завдання курсу «Кількісні методи у поведінкових науках». Методи аналізу документів. Контент-аналіз. Використання тестів у соціальному дослідженні. Характеристика спостереження як методу наукового дослідження. Види опитування. Експеримент в соціальному дослідженні, його види та процедура.
Метод анкетування та детермінація основних категорій: анкетування, опитування, респондент, інструмент опитування, анкета, стандартизована анкета та вимоги до неї, види
анкетування. Інші опитувальні методи.
Тема 2. Організація статистичного дослідження. Вибірковий метод
Програмно-методологічні та організаційні питання статистичного спостереження. Види статистичного спостереження та особливості їх застосування. Помилки спостереження та
способи їх контролю.
Генеральна та вибіркова сукупність, їх обсяги. Репрезентативність, надійність та валідність вибіркової сукупності. Статистичні таблиці та правила їх побудови. Графічні методи зображення даних. Емпірична функція розподілу вибірки, її властивості, графік.
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Тема 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Статистичні оцінки параметрів розподілу
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції, їх властивості. Побудова інтервального ряду розподілу. Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик варіації. Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних. Статистичні оцінки параметрів розподілу.
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Статистичні гіпотези. Види гіпотез. Статистичний критерій. Область прийняття гіпотези.
Критична область, критична точка. Загальний алгоритм перевірки правильності нульової гіпотези. Помилки першого і другого роду. Потужність критерію.
Методи перевірки статистичних гіпотез. Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження. Зіставлення варіаційних рядів.
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей (розходжень)
Метод експертних оцінок. Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні. Критерій знаків. Серійний критерій. Критерій Вілкоксона.
Тема 6. Встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці
Види зв’язків. Лінійна регресія. Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова кореляція. Побудова таблиці спряжених ознак.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

індивідуальних

лабораторних

2
3
4
5
6
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Організація та методика кількісних
досліджень, обробка та аналіз емпіричних даних
Тема 1. Методи кількісних досліджень у поведін28
4
4
кових науках
Тема 2. Організація статистичного дослідження.
30
6
6
Вибірковий метод
Тема 3. Обчислення основних статистичних характеристик вибірки. Статистичні оцінки параметрів 30
6
6
розподілу

консультації*

1

практичних

Усього

Назви розділів/змістових
модулів і тем

лекційних

Кількість годин
денна форма
у тому числі

7

8

2

20

2

18

2

18
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Разом за розподілом/змістовим модулем 1
88 16
16
6
Розділ/змістовий модуль 2. Елементи статистичного аналізу емпіричних
даних гендерних досліджень в поведінкових наукахя
Тема 4. Статистичні гіпотези та методи їх перевір30
6
6
1
ки
Тема 5. Непараметричні критерії відмінностей
32
6
6
2
(розходжень)
Тема 6. Встановлення залежностей між різними
30
6
6
1
ознаками у вибірці
Разом за розподілом/змістовим модулем 2
92 18
18
4
Усього годин 180 34
34
10
*Години консультацій не сумуються з іншими годинами

56

18
20
18
56
112

5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назва теми
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Методи кількісних досліджень у поведінкових науках
Організація статистичного дослідження
Вибірковий метод. Шкали вимірювань та їхні характеристики. Правила ранжування
Групування даних. Побудова інтервального ряду розподілу. Графічне
зображення статистичних рядів
Визначення числових характеристик вибірки центральної тенденції
Міра коливання ознаки, властивості числових характеристик варіації.
Визначення числових характеристик форми кривої розподілу емпіричних даних. Модульна контрольна робота №1
Статистичні гіпотези та методи їх перевірки
Перевірка на статистичну однорідність. Критерії узгодження
Об’єднання вибірок. Зіставлення варіаційних рядів
Метод експертних оцінок
Критерії Q-Розенбаума і U-Манна-Уітні
Критерій знаків, серійний критерій, критерій Вілкоксона та інші критерії
Види зв’язків. Лінійна регресія
Парна кореляція. Коефіцієнт кореляції та його властивості. Рангова
кореляція
Побудова таблиці спряжених ознак. Модульна контрольна робота №2
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34
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7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми

Кількість
годин

Не передбачено
8. Самостійна робота

№
з/п

1

2

3

4

5

6

Назва теми
Розгляд основних джерел, які розкривають основні методи аналізу документів. Виконання контент-аналізу розділу шкільного підручника.
Конструювання тестів для соціального дослідження / опитування респондентів / проведення експерименту під час соціального дослідження
/ розробка анкет, анкетування, обробка результатів анкетування
Розгляд основних джерел, які розкривають питання організації статистичного дослідження, поняття генеральної та вибіркової сукупності. Побудова статистичних рядів даних, їх графічного зображення
Розгляд основних джерел, які розкривають методики розрахунку основних статистичних характеристик вибірки. Виконання статистичноаналітичних розрахункових завдань
Розгляд основних джерел, які розкривають методи перевірки статистичних гіпотез, методи зіставлення статистичних характеристик різних
вибірок, перевірки їх на статистичну однорідність. Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають непараметричні методи
знаходження відмінностей (розходжень) під час гендерних досліджень
у соціально-поведінкових науках. Виконання статистично-аналітичних
розрахункових завдань.
Розгляд основних джерел, які розкривають методики встановлення залежностей між різними ознаками у вибірці. Метод найменших квадратів, методи оцінки щільності зв’язку у випадку парної та рангової кореляції Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Разом

Кількість
годин

20

18

18

18

20

18
112

9. Індивідуальні завдання
1. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №1: «Початкова обробка та аналіз емпіричних даних» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 1.
2. Індивідуальне домашнє завдання (ІДЗ) №2: «Елементи статистичного аналізу емпіричних даних гендерних досліджень у поведінкових науках» передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань до розділу/змістового модуля 2.
10. Методи навчання
Лекції із застосування мультимедійних технологій навчання. Кожна лекція складається
із короткого теоретичного огляду по основних означеннях, передбачає формування нових
понять, розкриття методик застосування кількісних методів у соціально-поведінкових науках.
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У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних даних та інших наочних матеріалів.
Практичні заняття для формування умінь та навичок, необхідних для засвоєння професійно орієнтованих дисциплін з освітніх вимірювань, застосування кількісних та математично-статистичних методів опрацювання результатів гендерних досліджень у соціальноповедінкових науках.
Консультації: надання математичної підготовки для розв’язування теоретичних і практичних задач, потрібних у професійній діяльності за обраним фахом, обговорення питань, які
виникають у студентів під час виконання індивідуальних домашніх завдань.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. порівняння і аналогія, узагальнення,
абстрагування і конкретизація, аналіз і синтез.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково-пошуковий, дослідницький.
11. Методи контролю
Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового
(семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання.
Використовуються такі основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів: усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка.
Поточний контроль - оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час
проведення практичних занять, консультацій. Результати поточного контролю заносяться в
журнал у балах національної шкали (5, 4, 3, 2).
Модульний контроль – оцінювання рівня засвоєння студентами кожного змістового
модуля. До модульного контролю допускаються всі студенти. Завершується модульний контроль модульними контрольними роботами. Перескладання МКР допускається в терміни,
визначені викладачем, під час поточних консультацій. Студенти, які не з’явилися на модульний контроль (незалежно від причини), мають право один раз пройти модульний контроль у
визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.
Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як сума балів, отриманих при поточному контролі, балів за ІДЗ та балів за МКР.
Підсумковий (семестровий) контроль – комплексне оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу дисципліни на підставі результатів усіх модульних контролів.
Підсумкова семестрова модульна оцінка виставляється максимально 60 балів.
Екзаменаційна оцінка виставляється максимально 40 балів.
Підсумкова семестрова оцінка максимально рівна 100 балів і обчислюється як сума
балів, отриманих за підсумкову семестрову модульну оцінку і екзаменаційну оцінку.
Остаточна кількість балів трансформується в оцінки національної шкали: для екзамену
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) за таблицею
відповідності.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова семестрова модульна оцінка

Екзаменаційна

Підсумкова
семестрова
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оцінка

оцінка

40

100

Розділ / змістовий модуль 1
Розділ / змістовий модуль 2
Т1, Т2, Т3
Т4, Т5, Т6
О
Тест
МКР 1 ІДЗ 1 ПО
Тест
МКР 2 ІДЗ 2
5
5
10
10
5
5
10
10
Т1, Т2, …, Т6 – теми змістових модулів.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оцінювання
Розділ/змістовий модуль №1
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Розділ/змістовий модуль №2
Поточне оцінювання (максимально 5 балів) – контроль відвідування лекцій, наявність
конспекту, виконання завдань на практичних.
Тестування (максимально 5 балів).
Модульна контрольна робота (максимально 10 балів).
Індивідуальне домашнє завдання (максимально 10 балів).
Підсумкова семестрова модульна оцінка (максимально 60 балів).
Екзаменаційна оцінка (максимально 40 балів).
Підсумкова семестрова оцінка (максимально 100 балів).
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90–100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Шкала
ЄКТС

Оцінка за національною
шкалою для екзамену

А
В
С
D
Е
FX
F

відмінно
добре
задовільно
незадовільно
незадовільно

13. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичний комплекс.
2. Тексти лекцій (в електронному варіанті).
3. Презентації лекцій (в електронному варіанті).
14. Рекомендована література
Базова
1. Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д. Статистичні методи в освітніх вимірюваннях. Частина 1. Класична теорія тестування: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 120 с.
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3. Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середньої школи // Українознавчий
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6. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія / [В.П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М.
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448 с.
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1.5.5. Робоча програма навчальної дисципліни «Вибіркові обстеження в психології,
соціології та педагогіці»
(ПП 2.09.1)
Розробники: Лупан Ірина Володимирівна, доцент кафедри інформатики, кандидат педагогічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
01 Освіта
(шифр і назва)

Нормативна

Індивідуальне науководослідне завдання
Загальна кількість годин 120

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента
-4

Спеціальність
011 Науки про освіту, Спеціалізація
Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

Рік підготовки:
1-й
-й
Семестр
1-й
-й
Лекції
36 год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
18 год.
год.
Консультації
4 год.
год.
Самостійна робота
66 год.
год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Мета та завдання вивчення дисципліни. В останні роки інтерес до статистичних
досліджень особливо у соціальних науках зростає надзвичайно швидкими темпами. Посилюється також значення результатів таких досліджень на соціальні та політичні процеси у
суспільстві. Тому важливо готувати фахівців, здатних до проведення кваліфікованих неупереджених статистичних досліджень. Однак статистичне дослідження не обмежується вибором обчислювальної процедури та розробкою анкет. Однією з найголовніших умов
об’єктивного статистичного дослідження є правильна побудова досліджуваної вибірки. Вивченню правил та законів побудови такої вибірки і присвячено даний курс.
Основну увагу приділено питанням формування вибірки у соціологічних, психологічних та педагогічних дослідженнях. Це пояснюється, по-перше, специфікою даних, отриманих
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у таких дослідженнях: це переважно номінативні та порядкові дані з невизначеним законом
розподілу. По-друге, хоча у навчальному курсі розглядається проста випадкова вибірка, однак на практиці саме у соціальних дослідженнях забезпечити таку вибірку вдається далеко
не завжди. По-третє, враховуючи значний вплив результатів соціальних досліджень на подальші соціальні процеси, слід надзвичайно ретельно дбати про їхню об’єктивність, достовірність та обГрунтованість.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:
ЗК 1. Здатність навчатись та самонавчатись: знаходити , обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі, використовуючи інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК 2. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення, критичного та самокритичного
аналізу.
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 6. Здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення конструктивних та
складних завдань.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймаючи обГрунтовані рішення.
ЗК 8. Відповідальне ставлення до завдань і обов’язків, здатність застосовувати набуті знання, уміння та навички в професійній діяльності.
ЗК 9. Здатність здійснювати дослідження на відповідному рівні.
ЗК 10. Знання та розуміння предметної області та особливостей професії.
ЗК 12. Здатність оцінювати та підтримувати якість роботи
ФК 1.2. Знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом у психології, педагогіці здатність використовувати математичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.3. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом у психології, педагогіці, здатність використовувати статистичні методи в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях.
ФК 1.4. Базові знання з інформатики, необхідні для засвоєння загально-професійних
дисциплін освітніх вимірювань та гендерних студій.
ФК 1.5. Знання основ теорії гендеру, сучасних напрямків у дослідженні гендерних відносин, методологічних аспектів та термінологічного апарату гендерних досліджень.
ФК 1.6. Здатність використовувати знання гендерної теорії для застосування гендерного підходу в освітній сфері.
ФК 1.7. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в освіті, політиці, економіці.
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях
ФК 1.12. Здатність використовувати обчислювальні інструменти для чисельних і символьних розрахунків та для постановки й розв’язання задач
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ФК 1.13. Уміння організовувати інформаційні дані в найбільш сприятливий спосіб для
аналізу, синтезу і розуміння.
Програмні результати навчання:
ПРН 16.4:
• Вміти правильно формувати вибіркову сукупність різними способами для гендерних
досліджень в поведінкових науках.
• Вміти знаходити основні статистичні характеристики сформованої вибірки.
• Вміти визначати відносну похибку дослідження, обчислювати помилки вибірки.
• Вміти знаходити та оцінювати розподіли випадкових величин на основі дослідних даних вибірки з використанням критеріїв узгодженості та однорідності; застосовувати непараметричні критерії відмінностей (розходжень) у гендерних дослідженнях.
• Вміти встановлювати залежності між різними гендерними явищами у вибірці.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи вибіркових обстежень.
Тема 1.1. Основні поняття вибіркового обстеження. Мета вибіркового обстеження.
Вибіркове або суцільне обстеження: переваги та недоліки кожного. Поняття сукупності та
одиниці обстеження.
Модель вибірки як складова моделі обстеження. Типи похибок у соціологічному обстеженні: вибіркові та не вибіркові похибки. Класифікація процедур відбору та їх порівняння.
Тема 1.2. Проста випадкова вибірка. Імовірнісний відбір. Ідея вибіркового розподілу.
Параметри та статистики. Процедура побудови простої випадкової вибірки. Властивості оцінок: незміщеність, обГрунтованість, ефективність. Оцінювання стандартної похибки за вибіркою. Довірчий інтервал. Розмір вибірки.
Тема 1.3. Систематичний відбір. Результати систематичного відбору. Надійні інтервали. Розмір вибірки при систематичному відборі. Ефективність систематичного відбору. Міри
однорідності. Оцінювання дисперсії при систематичному відборі.
Розділ 2. Складні методи відбору.
Тема 2.1. Стратифікована вибірка. Основні поняття стратифікованої вибірки. Причини
використання стратифікованої вибірки. Розбиття генеральної сукупності на страти. Властивості страт. Кількість страт. Оцінювання кількості за відношенням та за регресією. Ваги страт.
Типи розміщення вибірки за стратами. Пропорційне розміщення (рівноімовірнісна вибірка).
Рівномірне розміщення. Розміщення Неймана. Оптимальне розміщення. Постстратифікація.
Тема 2.2. Кластерна вибірка. Поняття кластера. Багатоступінчаста вибірка. Кластери
різних розмірів, підвибірки рівних розмірів. Дизайн-ефект як форма порівняння випадкової
вибірки з іншими імовірнісними методами відбору.
Вибірки кластерів неоднакового розміру. Кластери надто великого та надто малого
розміру. Вартісна модель. Оптимальний розмір кластерів. Одноступінчастий та двоступінчастий кластерний відбір.
Тема 2.3. Складні обстеження. Оцінювання за відношенням, зізницею та регресією.
Ефект планування. Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.
4. Структура навчальної дисципліни
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Кількість годин, відведених на:
Тема

Разом Лекції

Практичні
заняття

Лабораторні
заняття

Консультації

Самостійну
роботу

Змістовий модуль І. Основи вибіркових обстежень
Тема 1. Основні
поняття вибіркового обстеження
Тема 2. Проста
випадкова вибірка
Тема 3. Систематична вибірка
Разом (розділ 1)

12

4

2

6

20

6

4

10

12

4

2

6

44

14

8

2

22

Змістовий модуль II. Складні методи відбору
Тема 4. Стратифікована вибірка
Тема 5. Кластерна
вибірка
Тема 8. Складні
обстеження
Разом (розділ 2)
Всього годин

25

6

4

15

27

8

4

15

24

8

2

14

76
120

22
36

10
18

5. Теми семінарських (практичних) занять
№ з/п
Назва теми
Не передбачено
6. Теми лабораторних занять
№ з/п
Назва теми
1.
Основні поняття вибіркового обстеження
Проста випадкова вибірка. Надійні інтервали та обсяг
2.
вибірки.
3.
Проста вибірка. Оцінювання пропорцій.
4.
Систематична вибірка.
5.
Стратифікована вибірка.
6.
Стратифікована вибірка. Оптимальний розподіл.
7.
Кластерний відбір.
8.
Кластерний відбір. Оцінювання ефективності.
9.
Складні обстеження.
Разом
7. Самостійна робота
№ з/п
Назва теми
1.
Підготовка до практичних занять

2
4

44
66

Кількість годин

Кількість годин
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

Кількість годин
26
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3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Похибки вибіркового обстеження та способи їх зменшення.
Приклади вибіркових обстежень у соціальних та економічних дослідженнях.
Вибірки та їх представлення.
Оцінки.
Довірчі інтервали.
Проста випадкова вибірка.
Систематична вибірка.
Стратифікована вибірка.
Кластерна вибірка.
Застосування вибірок в освітніх та гендерних дослідженнях.
РАЗОМ:

2
2
2
2
2
2
4
6
6
12
66

9. Індивідуальні завдання
І. Побудова вибірок різного виду на відомій генеральній сукупності.
Зібрати відомості про елементи генеральної сукупності. (Можливі сюжети: результати
опитування студентів факультету, результати вступної компанії, тощо).
1) Визначити параметри генеральної сукупності.
2) Сформувати просту випадкову вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
простою випадковою вибіркою.
3) Сформувати стратифіковану вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за
стратифікованою вибіркою.
4) Сформувати кластерну вибірку. Оцінити параметри генеральної сукупності за кластерною вибіркою.
5) Порівняти отримані результати. Зробити висновки.
ІІ.1. Знайти матеріали гендерного дослідження. Проаналізувати вибірковий дизайн
обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
ІІ.2. Знайти матеріали про побудову вибірки освітнього дослідження (моніторингу).
Проаналізувати вибірковий дизайн обстеження та оцінити (по можливості) ефективність оцінок отриманих результатів.
10. Методи навчання
Основними формами організації навчання при викладанні курсу Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці є лекція та лабораторне заняття.
На лекціях найчастіше використовується пояснювально-ілюстративний метод та метод
проблемного викладання із застосуванням навчальних демонстрацій та ілюстрацій.
На лабораторних заняттях розв’язуються задачі, пов’язані з оцінюванням параметрів
генеральної сукупності за результатами вибіркових обстежень, досліджують ефективність
застосованих вибіркових дизайнів порівняно з простим випадковим відбором, тощо.
При виконанні самостійних та індивідуальних завдань використовується частковопошуковий та дослідницький методи (конспектування, складання плану статистичного дослідження, рецензування, підготовка даних, побудова графіків та ін.), робота з різноманітними
джерелами (журнальними публікаціями, інтернет-джерелами, матеріалами реальних досліджень).
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11. Методи контролю
Контроль знань з дисципліни Вибіркові обстеження в психології, соціології та педагогіці здійснюється у вигляді поточного оцінювання на лабораторних заняттях, модульної
контрольної роботи, оцінювання якості виконання індивідуального завдання та підсумкового
екзамена.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Модульна конт- Індивідуальне
Лабораторні
рольна робота
завдання
5
10
95=45

Екзамен

Разом

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Рекомендована література
Базова
Лупан І.В. Вибіркові обстеження у психології, соціології та педагогіці. (готується до друку).
Василик О.І. Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень: навчальний посібник / О.І.
Василик, Т.О.Яковенко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 208 с.
Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. – К.: КВІЦ, 2001. –248.
Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень. – К., 2000. (PDF)
Джессен Р. Методы статистических обследований. – М., 1985. (DJVU)
Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М., 1976. (DJVU)
Lohr, S. Sampling: Design and Ana1ysis. – Pacific Grove. CA: Brooks/Cole. 1999. (PDF)
Richard L. Scheaffer. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William Mendenhall
III, R. Lyman Ott. – 6th ed. Published 2006 by Thomson Brooks/Cole in Southbank, Vic,
Belmont, Calif. (scheaffer_9812383-4-1.pdf)

Допоміжна
9. Вибіркове обстеження: Термінологічний словник/ О.О.Васечко, О.І.Черняк, Є.М.Жуйкова
та інші. – К.: Державний комітет статистики України, 2004. – 140 с.
10. Иейтс Ф. Выборочный метод в переписях и обследованиях. – М.: Статистика, 1965.
11. Thompson, Steven K. Sampling, 3rd.ed., John Wiley and Sons, 2012.
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12. Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. Model Assisted Survey Sampling. – Springer-Verlag,
New York, 1992.
13. Kish L. Survey Sampling. – Wiley Classics Library Edition Published, 1995. – 643 p.
14. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. – К.: Наукова думка, 1982.
15. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень [Текст]: навч. посіб. / А. М. Єріна; Київський
національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 128 с.
16. Бокун Н. Ч. Методы выборочных обследований: [учеб.-справ. пособ.] / Бокун Н. Ч., Чернышева Т. М. – Минск: НИИ статистики Мин-ва статистики и анализа Республики Беларусь, 1997. – 416 с.
17. Борисенко О.Д., Майборода Р.Є. Аналітико-статистичні методи й моделі психології та педагогіки (вибрані лекції). – К.: ВЦ “Київський університет”, 2000. – 117 с.
18. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1980. – 390 с.
Приклади застосування вибіркових обстежень у гендерних дослідженнях:
19. Опис методик побудови кластерних вибірок для проведення обстеження у різних країнах(Матеріали
мультиіндикаторного
кластерного
дослідження
(MICS)):
http://mics.unicef.org/tools
20. Rédai, D. (n.d.). Gender and education in Slovenia and Hungary : a comparative analysis of
Slovenian and Hungarian educational reforms since the 1990. Budapest : Central European
University, 2003. Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
21. Rédai, D. (n.d.). Sexing the school : constituting gender, ethnicity and class through discourses
of sexuality in a Hungarian secondary school. Budapest : Central European University, 2015.
Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
22. RÉDAI, D. (2012). Un/Queering the Nation?: Gender, Sexuality, Nationality and Homophobia in
the Media Discourse on the Violence against the 2008 Gay Pride in Budapest. Sextures, 2(2),
47. Retrieved from http://it.ceu.hu/vpn
23. Dionysios Gouvias &Christos Alexopoulos. Sexist stereotypes in the language textbooks of the
Greek primary school: a multidimensional approach //Gender and Education, Volume 30, 2018
- Issue 5, Pages 642-662 - https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1237620
24. Gerd Brandell &Else Marie Staberg. Mathematics: a female, male or gender-neutral domain? A
study of attitudes among students at secondary level //Gender and Education. -Volume 20,
2008 - Issue 5, Pages 495-509.
25. Anna-Kaisa Berisha, Piia Seppänen. (2017) Pupil selection segments urban comprehensive
schooling in Finland: composition of school classes in pupils’ school performance, gender, and
ethnicity. Scandinavian Journal of Educational Research 61:2, pages 240-254.
26. Manuela Alves, Cristina S. Rodrigues, Ana Maria A.C. Rocha, Clara Coutinho. (2016) Selfefficacy, mathematics’ anxiety and perceived importance: an empirical study with Portuguese
engineering students. European Journal of Engineering Education 41:1, pages 105-121.
27. Frosi Lamprini, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki (2015). The role of the school and of the teachers in
promoting gender equality: beliefs expressed by Greek teachers. Theory and Research in the
Sciences of Education. vol.4 p.21-38.
28. Kastrani Th, Deligianni-Kouimtzi Vasiliki, Athanasiadou Christina (2015). Greek female clients'
experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological
analysis. International Journal for the Advancement of Counselling. vol.37 no. 1 p.77-92.
29. Avgeri, E. (2015). The Gender-Influence Perspective in Educational Management and
Leadership : A Comparative Study of Upper Secondary Women Principals in Thessaloniki,
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Greece
and
Stockholm,
Sweden
(Dissertation).
Retrieved
from
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-118752
30. van Breen, J. A., Spears, R., Kuppens, T., & Lemus, S. de. (2018). Subliminal Gender
Stereotypes: Who Can Resist? Personality and Social Psychology Bulletin, May 20, 2018. https://doi.org/10.1177/0146167218771895
31. María Victoria Carrera-Fernández,María Lameiras-Fernández &Yolanda Rodríguez-Castro.
Performing intelligible genders through violence: bullying as gender practice and
heteronormative control. Gender and Education, Volume 30, 2018 - Issue 3, Pages 341-359.
https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1203884
32. Orla McCormack &Jim Gleeson. Attitudes of parents of young men towards the inclusion of
sexual orientation and homophobia on the Irish post-primary curriculum. Gender and
Education,
Volume
22,
2010
Issue
4,
Pages
385-400
https://doi.org/10.1080/09540250903474608
33. Maria Tsouroufli. Gender and Teachers' Classroom Practice in a Secondary School in Greece.
Gender and Education, Volume 14, 2002 - Issue 2, Pages 135-147.
https://doi.org/10.1080/09540250220133996
34. Dimitris Evripidou. Effects of heteronormativity on Cypriot EFL classroom participation:
students’
experiences.
Gender
and
Education,
11
Oct
2018
https://doi.org/10.1080/09540253.2018.1533920
35. Claire Bonnard &Jean-Francois Giret. Gender differences in French undergraduates’ academic
plans and wage expectations. Gender and Education, Volume 28, 2016 - Issue 4, Pages 581598. https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1156060
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1.5.6. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистичні показники гендерної рівності»
(ПП 2.11.1)
Розробник: доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки, кандидат фіз.-мат. наук Акбаш Катерина Сергіївна
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність/напрям, рівень вищої
освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форзаочна форма
ма навчання
навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

Індивідуальне науководослідне завдання
___________
(назва)
Загальна кількість годин –
150

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 5

Спеціальність/напрям:
011 Освітні, педагогічні науки
(шифр і назва)

Рік підготовки
-й
1-й
Семестр
-й

2-й
Лекції

Рівень вищої освіти:
магістр

год.
18 год.
Практичні, семінарські
год.
36 год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
96 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – 35 % аудиторних, 65 % самостійної роботи.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіння знаннями та апаратом гендерного аналізу у основних сферах людського життя.
Завдання: ознайомлення студентів з соціально-психологічною природою гендеру, суспільно-політичною роллю та основним апаратом гендерного аналізу, зокрема розрахунком
та аналізом гендерних індексів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- місцезнаходження гендерних даних у різних сферах людського життя (міжнародні організації та звіти цих організацій);
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- методи обробки статистичних даних у контексті гендерних досліджень; методики обрахунку гендерних індексів та індикаторів.
вміти:
- виявляти, які типи гендерних даних доступні, як ці дані збирати і як їх можна використовувати, щоб вирішити, чи підходять вони для конкретної задачі;
- розуміти статистичні концепції, а саме чітко визначати статистичні концепти; аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статичну інформацію, яка потрібна для гендерних
досліджень. Тобто здатність критично оцінювати статистичну інформацію, виділяти і
правильно застосовувати статистичні методи і виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування;
- передавати статичну інформацію, а саме уміння виявити головні зв’язки, причини змін
і напрям змін у даних, здатність по цим змінам оцінити просування до поставленої
мети. Уміння правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і усно викладати їх значення і зв'язок з питанням що вивчається.
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі
компетентності:
ФК 1.9. Здатність отримувати якісну інформацію на основі кількісних даних.
ФК 1.10. Усвідомлення переваг використання комп’ютерної техніки та вміння обирати
програмне забезпечення з ряду аналогів. Володіння питаннями аналізу програмних засобів для інформаційної підтримки в освітніх вимірюваннях та гендерних дослідженнях

•
•
•
•
•

Програмні результати навчання:
Вміти виявляти доступні типи даних, збирати їх, використовувати для розв’язування
конкретної задачі.
Вміти чітко визначати статистичні концепти.
Вміти аналізувати, розкривати зміст і оцінювати статистичну інформацію, виявляти випадки, коли концепти застосовуються без відповідного статистичного обГрунтування.
Вміти передавати статистичну інформацію, виявляти головні зв’язки, причини змін і напрям змін у даних, вміти по цим змінам оцінити просування до поставленої мети.
Вміти правильно відобразити статистичні дані у вигляді таблиць і графіків, письмово і
усно аналізувати їх значення.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного пари-

тету
Тема 1. Базові навики у розумінні і застосуванні статистики.
У даній темі розглядаються базові навички у розумінні і застосуванні статистики, а саме: розуміння даних; розуміння статистичних концептів (показник, концепт, населення, змінна, класифікація, пропорції і відсотки, відношення, коефіцієнт, індекс, джерело даних, метадані); аналізувати та оцінювати статистичну інформацію. Пояснюється зміст поняття «гендерна статистика».
Тема 2. Вимірювання населення
У темі чітко аналізуються демографічні показники, які необхідні для гендерного аналізу. Висвітлюються джерела даних (переписи населення, демографічні і медичні обстеження
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(DHS), адміністративні записи), ключові показники(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.)
Тема 3. Вимірювання праці і економічної діяльності
У даній темі висвітлений зв'язок між статтю/гендером і економічною діяльністю. Викладаються основні поняття, яким чином вимірюється економічна діяльність: продуктивна,
непродуктивна, економічна і неекономічна діяльність; працездатне населення (зайняте +
незайняте) і економічна пасивність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.).
Тема 4. Освіта і навчання
У даній темі висвітлюються гендерні проблеми у освіті, міжнародні стандарти для
освітніх систем (міжнародна стандартна класифікація освіти ЮНЕСКО, офіційний віковий діапазон). Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження і переписи) та основні показники (загальний показник числа тих, хто отримує вищу
освіту; загальний показник числа тих, хто навчається у старших класах середньої школи; показник тих, хто отримав вищу освіту, розбивка по статі; частка жінок серед отримавших вищу
освіту в області науки, інженерних дисциплін, виробництва і будівництва; показник тих, хто
отримав повну середню освіту; розподіл вікової групи 25-64 роки по вищому рівню отриманої освіти і по статі; молоді люди (15-24 роки) не зайняті, не навчаються, розбивка по статі).
Тема 5. Здоров’я
Тема присвячена розгляду вирішальних факторів здоров’я. Розглядаються основні
проблеми здоров’я в залежності від статі на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини смертності, показник
народжуваності у підлітковому віці).
Тема 6. Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці
Тема присвячена гендерним відмінностям і прийняттю рішень. Розглянути основні
моменти пекінської декларації, в якій було визначено участь жінок у роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розглядаються джерела отримання відповідних даних
(обстеження та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число жінокзаконодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число жінок членів національного
парламенту %; число жінок державних службовців вищого рівня % ). Розглядаються методи
розрахунку та інтерпретація основних показників.
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
У темі висвітлюється класифікація основних індексів та індикаторів, показуються міжнародні доповіді і звіти в яких ці індекси розраховуються. Розглядаються наступні індекси та
розглядається структура сфер, які цей індекс охоплює: Індекс гендерного розвитку (Gender
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development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок (Gender
Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс
людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human
Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The Global Gender Gap
Index); Індекс економічних можливостей жінок (Women`s Economic Opportunity Index); Індекс
соціальних інститутів і гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Також наводяться спеціальні і регіональні індекси.
Тема 8. Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності
У рамках теми проводиться моніторинг досягнення гендерної рівності: Україна та ЄС у
глобальних рейтингах ефективності гендерної політики. Розкривається структура та методика
обрахунку показнику гендерної нерівності. Для індексу гендерної нерівності окремо розглядаються його складові: репродуктивне здоров’я (рівень материнської смертності та коефіцієнт народжуваності у підлітків); розширення громадянських прав і можливостей (співвідношенням числа жінок і чоловіків, які є депутатами парламенту, та рівнем середньої та вищої
освіти серед жінок); економічна активність та можливості жінок на ринку праці.
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Розглядаються методи багатовимірної класифікації об’єктів. Застосування кластерного
аналізу для класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам.
4. Структура навчальної дисципліни

СРС

консультації

індивідуальних

лабораторних

практичних

лекційних

Назви розділів/змістових модулів і тем

Усього

Кількість годин
денна форма
у тому числі

1

2
3
4
5
6
7
8
Блок/модуль 1
Розділ/змістовий модуль 1. Основні сфери дослідження індексів гендерного паритету
Тема 1. Базові навики у розумінні і
15
2
4
9
застосуванні статистики
Тема 2. Вимірювання населення
18
2
4
12
Тема 3. Вимірювання праці і економіч18
2
4
12
ної діяльності
Тема 4. Освіта і навчання
18
2
4
12
Тема 5. Здоров’я
18
2
4
12
Тема 6. Гендерні відмінності і прий18
2
4
12
няття рішень. Жінки у політиці
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Разом за розділом/ змістовим моду105
12 24
лем 1
Розділ/змістовий модуль 2. Міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності
Тема 7. Основні міжнародні індекси та
15
2
4
індикатори гендерної рівності
Тема 8. Методологія розрахунку пока15
2
4
зників гендерної рівності та нерівності
Тема 9. Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людсь15
2
4
кого розвитку по базовим гендерним
індексам
Разом за розділом/ змістовим моду45
6
12
лем 2
Усього годин

150

18

36

69

9
9

9

27
96

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва теми
Базові навики у розумінні і застосуванні статистики
Аналіз демографічної ситуації України. Порівняння національних та
міжнародних демографічних показників
Регіональний аналіз демографічної ситуації. Розрахунок індексів гендерного паритету демографічних показників у області
Вимірювання праці і економічної діяльності в Україні
Гендерний аналіз показників економічної активності населення у
області
Аналіз гендерних розривів у показниках тих, хто навчається на національному рівні
Аналіз індексів гендерних паритетів в освітній сфері у Кіровоградській області
Дослідження змін у головних причинах смертності в Україні та світі
Гендерний аналіз головних показників здоров’я у Кіровоградській
області
Гендерні відмінності і прийняття рішень. Жінки у політиці.
Аналіз індексів гендерних паритетів у політичній сфері на регіональному рівні
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Національний рівень
Основні міжнародні індекси та індикатори гендерної рівності. Регіональний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Національний рівень
Методологія розрахунку показників гендерної рівності та нерівності.
Регіональний рівень

Кількість
годин
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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17-18

Кластерний аналіз багатомірної класифікації країн по рівню людського розвитку по базовим гендерним індексам
Разом

4
36

8. Самостійна робота
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Назва теми
Розгляд основних джерел, які допомагають складати і використовувати
гендерну статистику в Інтернеті та ознайомитись із їх змістом
Розгляд джерел даних (переписи населення, демографічні і медичні
обстеження (DHS), адміністративні записи), ключових показників(співвідношення статей для всього населення, показник дитячої смертності, середній вік у першому шлюбі, сумарний коефіцієнт народжуваності і .т.д.). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел отримання показників економічної діяльності (обстеження, переписи, адміністративні) та основні показники (показник не
активності, показник зайнятості, статус у зайнятості і т.п.). Формування
вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел отримання освітніх гендерних даних. Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових
завдань.
Ознайомлення з основними проблеми здоров’я в залежності від статі
на різних стадіях життя чоловіків і жінок. Розглядаються джерела отримання відповідних даних (адміністративні записи, обстеження та переписи) та основні показники (очікувані роки здорового життя, причини
смертності, показник народжуваності у підлітковому віці). Формування
вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд основних моментів пекінської декларації, щодо участі жінок у
роботі директивних органів і процесі прийняття рішень, як одну із дванадцяти найважливіших проблемних областей, що визначають гендерну рівність. Розгляд джерел отримання відповідних даних (обстеження
та переписи, адміністративна звітність) та основні показники (число
жінок-законодавців, старших посадових осіб і управляючих %; число
жінок членів національного парламенту %; число жінок державних
службовців вищого рівня % ). Формування вибірок статистичних даних
для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Розгляд джерел оприлюднення індексів: Індекс гендерного розвитку
(Gender development index, GDI); ступінь гендерної довіри, або ступінь
реалізації прав жінок (Gender Empowerment Measure, GEM); Індекс гендерної нерівності (Gender Inequity Index, GII); Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням нерівності (Inequality-adjusted Human

Кількість
годин
9

12

12

12

12

12

9
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8
9

Development Index, IHDI); Індекс глобального гендерного розриву (The
Global Gender Gap Index); Індекс економічних можливостей жінок
(Women`s Economic Opportunity Index); Індекс соціальних інститутів і
гендеру (Social Institutions and Gender Index, SIGI); Індекс гендерної
справедливості (Gender Equality Index, GEI). Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних розрахункових завдань.
Формування вибірок статистичних даних для статистично-аналітичних
розрахункових завдань по національним та регіональним даним.
Опрацювання теорії багатомірної класифікації об’єктів, зокрема кластерного аналізу.
Разом

9
9
96

10. Методи навчання
Курс оснований на читанні лекцій по окремих блоках гендерних досліджень. Кожна
лекція складається із короткого теоретичного огляду по основних означеннях та методиках
розрахунку гендерних індексів. У кінці кожної лекції виділяється деякий час для питань та
обговорень. Лекції супроводжуються демонстрацією схем, формул, графіків, статистичних
даних та інших наглядних матеріалів.
Практична частина курсу передбачає виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань по кожному блоку гендерних досліджень. Для статистичних розрахунків використовуються такі статистичні пакети: MS Excel та PASW Statistics 18.
11. Методи контролю
Поточний контроль по курсу включає у себе наступні форми:
• Виконання завдань для самостійного опрацювання;
• Усні відповіді студентів на практичних заняттях;
• Виконання статистично-аналітичних розрахункових завдань.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Залік
Поточне тестування та самостійна робота
Розділ/
Розділ/
змістовий модуль 1
змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
10
9
9
9
9
9
15
15
15
Т1, Т2 ... Т12 – теми у змістовних модулях.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Шкала
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
ЄКТС
види навчальної
для екзамену, курсового
для заліку
діяльності
проекту (роботи), практики
90-100
82-89
74-81
64-73

А
В
С
D

Сума
100

відмінно
добре

зараховано

задовільно
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60-63

E

незадовільно з можливістю не зараховано з можливістю
повторного складання
повторного складання
1-34
F
незадовільно
не зараховано
13. Методичне забезпечення
1. Статистика та індикатори сфери освіти з врахуванням Гендерного фактору: практичний
посібник (навчальний матеріал для семінарів зі статистичних даних і показників освіти).
[Пер. з англ. К. Акбаш, Н. Пасічник, передмова та наукова редакція Р. Ріжняк] Організація
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. ЮНЕСКО (UNESCO) 2017. – 52 с.
35-59

FX

14. Рекомендована література
Базова
1. UNICEF, WHO, The World Bank, United Nations (2014), Рівні і тренди у дитячій смертності
2014: оцінки розроблені між інститутською групою ООН по оцінкам дитячої смертності.
(IGME)
–
Report
2014.
http://www.unicef.org/media/
files/Levels_and_Trends_in_Child_Mortality_2014.pdf
2. Відділ населення ООН (2014), Звіт про народжуваність у світі 2013: Народжуваність на
межі.
(World
Fertility
Report
2013:
Fertility
at
the
Extremes)
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/worldFertilityReport
2013.pdf
3. UNFPA (2014), Методологічні інструкції для гендерного аналізу даних національного перепису населення і житлового фонду (Methodological Guidelines for the Gender Analysis of
National Population and Housing Census Data) www.unfpa.org/publications/methodologicalguidelines-gender-analysis-national-population-and-housing-census-data
4. Gapminder.org (2015) Число дітей на жінку (Сумарний коефіцієнт народжуваності/ фертильності),
Документація
008
–
версія
6
http://www.gapminder.org/downloads/documentation/gd008
5. МОП (2013), Рівна оплата праці: початкова інструкція (Equal Pay - An introductory guide)
http://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695
6. Eurostat (2015). Statistics Explained: Gender pay gap statistics /Пояснення статистики Євростата http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
7. МОП (2010), Жінки на ринках праці: Вимірювання прогресу і виявлення проблем. (Women
in
labour
markets:
Measuring
progress
and
identifying
challenges)
http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835
8. UNECE, Звіт ЕЭК ООН про досягнення цілей розвитку тисячоліття у Європі і Центральній
Азії (The UNECE Report ON ACHIEVING THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN EUROPE
AND
CENTRAL
ASIA),
2012
www.unece.org/fileadmin/DAM/publications/oes/UNECE_MDG_Report_2012.pdf
9. Офіційний вік вступу і тривалість освіти на певний ступінь опубліковані у базі даних Інституту статистики ЮНЕСКО у розділі Education / System http://data.uis.unesco.org
10. UNESCO (2012), Світовий атлас гендерної рівності в освіті (WORLD ATLAS of Gender Equality
in Education). www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Atlas-educationgender-equality1.pdf
11. ВОЗ (2011), Стратегія гендерної рівності для керівництва охорони здоров’я: практичний
підхід (Gender mainstreaming for health managers: a practical approach) Facilitator’s Guide
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44516/1/9789241501071_eng.pdf
12. European Commission (2015) Суспільне здоров’я: тривалість здорового життя
http://ec.europa.eu/health/indicators/healthy_life_years/index_en.htm
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13. ВОЗ, 10 головних причин смертності (The top 10 causes of death)
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1.6. Тестові завдання до дисциплін спеціалізації
1.6.1. Пасічник Н.О. Тестові завдання до курсу «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГЕНДЕРА»
1. За поширеною версією, вперше термін «гендер» у позалінгвістичному контексті було
використано:
а) Симоною де Бовуар (1949);
б) Олімпією де Гуж (1791);
в) американською дослідницею Нін Коч (1975);
г) психологом Робертом Столлером (1968).;
2. Чим відрізняються поняття «гендер» і «sex»?
а) стать задається природою, а гендер конструюється соціально та зумовлюється культурою суспільства в конкретний історичний період;
б) і секс, і гендер характеризують біологічно задані відмінності між чоловіком і жінкою;
в) ці поняття є продуктами соціалізації;
г) «sex» відображає і чоловічі, і жіночі біологічні відмінності, а «гендер» – лише жіночі.;
3. Гендерні дослідження – це:
а) будь-які дослідження на «жіночу тему»;
б) дослідження феміністок за рівність прав;
в) міждисциплінарні дослідницька практика, що використовує пізнавальні можливості теорії соціальної статі для аналізу суспільних явищ;
г) «жіночі дослідження» у сучасному гуманітарному пізнанні.;
4. Під терміном «фемінологія», сконструйованим американською дослідницею Н. Коч,
розуміють:
а) дослідження дискримінації жінок у публічній сфері;
б) сферу наукового пізнання, що вивчає сукупність проблем, пов’язаних із соціальноекономічним та політичним становищем жінки в суспільстві, еволюцію її соціального
статусу та функціональних ролей;
в) дослідження дискримінації жінок у приватній сфері;
г) відокремлену частину жіночого руху.;
5. «Чоловічі дослідження» називаються:
а) андрологія;
б) фемінологія;
в) унісекс;
г) гендерлект.;
6. До типу гендерних відносин залежно від розподілу влади не належать:
а) патріархатні (домінування чоловіка, батька в структурі гендерних відносин);
б) матріархатні (домінування жінки, матері в структурі гендерних відносин);
в) егалітарні (рівний розподіл влади між партнерами);
г) правильна відповідь відсутня.;
7. Визначте риси, що не є характерними для патріархату:
а) беззаперечний авторитет батька в сім’ї;
б) вплив батьків на укладання шлюбу;
в) вторинний статус доньки, порівняно з сином;
г) егалітарна сім’я.;
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8. Коли вперше в договорах ЄС була зафіксована ідея рівних прав і можливостей для жінок
і чоловіків?
а) у Римських договорах (1957 р.);
б) у Маастрихтському договорі (1992 р.);
в) в Амстердамському договорі (1997 р.);
г) у Хартії основних прав ЄС (2000 р.).;
9. Основними питаннями першої хвилі фемінізму були:
а) вихід жінок на ринок праці, гідна оплата праці, неоплачувана домашня праця, соціальна
підтримка з боку держави тощо;
б) право на власність, вищу освіту та професійну зайнятість;
в) питання повної емансипації людства.;
10. Процес оцінювання різних впливів на жінок і чоловіків напрямків політики, програм та
законодавства– це:
а) статева ідентичність;
б) гендерний аналіз;
в) гендерна культура;
г) квазигендерний аналіз.;
11. Основними науковими напрями гендерних студій є:
а) жіночі студії;
б) жіночі, феміністичні, чоловічі студії, студії про геїв і лесбійок, квір-студії;
в) жіночі та чоловічі студії;
г) вивчення жінок та їхнього досвіду.;
12. Квір-студії досліджують:
а) категорії людей, які не вписуються у традиційну норму «жіноче-чоловіче»;
б) нерівності та ієрархії, владних відносин серед чоловіків, досвід і роль чоловіків у суспільстві;
в) досвід і життя геїв і лесбійок;
г) трансгендер.;
13. Виділіть поняття, що є некоректним при характеристиці сім’ї на сучасному етапі:
а) неповна сім’я;
б) партнерський шлюб;;
в) мати-одиначка;
г) гомосексуальна сім’я.;
14. «Прихованний» навчальний план означає:
а) фемінізацію системи шкільної освіти;
б) протистояння жінок по відношенню до чоловіків у системі шкільної освіти;
в) теми й зміст навчальних занять, що закріплюють провідну роль чоловіків в історії розвитку людства та приниження ролі жінок;;
г) механізм прояву статевої належності особистості при соціальній взаємодії.;
15. Установіть відповідність між афоризмами та авторами цих висловлювань:
1 – Симона де Бовуар;
а) Жінкою не народжуються, а стають;
2 – Сандра Бем;
б) «Анатомія – це доля»;
в) «Перша лінза, втілена в дискурс культури, суспільні інсти3 – Іммануїл Кант;
тути та психіку людей – це лінза андроцентризму»;
г) «Культура суспільства стає шляхетною завдяки жіночнос4 – Зигмунд Фройд.
ті».
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16. Установіть відповідність між теорією (концепцією) гендеру та їхніми авторами:
а) Вплив об’єктивного процесу суспільного поділу праці на
1 – С.Бем;
соціалізацію особистості (ідея «органічної солідарності»);
б) Гендерна теорія драматургічного інтеракціонізма;
2 – Е.Дюркгейм;
в) Концепція психологічної андрогінії;
3 – А.Парсонс;
г) Застосування теорії структурно-функціонального аналізу до
4 – І.Гофман.
концепції гендерної ідентичності.
17. Установіть відповідність між авторами творів з гендерної проблематики та назвами цих
творів:
а) «Підпорядкованість жінки»;
1 – М.Кіммел;
б) «Друга стать»;
2 – Дж.Міль;
в) «Лінзи гендеру. Трансформацыя поглядів на проблему
3 – С.Бем;
нерівності статей»;
г) «Гендероване суспільство».
4 – С.де Бовуар.
18. Установіть відповідність між термінами та їхнім змістом:
а) Порушення гендерної ідентичності людини;

1 – андрогенний тип особистості;

б) Усвідомлення та сприйняття жінкою або чоловіком себе
2 – патріархальна політика;
як представника певної статі;
в) Тип особистості, у якому гармонійно поєднуються жіночі
3 – гендерна ідентичність;
та чоловічі якості;
г) Розподіл у суспільстві функцій чоловіків і жінок на користь
4 – гендерна дисфорія.
чоловічого домінування.
19. Установіть відповідність між термінами та їхнім змістом:
а) соціально-психологічне сприйняття людиною своєї статі й
зовнішня демонстрація своєї статевої позиції в способі
мислення, стилі поведінки та оціночних судженнях;
б) сукупність сформованих суспільством особистісних якостей, очікуваних норм, стандартів. Моделей і правил поведінки, властивих представнику певної статі;
в) схематизоване узагальнене представлення про соціальні
ролі чоловіків і жінок в суспільстві як представника своєї
статі;
г) прийняті в суспільстві правила й норми мислення й поведінки чоловіків і жінок, зумовлені сталими традиціями та
звичками.

1 – гендерний стереотип;

2 – гендерна ідентичність;
3 – статеворольові стереотипи;
4 – гендерна роль.

20. Історично першим документом в світі про рівність жінок і чоловіків вважається:
а) «Декларація прав жінки та громадянки» (Олімпія де Гуж);
б) «Гендерний дисплей» (Е.Гоффман);
в) «Підпорядкованість жінок» (Дж.Ст. Міль);
г) Гендерна концепція Аристотеля.;
21. Основними типами гендерної ідентичності є:
а) патріархальний та егалітарний;
б) маскулінний, фемінінний, андрогенний, аморфний;
в) чоловічий та жіночий;
г) пасивний та активний.;
275

22. Соціальний контекст гендера як наукової категорії виявляється на стику двох ключових
питань:
а) яке становище жінки в сімейних та економічних відносинах;
б) відмінності між чоловіками та жінками в політико-правовій та соціально-економічній
сферах;
в) які відмінності існують між чоловіками та жінками та чим можна пояснити ці відмінності
– біологічними чи соціальними факторами статевої соціалізації;
г) біологічні відмінності мислення та поведінки чоловіків і жінок.;
23. Біологічна гендерна концепція Грунтується на твердженні, що:
а) особистість сама визначає свою гендерну ідентичність;
б) основні відмінності мислення та поведінки жінок і чоловіків визначені біологічно;
в) жінка «нижча істота, не спроможна на соціальну активність»;
г) у чоловіків і жінок існують психологічні відмінності, котрі суттєво впливають на їхні соціальні ролі.;
24. Країною, де жінки вперше отримала виборчі права, є:
а) США;
б) Австралія;
в) Великобританія;
г) Франція.;
25. Відповідно теорії когнітивного розвитку:
а) спочатку дитина пізнає від дорослих, що означає бути чоловіком чи жінкою, а потім визначає свою статеву ідентичність;
б) дитина засвоює статеву поведінку, прийняту в суспільстві;
в) дитина в процесі статевої соціалізації ідентифікує себе з одним із батьків;
г) дитина в процесі статевої соціалізації ідентифікує себе з деякім абстрактним ідеалом
чоловіка або жінки.;
26. «Несприятливий гендерний клімат» в освітньому процесі означає:
а) виражені ознаки традиційно жіночої моделі самореалізації;
б) наявність дискримінаційних за статевою ознакою умов для навчання;
в) урахування особливостей поведінки й соціалізації жінок;
г) відмінність у соціальній поведінці представників різних статей.;
27. Патріархальна стратегія кадрової політики передбачає:
а) упровадження чоловічих стереотипів у свідомість та поведінку співробітників організації, пріоритет чоловіків у кадровій політиці;
б) ефективно організовану спільну продуктивні професійну діяльність чоловіків і жінок;
в) соціальну взаємодію чоловіків і жінок у виробничій діяльності;
г) гуманістичний підхід до особистісних, сімейно-побутових і професійних проблем жінок.;
28. Ступінь гендерної рівності в Україні можна оцінити:
а) на рівні країн західної Європи;
б) як низький рівень порівняно з країнами Західної Європи та США;
в) на рівні Скандинавських країн.;
29. Гендерно-чутливим називається бюджет, сформований з урахуванням:
а) гендерних індексів;
б) потреб статі;
в) кількісних методів гендерного аналізу;
г) потреб місцевих громад.;
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30. До інструментів, які використовуються для гендерного бюджетування, не належить:
а) аналіз сфери суспільного прибутку, розділеного за статевою ознакою;;
б) аналіз впливу бюджету на використання часу жінок і чоловіків;
в) аналіз суспільних витрат жінок і чоловіків на основі даних, отриманих у результаті дослідження домогосподарств;
г) балансування доходів та витрат бюджету.;
31. У медіа гендерна репрезентація чоловіків в основному не представляється у контексті:
а) престижної роботи;
б) незалежності;
в) активності;
г) сім’ї.;
32. На думку американського соціолога Майкла Кіммела, автора книги «Гендероване суспільство», до системи гендерних характеристик особистості не належить:
а) біологічна стать (sex);
б) ідентичність (identity) – соціальне самовизначення особистості, її самореалізація;
в) інтеракції (interaction) – стосунки та взаємодія особистості з оточенням;;
г) інституції (institutions) – державні інститути влади, політичні, економічні, соціальні та інші структури суспільства.;
33. Гендерна дискримінація не призводить до:
а) порушення принципу рівноправності і поваги до людської гідності;;
б) нерівної участі жінок і чоловіків у державній, економічній, політичній та приватній сферах діяльності;;
в) повного розкриття творчих, професійних, інтелектуальних можливостей чоловіків і жінок;;
г) порушення прав людини на вільний вибір: ким бути, як будувати своє життя, що в ньому
вважати найголовнішим.;
34. За результатами гендерно-правової експертизи (аналіз чинного законодавства, проектів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) законодавство України є:
а) гендерно-нейтральним;
б) гендерно-дискримінаційним;
в) гендерно-дисбалансованим на користь певної статі;
г) таким, що не передбачає рівні можливості для обох статей.;
35. Визначте питання, котре не аналізується при проведенні гендерно-правової експертизи:
а) чи відповідає аналізований акт (проект) міжнародним договорам України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних
конференцій, міжнародних організацій, їх органів у сфері гендерної рівності?;
б) чи відповідає аналізований акт (проект) нормам Конституції України, іншим актам законодавства України в частині забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків?;
в) чи наявні в аналізованому акті (проекті) положення, що забороняють дискримінацію за
ознакою статі?;
г) чи гарантуються основи економічної безпеки України?;
36. Політика «гендерної пріоритезації» (або гендерний мейнстримінг) – це:
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а) визнана на глобальному рівні стратегія втілення політики гендерної рівності;
б) рівність чоловіків і жінок у сфері зайнятості;
в) заборона статевої дискримінації;
г) встановлення гендерних квот.;
37. Європейське жіноче лобі – це:
а) рух за доступ жінок до влади;
б) організація жіночих об’єднань у ЄС, які працюють щодо питань жіночих прав і рівних
можливостей жінок і чоловіків;
в) боротьба за економічні свободи;
г) рух за рівне представництво в усіх правових структурах.;
38. Провідною країною в показниках гендерної статистики є:
а) Німеччина;
б) Китай;
в) Швеція;
г) Україна.;
39. Явище, коли загальний чоловічий рід застосовують для позначення і жінок, і чоловіків,
коли вихідною точкою в мові визначається чоловік, називають:
а) гендерним стереотипом;
б) гендерною метафорою;
в) мовним андроцентризмом;
г) стратегією нейтралізації.;
40. Визначте твердження, що не стосується гендерних індикаторів:
а) це кількісні та якісні виміри змін, процесів і розвитку в суспільстві, що стосуються його
гендерної характеристики;
б) вони розкривають гендерну ситуацію в соціумі, результативність і ефективність діяльності держави, партійних та інших організацій в напрямку гендерних перетворень;
в) вони свідчать про розвиток гендерної демократії та гендерної культури жінок і чоловіків, соціальних спільнот і рівень розвитку сфер, у яких вони функціонують;
г) вони дозволяють побачити необхідність напрямів і необхідних дій щодо соціальноекономічних перетворень.;
41. Класифікуйте нижче перелічені гендерні індикатори за напрямами: а) охорона здоров’я; б) освіта; в) соціальні виплати; г) громадянське суспільство; д) політика/влада; є)
економіка; ж) насильство; з) мас-медіа. Відповіді цифрами занесіть до таблиці:
д) поліа) охорона б)
в) соціаль- г) громадянсьє) еко- ж) наси- з) мастиздоров’я
освіта ні виплати ке суспільство
номіка льство
медіа
ка/влада

1) бідність, у тому числі жінок/чоловіків;;
2) відсоток жінок/чоловіків у формуванні ВВП;;
3) гендерне співвідношення серед вищих державних службовців (І і ІІ посадових категорій);;
4) співвідношення середньої зарплатні жінок і чоловіків;;
5) гендерне співвідношення серед депутатів місцевих органів влади;;
6) гендерне співвідношення серед депутатів міських органів влади;;
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7) гендерне співвідношення серед депутатів обласних органів влади;;
8) гендерне співвідношення серед депутатів районних органів влади;
9) гендерне співвідношення серед депутатів селищних органів влади;;
10) гендерне співвідношення серед депутатів сільських органів влади;;
11) гендерне співвідношення серед народних депутатів України (кількість жінок і чоловіків);
12) гендерне співвідношення у складі членів Кабінету Міністрів України;;
13) жінки/чоловіки як активісти громадських об’єднань;;
14) жінки/чоловіки як керівники громадських об’єднань;;
15) заходи, проекти на гендерну тематику, захист прав людини;;
16) індекс здоров’я жінок і чоловіків;;
17) рівень поширення ВІЛ-СНІД серед вагітних жінок;;
18) кількість абортів;;
19) кількість економічно активного населення, у тому числі жінок/чоловіків;;
20) кількість звернень від осіб, які постраждали;;
21) кількість інформаційних матеріалів (теле-, радіопрограм, передач, роликів, публікацій,
інтернет-матеріалів) на тему прав жінок і чоловіків у суспільстві;;
22) кількість інформаційних роликів, теле-, радіопрограм, передач, інтернет-публікацій,
присвячених темі насильства;;
23) кількість кредитів, у тому числі жінок/чоловіків;
24) кількість медичних працівників, у тому числі жінок/чоловіків, кількість гінекологів, андрологів, співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах.;
25) кількість навчальних програм, курсів із гендерної просвіти населення;;
26) кількість підприємств, власниками яких є жінки;;
27) кількість постраждалих від насильства, у тому числі жінок/чоловіків;;
28) кількість працівників, у тому числі жінок/чоловіків;
29) кількість працівників, у тому числі жінок/чоловіків;
30) кількість сімейних пар, які практикують спільні пологи;;
31) кількість соціальних послуг, які допомагають постраждалим від насильства;;
32) кількість створених робочих місць, у тому числі жінок/ чоловіків;;
33) кількість школярів, студентів, професорсько-викладацького складу, у тому числі жінок/чоловіків;
34) наявність спеціальних програм у мас-медіа, спрямованих на реалізацію державної гендерної політики.;
35) наявність/відсутність гендерного плану дій;;
36) публічність статистики щодо насильства;;
37) рівень безробіття, у тому числі жінок/чоловіків;;
38) рівень використання контрацептивів;
39) рівень захворювань, у тому числі жінок/чоловіків;;
40) рівень онкологічних захворювань, у тому числі жінок/ чоловіків;;
41) рівень підвищення тривалості життя жінок і чоловіків;;
42) рівень поширення хвороб, які передаються статевим шляхом;;
43) соціальні виплати, пенсії, допомога, у тому числі у жінок/чоловіків;;
44) співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах у мас-медіа;
279

45)
46)
47)
48)

співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах;;
співвідношення жінок/чоловіків на керівних посадах;;
співвідношення заробітної плати жінок/чоловіків;
частка і кількість жінок на робочих місцях, у різних галузях економіки.;

42. Визначте висловлювання, що не притаманне гендерному насильству:
а) це насильство, яке чиниться над особою тому, що вона належить до тієї чи іншої статі;
б) воно є одним із найпоширеніших порушень прав людини;
в) воно переважно проявляється через насильство жінок над чоловіками;
г) його метою є прагнення особи однієї статі домінувати і контролювати поведінку особи
іншої статі.;
43. Сексуальні домагання на роботі, спонукання до аборту, примус до народження дитини,
заборона працювати, насильство в сім’ї (фізичне, психологічне, сексуальне, економічне)
– це прояви:
а) гендерного насильства;
б) сексизму;
в) гендерних стереотипів;
г) схематизованого узагальнення про соціальні ролі чоловіків і жінок.;
44. До Цілей Розвитку Тисячоліття, визначених ООН не належить:
а) ліквідація крайньої бідності і голоду;
б) забезпечення загальної вищої освіти;
в) сприяння рівності чоловіків і жінок і розширення прав і можливостей жінок;
г) зниження рівня дитячої смертності;
д) покращення охорони материнства;
є) боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;
ж) забезпечення екологічної сталості;;
з) формування глобального партнерства у цілях розвитку.;
45. Концентрація осіб однієї статі в межах будь-якої професії – це:
а) професійна сегрегація за ознакою статі;
б) статева дискримінація;
в) гендерна дискримінація;
г) упереджене ставлення.;
46. Універсальний принцип у галузі прав людини, що включає відсутність привілеїв за статтю, заборону дискримінації, а також свободу вибору та розвитку кожної особистості –
це:
а) свобода підприємницької діяльності;
б) свобода віросповідань;
в) гендерна рівність;
г) гендерний стереотип.;
47. Визначте характеристики, пов’язані з сексизмом:
а) це упереджене ставлення до людини, групи людей, пов’язане з їхньою належністю до
певної статі; дискримінація за ознакою статі;
б) це ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі, що зосереджує увагу на
інтелектуальних, фізичних, творчих та інших перевагах однієї частини людства над іншою;
в) це обмеження прав та/або надання привілеїв особі чи групі осіб у будь-якій сфері на підставі радше їхньої статі, аніж певних особистих рис чи конкретних вчинків.;
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г) правильні відповіді а), б), в).;
48. Виділіть механізм через який не реалізується гендерний підхід:
а) інформація про гендерні питання;;
б) гендерний аналіз;
в) гендерний паритет в державному управлінні;;
г) інклюзивна освіта державних службовців.;
49. Визначте, які з поданих тверджень відображають а) гендерні стереотипи, а які є б) сексистськими:
1) Головне призначення жінки – не кар’єра, а родина й діти.
2) Цінність чоловіка визначається його заробітком та успішністю на роботі.
3) Чоловік повинен бути сильним.
4) Хлопці не плачуть.
5) Дівчинка повинна бути охайною.
6) Жінка – берегиня сім’ї.
7) Жінка вважається успішною тільки тоді, коли вдало виходить заміж.
8) Жінкам на роботі платять менше, тому що вони менш компетентні працівники.
9) Жінки не такі хороші керівники, як чоловіки.
10) Чоловік повинен виказувати мало почуттів і розв’язувати свої емоційні проблеми без
сторонньої допомоги.
11) Чоловік повинен бути компетентним.
12) Чоловік повинен уникати специфічно жіночих видів діяльності.
13) Чоловік повинен утримувати сім’ю.
14) Без дітей сім’я неповноцінна.
50. Оцінка наслідків і результатів дії освітніх та виховних зусиль педагогів, спрямованих на
повноцінне особистісне становлення й розвиток усіх суб’єктів освітнього процесу, усвідомлення ними власної ідентичності, вибір ідеалів і життєвих цілей та самореалізації
без будь-яких обмежень за ознакою гендеру – це:
а) гендерний вимір в освіті;
б) фемінізація;
в) гендерна складова;
г) гендерна асиметрія.;
51. Індекс гендерного розвитку (Gender development index, GDI) – це усереднений показник
досягнень у сферах:
а) політичній та правовій;
б) охорони здоров’я, освіти, рівня життя;
в) зайнятості й доходів;
г) безробіття чоловіків і жінок в різних сферах.;
52. Розрив між чоловіками і жінками за трьома параметрами гендерної участі, що мають
рівну вагу ( участь у політичному житті і прийнятті політичних рішень, участь в економічному житті і прийнятті економічних рішень, можливість розпоряджатися економічними ресурсами) – це:
а) індекс гендерного розвитку;
б) індекс гендерної нерівності;
в) індекс глобального гендерного розриву;
г) ступінь гендерної довіри, або ступінь реалізації прав жінок.;
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53. При обчисленні Індексу гендерної нерівності, як комбінованого показника, що демонструє досягнення країни з точки зору рівності статей не враховується:
а) ВВП на особу;
б) охорона репродуктивного здоров’я;;
в) громадянські права та можливості;;
г) економічна активність та можливості на ринку праці.;
54. Індекс, що оцінює участь жінок на ринку праці, та соціальні інститути, що впливають на
економічну участь жінок – це:
а) індекс гендерної нерівності;
б) індекс економічних можливостей жінок;
в) індекс глобального гендерного розриву;
г) індекс соціальних інститутів гендеру.;
55. Що показує гендерне співвідношення у демографічній статистиці?
а) скільки жінок є у даному регіоні;
б) скільки жінок на кожні 100 чоловіків є у даному регіоні;
в) скільки чоловіків на кожні 100 жінок є у даному регіоні;
г) скільки чоловіків на кожні 1000 жінок є у даному регіоні.;
56. Як визначають індекс гендерного паритету у демографічній статистиці?
а) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у певному територіальному регіоні;
б) як співвідношення кількості представників жінок у даному територіальному регіоні до
загальної чисельності населення;
в) як співвідношення кількості працюючих представників жінок у даному територіальному
регіоні до кількості працюючих чоловіків;
г) як співвідношення кількості представників жінок у даному територіальному регіоні до
кількості чоловіків.;
57. Як визначають абсолютний гендерний розрив у демографічній статистиці?
а) як різницю між кількістю жінок та чоловіків у певному територіальному регіоні;
б) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у певному територіальному регіоні;
в) як співвідношення кількості представників жінок у даному територіальному регіоні до
кількості чоловіків;
г) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у певному територіальному регіоні.;
58. Як визначають коефіцієнт гендерної асиметрії у демографічній статистиці?
а) як відношення різниці між кількістю жінок та чоловіків у певному територіальному регіоні до загальної чисельності населення цього регіону;
б) як відношення абсолютного гендерного розриву у певному територіальному регіоні до
загальної чисельності населення цього регіону;
в) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у певному територіальному регіоні;
г) як співвідношення кількості представників жінок у даному територіальному регіоні до
кількості чоловіків.;
59. Що характеризує індекс питомого гендерного притету у соціальній статистиці?
а) на скільки частка жінок, що має певну ознаку в обраній для аналізу соціальній сфері, більша (менша) за відповідну частку чоловіків;
б) скільки чоловіків на кожні 100 жінок є у даному регіоні;
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в) у скільки разів частка жінок, що має певну ознаку в обраній для аналізу соціальній сфері, більша (менша) за відповідну частку чоловіків;
г) якість гендерного мейнстримінгу.;
60. Як визначають абсолютний питомий гендерний розрив у соціальній статистиці?
а) як різницю між кількістю чоловіків та жінок у даному територіальному регіоні;
б) як різницю відсоткової частки чоловіків від їхньої загальної чисельності та частки жінок у
відповідній демографічній групі;
в) як співвідношення кількості представників жінок у даному територіальному регіоні до
кількості чоловіків;
г) як різницю між кількістю працюючих жінок та працюючих чоловіків у даному територіальному регіоні.;
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1.6.2. Яременко Л.І. Тестові завдання до курсу «КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ
У ПОВЕДІНКОВИХ НАУКАХ»
Теоретична частина
1. До якого виду спостереження можна віднести соціологічне опитування студентів фізикоматематичного факультету для дослідження гендерних стереотипів?
а) суцільне;
б) несуцільне;
в) обидві відповіді а) і б) неправильні;
г) обидві відповіді а) і б) правильні.
2. Спостереження з метою визначення бюджету студентської сім’ї може бути:
а) поточним;
б) періодичним;
в) разовим;
г) всі відповіді правильні.
3. Реєстрація абітурієнтів, які вступають до вишів, можна віднести до такого виду дослідження:
а) безпосередній облік;
б) документальний облік;
в) опитування;
г) всі відповіді правильні.
4. Репрезентативність вибірки – це:
а) поняття, яке відображає рівень відповідності обсягу вибірки обсягу генеральної сукупності;
б) поняття, яке відображає рівень відповідності методу дослідження вибірки методу дослідження генеральної сукупності;
в) поняття, яке відображає рівень відповідності структури вибірки структурі генеральної
сукупності;
г) всі відповіді правильні.
5. Чим більша вибіркова сукупність, тим вищою буде:
а) наукова значимість результатів;
б) точність наукових результатів;
в) статистична значимість наукових результатів;
г) всі відповіді правильні.
6. Шкала найменувань і шкала порядку є:
а) числовими шкалами;
б) якісними шкалами;
в) кількісними шкалами;
г) всі відповіді правильні.
7. Шкала інтервалів і шкала відношень є:
а) метричними шкалами;
б) атрибутивними шкалами;
в) якісними шкалами;
г) всі відповіді правильні.
8. Aтрибутивною є шкала:
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а) найменувань;
б) порядку;
в) інтервалів;
г) відношень.
9. Для будь-якої шкали можна використовувати статистичні міри шкал … рівнів.
а) будь-яких;
б) сусідніх;
в) усіх попередніх;
г) усіх наступних.
10. Шкала найменувань – це шкала, яка класифікує об’єкти:
а) за величиною;
б) за назвою;
в) за кількісною ознакою;
г) за порядком.
11. Якщо використовується шкала найменувань, то класам об’єктів для їхнього позначення
можна приписувати:
а) тільки букви;
б) тільки числа;
в) тільки словесні позначки;
г) будь-які символи: словесні позначки, числа, букви чи інші знаки.
12. Для результатів, одержаних за допомогою шкали порядку, як міру центральної тенденції викорстовують:
а) моду і медіану;
б) середнє арифметичне значення;
в) дисперсію;
г) розмах.
13. Якщо дані впорядковані й встановлено рівність суб’єктивних інтервалів, то таку шкалу
називають:
а) шкалою найменувань;
б) шкалою порядку;
в) шкалою інтервалів;
г) шкалою відношень.
14. Шкала інтервалів класифікує об’єкти за принципом: «більше на певну кількість одиниць
– менше на певну кількість одиниць», але не дає можливості порівнювати, у скільки разів одна величина більша чи менша за іншу, бо вона:
а) враховує лише якісні характеристики об’єктів;
б) не має точки абсолютного нуля;
в) є якісною шкалою;
г) має масштаб.
15. При використанні стандартних інтервальних шкал здійснюється прехід від … до балів
стандартної шкали.
а) статистичних характеристик;
б) середніх значень;
в) мір розсіювання;
г) «сирих» балів (первинних показників тестів).
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16. Для переходу до стандартних інтервальних шакал треба за дослідними даними знайти:
а) значення моди;
б) значення медіани;
в) коефіцієнт кореляції;
г) оцінки середнього арифметичного значення і стандартного відхилення.
17. При інтерпретації даних, виміряних за допомогою інтервальної шкали, як характеристики центральної тенденції можна використовувати:
а) кореляційне відношення;
б) коефіцієнт кореляції Пірсона;
в) дисперсію;
г) моду, медіану, середнє арифметичне значення.;
18. Генеральна сукупність – це...
а) сукупність первинних об’єктів;
б) множина всіх можливих значень випадкової величини, яка підлягає дослідженню;
в) множина значень випадкової величини, одержана в результаті спостереження або дослідження;
г) універсальна множина значень явища.
19. Статистична сукупність – це...
а) число всіх варіант;
б) сукупність первинних об’єктів;
в) множина всіх можливих значень випадкової величини;
г) множина значень випадкової величини, яка одержана в результаті спостережень (вибірки).
20. Варіаційний ряд – це...
а) послідовність варіант, записаних за зростанням їхніх значень;
б) послідовність інтервалів, які записані у порядку зростання;
в) послідовність інтервалів, які містять усю сукупність варіант;
г) відповідність між варіантами та їхніми частотами або відносними частотами.
21. Інтервальний варіаційний ряд – це...
а) послідовність варіант, записаних за зростанням їхніх значень;
б) послідовність інтервалів, які записані у порядку зростання;
в) послідовність інтервалів, які містять усю сукупність варіант;
г) немає правильної відповіді.
22. Дискретним статистичним розподілом є:
а) елементи вибірки, розміщені у порядку зростання;
б) простий варіаційний ряд, в який відібрані усі різні значення в порядку зростання;
в) відповідність між варіантами та їхніми частотами або відносними частотами, зображена
у вигляді таблиці;
г) відповідність між проміжками, у яких знаходяться варіанти ознаки, та їхніми частотами
або відносними частотами, зображена у вигляді таблиці.
23. Інтервальним статистичним розподілом вибірки є:
а) відповідність між проміжками варіаційного ряду та їхніми частотами або відносними
частотами.;
б) відповідність між рівними проміжками варіаційного ряду та їхніми частинами;
в) відповідність між серединами проміжків та їхніми значеннями частот або відповідних
частот;
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г) немає правильної відповіді.
24. Полігон розподілу вибірки частіше використовується для зображення...
а) інтервальних статистичних рядів;
б) дискретних статистичних рядів;
в) як дискретних, так і інтервальних рядів;
г) немає правильної відповіді.
25. Щоб побудувати полігон відносних частот, потрібно:
а) побудувати ламану за точками, ординатами яких є варіанти, а абсцисами – відповідні їм
частоти;
б) побудувати ламану за точками, абсцисами яких є значення середин частинних інтервалів, а ординатами – відповідні їм значення частот;
в) на осі абсцис відкласти частинні проміжки, а на осі ординат – частоти;
г) побудувати ламану за точками, абсцисами яких є варіанти, а ординатами – відповідні їм
значення відносних частот.
26. Гістограму розподілу вибірки найчастіше використовують для зображення...
а) інтервальних статистичних рядів;
б) дискретних статистичних рядів;
в) як дискретних, так і інтервальних рядів;
г) немає правильної відповіді.
27. Щоб побудувати гістограму частот, потрібно:
а) побудувати прямокутники, основами яких є частинні інтервали, а їхніми висотами – відповідні частоти;
б) побудувати ламану за точками, абсциси яких є середини інтервалів, а ординати – відповідні частоти;
в) на осі ординат відкласти частинні проміжки, а на осі абсцис – частоти;
г) немає правильної відповіді.
28. Числова характеристика центральної тенденції – це:
а) дисперсія вибірки;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) середнє квадратичне відхилення вибірки;
г) ексцес.
29. Числова характеристика варіації – це:
а) дисперсія вибірки;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) коефіцієнт асиметрії;
г) медіана вибірки.
30. Числова характеристика форми кривої розподілу – це:
а) мода;
б) вибіркове середнє вибірки;
в) розмах вибірки;
г) ексцес.
31. Середнє арифметичне значення варіант вибірки з урахуванням їхніх частот називають:
а) дисперсією вибірки;
б) вибірковим середнім вибірки;
в) середнім квадратичним відхилення вибірки;
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г) немає правильної відповіді.
32. Дисперсія – це
а) алгебраїчна сума відхилень значень ознаки від середньої величини;
б) сума модулів усіх відхилень ознаки від середньої величини;
в) середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини;
г) це відношення середнього квадратичного відхилення до середньої величини.
33. Мода – це
а) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на дві рівні за обсягом частини;
б) варіанта, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше;
в) відношення суми всіх результатів вимірів до обсягу вибірки;
г) відношення абсолютних характеристик варіації до середньої величини.
34. Медіана – це...
а) варіанта, яка є серединою невпорядкованого ряду;
б) варіанта, що в статистичному ряді зустрічається найчастіше;
в) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на частини і найчастіше зустрічається;
г) варіанта, яка ділить варіаційний ряд на дві рівні за обсягом частини.;
35. Що є розмахом варіації?
а) сума найбільшого і найменшого значення ознаки;
б) різниця між найбільшим та найменшим значенням ознаки;
в) відхилення індивідуальних значень ознаки від середньої величини;
г) сума абсолютних відхилень від середньої величини.
36. Як розраховують квадратичний коефіцієнт варіації?
а) як відношення середнього квадратичного відхилення до середньої величини;
б) як середній квадрат відхилень значень ознаки від середньої величини;
в) як алгебраїчну суму відхилень значень ознаки від середньої величини;
г) як суму модулів усіх відхилень значень ознаки від середньої величини.
37. Якщо A < 0, то асиметрію вважають...
а) лівосторонньою;
б) симетричною;
в) правосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
38. Якщо A > 0, то асиметрію вважають...
а) лівосторонньою;
б) симетричною;
в) правосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
39. Якщо Е > 0, то розподіл вважають...
а) туповершинним;
б) гостровершинним;
в) плосковершинним;
г) нормальним розподілом.
40. Якщо Е = 0, то розподіл вважають...
а) гостровершинним;
б) туповершинним;
в) нормальним розподілом;
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г) плосковершинним.
41. Якщо Е < 0, то розподіл вважають...
а) нормальним розподілом;
б) гостровершинним;
в) плосковершинним;
г) немає правильної відповіді.
42. Статистична оцінка  * , яка визначається одним числом називається...
а) незміщеною оцінкою;
б) інтервальною оцінкою;
в) точковою оцінкою;
г) зміщеною оцінкою.
43. Якщо математичне сподівання точкової оцінки дорівнює оцінюваному параметру, а
саме M (*) =  , то статистична оцінка є:
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
44. Якщо математичне сподівання точкової оцінки не дорівнює оцінювальному параметру,
а саме M (*)   , то статистична оцінка є:
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
45. Точкову статистичну оцінку, яка при заданому обсязі вибірки має мінімальну дисперсію, називають...
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) ефективною;
г) спроможною.
46. Якщо точкова статистична оцінка у разі необмеженого збільшення обсягу вибірки  *
P(  * −    ) = 1
наближається до оцінюваного параметру  , а саме: nlim
, то її назива⎯⎯→ 
ють...
а) зміщеною;
б) незміщеною;
в) спроможною;
г) ефективною.
47. Незміщеною оцінкою генерального середнього є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) виправлене середнє арифметичне xi .
48. Чи зміниться незміщена оцінка математичного сподівання M (X ) генеральної сукупності, якщо всі варіанти у вибірці збільшити у 5 разів?
а) не зміниться;
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б) збільшиться у 5 разів;
в) зменшиться у 5 разів;
г) збільшиться у 25 раз.
49. Незміщеною оцінкою генеральної дисперсії є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) середнє арифметичне xi .
50. Зміщеною оцінкою генеральної дисперсії є...
а) виправлена вибіркова дисперсія;
б) вибіркова дисперсія;
в) вибіркове середнє;
г) середнє арифметичне xi .
51. Чи зміниться зміщена оцінка дисперсії D Ã генеральної сукупності, якщо всі варіанти
ознаки у вибірці збільшити на 12?
а) не зміниться;
б) збільшиться на 144;
в) зменшиться на 144;
г) збільшиться у 12 разів.
52. Чи зміниться оцінка середнього квадратичного відхилення, якщо всі значення варіант
ознаки у вибірці збільшити у 4 рази?
а) збільшиться у 4 рази;
б) збільшиться на 4;
в) збільшиться у 16 разів;
г) не зміниться.
53. Статистичну оцінку  * , яка визначається двома числами, кінцями інтервалів, називають...
а) незміщеною оцінкою;
б) інтервальною оцінкою;
в) точковою оцінкою;
г) зміщеною оцінкою.
54. Точністю оцінки називають...
а) різницю між найбільшим та найменшим значенням ознаки;
б) суму між статичною оцінкою  * та оцінюваним параметром  , взяту за абсолютним
значенням;
в) різницю між статичною оцінкою  * та оцінюваним параметром  , взяту за абсолютним значенням;
г) суму абсолютних відхилень від середньої величини.
55. Який інтервал називають довірчим (надійним) для параметра розподілу випадкової
величини?
а) інтервал, який із близькою до одиниці ймовірністю „накриває” точне значення параметра;
б) інтервал, який визначає положення статистичної оцінки;
в) інтервал, за допомогою якого знаходять наближене значення параметра розподілу випадкової величини;
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г) немає правильної відповіді.
56. Надійність (довірча ймовірність) точкової оцінки параметра розподілу випадкової величини це...
а) імовірність, з якою точне значення параметра розподілу цієї величини не потрапляє в
інтервал;
б) імовірність, з якою точне значення параметра розподілу цієї величини „накривається”
інтервалом, симетричним відносно точкової оцінки параметра;
в) імовірність знаходження наближеного значення параметра розподілу випадкової величини;
г) немає правильної відповіді.
57. Чи зміниться довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного сподівання
M (X ) нормального розподіленої ознаки Х генеральної сукупності зі зменшенням вибіркового середнього?
а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) не зміниться;
г) немає правильної відповіді.
58. Чи зміниться довірчий інтервал для оцінки невідомого математичного сподівання
M (X ) нормального розподіленої ознаки Х генеральної сукупності за збільшенням вибіркового середнього?
а) зменшиться;
б) збільшиться;
в) не зміниться;
г) немає правильної відповіді.
59. Статистична гіпотеза це...
а) припущення, яке пояснює спостережуване явище;
б) гіпотеза про властивість генеральної сукупності, що перевіряється на основі вибірки;
в) статистичні висновки;
г) спосіб мислення в цілому, який включає висування припущення, його розвиток і доведення.
60. Параметрична статистична гіпотеза це...
а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної сукупності;
б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про закон розподілу
ознаки генеральної сукупності;
в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці;
г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує нульову гіпотезу;
д) немає правильної відповіді.
61. Непараметрична статистична гіпотеза це...
а) статистична гіпотеза про значення параметрів ознак генеральної сукупності;
б) статистична гіпотеза, що висувається на підставі обробки вибірки про закон розподілу
ознаки генеральної сукупності;
в) статистична гіпотеза, що підлягає перевірці;
г) статистична гіпотеза, яка повністю або частково логічно заперечує нульову гіпотезу;
д) немає правильної відповіді.
62. Статистичну гіпотезу, що підлягає перевірці, називають …
а) конкуруючою;
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б) альтернативною;
в) непараметричною;
г) основною.
63. Статистичну гіпотезу, яка повністю або частково логічно заперечує нульову гіпотезу,
називають …
а) конкуруючою;
б) нульовою;
в) непараметричною;
г) основною.
64. Яку параметричну гіпотезу називають простою?
а) гіпотезу, яка є неоднозначною;
б) гіпотезу, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості припущень;
в) гіпотезу, яка є однозначною;
г) немає правильної відповіді.
65. Яку параметричну гіпотезу називають складеною?
а) гіпотезу, яка складається з одного припущення;
б) гіпотезу, яка є однозначною;
в) гіпотезу, яка складається з скінченої чи нескінченної кількості припущень;
г) немає правильної відповіді.
66. Що таке рівень значущості  ?
а) ймовірність відкинути неправильну гіпотезу;
б) ймовірність похибки першого роду;
в) ймовірність похибки другого роду;
г) немає правильної відповіді.
67. У чому полягає помилка другого роду?
а) гіпотеза відхиляється, але вона істинна;
б) гіпотеза приймається, але вона неістинна;
в) гіпотеза відхиляється, але вона неістинна;
г) гіпотеза приймається, але вона істинна;
д) немає правильної відповіді.
68. Статистичним критерієм гіпотези називають …
а) випадкову величину К, за допомогою якої проводиться перевірка нульової гіпотези;
б) випадкову величину К таку, щоб закон розподілу її ймовірностей був невідомий;
в) випадкову величину К, яку використовують для перевірки альтернативної гіпотези;
г) немає правильної відповіді.
69. Емпіричне (спостережуване) значення критерію – це …
а) значення критерію, обчислене за вибіркою;
б) значення критерію, обчислене за генеральною сукупністю;
в) відповіді а) і б) правильні;
г) немає правильної відповіді.
70. Областю прийняття гіпотези називають …
а) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу відхиляють;
б) сукупність значень критерію, за яких альтернативну гіпотезу відхиляють;
в) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають;
г) сукупність значень критерію, за яких альтернативну гіпотезу приймають.
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71. Критичною областю критерію називають …
а) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу приймають;
б) сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу відхиляють;
в) сукупність значень критерію, які відокремлюють область, де приймають гіпотезу, від
області, де її відхиляють;
г) немає правильної відповіді.;
72. Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю K  k kp , то її називають …
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
73. Якщо критична область на числовій прямій визначається нерівністю K  k kp , то її називають …
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
74. Якщо критична область на числовій прямій визначається сумою інтервалів K  k (1) kp і
K  k ( 2) kp , то її називають …
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) немає правильної відповіді.
75. Якою буде критична область, якщо

H 0 : M ( X ) = 14

за конкуруючої гіпотези

H : M ( X )  14?

а) правостороння;
б) лівостороння;
в) двостороння;
г) несиметрична.;
76. Яка будується критична область, якщо H 0 : M ( X ) = 14 за конкуруючої гіпотези
H : M ( X )  14? .
а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) несиметричною.
77. Якою буде критична область, якщо

H 0 : M ( X ) = 14

за конкуруючої гіпотези

H : M ( X )  14?

а) правосторонньою;
б) лівосторонньою;
в) двосторонньою;
г) несиметричною.
78. Що таке потужність критерію?
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а) імовірність потрапляння критерію в критичну область за умови, що правильною є конкуруюча гіпотеза;
б) імовірність того, що нульова гіпотеза буде прийнята, якщо справджується конкуруюча
гіпотеза;
в) імовірність того, що конкуруюча гіпотеза буде відхилена, якщо справджується нульова
гіпотеза;
г) немає правильної відповіді.
79. Непараметричні критерії використовують тоді, коли дослідник має справу з:
а) дуже малими вибірками чи з якісними даними;
б) дуже великими вибірками;
в) коефіцієнтами кореляції;
г) немає правильної відповіді.
80. Статистичною називають таку залежність між випадковими величинами X i Y за якої …
а) величини однозначні;
б) зміна значень однієї величини впливає на зміну розподілу ймовірностей другої;
в) зміна значень однієї з них призводить до зміни середнього значення другої;
г) немає правильної відповіді.
81. Предметом кореляційного аналізу є …
а) виявлення наявності статистичної залежності;
б) вивчення залежності між однією з величин і умовним математичним сподіванням іншої;
в) встановлення функціонального зв’язку між величинами;
г) немає правильної відповіді.
82. Предметом регресійного аналізу є …
а) виявлення наявності статистичної залежності;
б) вивчення залежності між однією з величин і умовним математичним сподіванням іншої;
в) встановлення функціонального зв’язку між величинами;
г) немає правильної відповіді.;
83. Що розуміють під функціональними зв'язками?
а) це зв'язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак відповідає одне
чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв'язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина значень
ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв'язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина результативної ознаки;
г) немає правильної відповіді.
84. Що розуміють під стохастичними зв'язками?
а) це зв'язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак відповідає одне
чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв'язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина значень
ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв'язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина результативної ознаки;
г) немає правильної відповіді.
85. Що розуміють під кореляційними зв'язками?
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а) це зв'язки, за яких кожній множині значень (варіантів) факторних ознак відповідає одне
чітко визначене значення результативної ознаки;
б) це зв'язки, за яких кожному значенню ознаки X відповідає деяка множина значень
ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу;
в) це зв'язки, за яких зі зміною ознаки-фактора змінюється середня величина результативної ознаки;
г) немає правильної відповіді.
86. За яких умов зв'язок є прямим?
а) якщо зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також збільшується, і
навпаки: при зменшенні ознаки-фактора результативна ознака також зменшується;
б) якщо зі зростанням ознаки-фактора результативна ознака зменшується, і навпаки, при
зменшенні ознаки-фактора результативна ознака збільшується;
в) якщо збіг і незбіг знаків відхилень у двох рядах зустрічається приблизно однаково часто;
г) немає правильної відповіді.
87. За яких умов зв'язок є зворотним?
а) якщо зі зростанням значень ознаки-фактора результативна ознака також збільшується, і
навпаки: при зменшенні ознаки-фактора результативна ознака також зменшується;
б) якщо зі зростанням ознаки-фактора результативна ознака зменшується, і навпаки, при
зменшенні ознаки-фактора результативна ознака збільшується;
в) якщо збіг і незбіг знаків відхилень у двох рядах зустрічається приблизно однаково часто;
г) немає правильної відповіді.
88. Що називають вибірковим коефіцієнтом кореляції?
а) точкову оцінку коефіцієнта кореляції, обчислену за допомогою значень одержаної вибірки;
б) відношення величини приросту результативної ознаки до величини приросту факторної
ознаки;
в) коефіцієнт, який показує на скільки одиниць у середньому зміниться змінна Х при збільшенні змінної Y на одиницю;
г) немає правильної відповіді.
89. Вибірковий коефіцієнт кореляції є значущим, якщо …
а) гіпотезу про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності є підстави відхилити;
б) гіпотеза про рівність нулю коефіцієнта кореляції генеральної сукупності є підстави
прийняти;
в) немає правильної відповіді.
90. Якщо вибірковий коефіцієнт кореляції rв = 0, то це означає, що …
а) зв'язок між величинами існує і вони зменшуються або збільшуються одночасно;
б) зв'язок між величинами існує і зі збільшенням однієї з них друга зменшується або навпаки;
в) відповіді а) і б) правильні;
г) це означає відсутність лінійного зв’язку між величинами X і Y.
91. Якщо вибірковий коефіцієнт кореляції rв > 0, то це означає, що …
а) зв'язок між величинами існує і вони зменшуються або збільшуються одночасно;
б) зв'язок між величинами існує і зі збільшенням однієї з них друга зменшується або навпаки;
в) відповіді а) і б) правильні;
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г) це означає відсутність лінійного зв’язку між величинами X і Y.
92. У якому з випадків між випадковими величинами X та Y не існує кореляційного
зв’язку?

93. У якому з випадків між випадковими величинами X та Y існує лінійний кореляційний
зв’язок?

94. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,95, про який зв'язок це свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
в) високий;
г) надто високий.
95. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,75, про який зв'язок це свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
в) помітний;
г) високий.
96. Якщо лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,65, про який зв'язок це свідчить?
а) слабкий;
б) помірний;
в) помітний;
г) високий.
97. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв'язку немає?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
98. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв'язок прямий?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
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99. При якому значенні вибіркового коефіцієнта кореляції зв'язок зворотний?
а) r = 0;
б) r = + 1;
в) r = – 1;
г) немає правильної відповіді.
Практична частина
Заданий статистичний розподіл зображено у вигляді таблиці
xi
ni

0
1

1
2

2
6

3
4

4
7

5
7

6
8

7
6

8
3

9
4

10
2

Виконати такі дії:
1. Знайти відносну частоту варіанти 6:
а) 0,12;
б) 0,16;
в) 0,75;
г) 0,162.
2. Визначити частоту частинного інтервалу (2;5] :
а) 18;
б) 17;
в) 24;
г) 26.
3. Визначити ординату полігона відносних частот для варіанти 9:
а) 0,4;
б) 0,9;
в) 0,08;
г) 0,5.
4. Указати значення емпіричної функції розподілу на проміжку (6;7] :
а) 0,88;
б) 0,7;
в) 0,82;
г) 0,12.
5. Знайти вибіркове середнє:
а) 5,18;
б) 1,1;
в) 4,7;
г) 6,11.
6. Обчислити вибіркову дисперсію:
а) 6,12;
б) 32,4;
в) 32,94;
г) 6,11.
7. Знайти вибіркове середнє квадратичне відхилення:
а) 5,74;
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б) 2,47;
в) 5,69;
г) 5,6.
8. Знайти коефіцієнт варіації:
а) 112%;
б) 109%;
в) 47%;
г) 48%.
9. Знайти моду:
а) 10;
б) 6;
в) 7;
г) 4.
10. Знайти медіану:
а) 4;
б) 6;
в) 7;
г) 5.
11. Знайдіть асиметрію:
а) 23,81;
б) 9,64;
в) 0,4762;
г) 0,032.
12. Обчисліть ексцес:
а) 0,72;
б) 84,9156;
в) 11,98;
г) 2,28.
15-19. Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності характеризується вибіркою:
xi
4
5
6
7
ni
1
4
2
3
13. Визначте точкову оцінку математичного сподівання M (X ) :
а) 2,2;
б) 5,7;
в) 2,59;
г) 2,583.
14. Визначте точкову оцінку дисперсії D(X ) :
а) 3,89;
б) 10,1;
в) 1,01;
г) 0,516.
15. Визначте виправлену точкову оцінку дисперсії D(X ) :
а) 38,87;
б) 1,12;
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в) 0,573;
г) 5,16.
16. Визначте точкову оцінку середнього квадратичного відхилення
а) 1,004;
б) 1,005;
в) 0,1;
г) 0,718.

 (X ) :

17. Визначте виправлену точкову оцінку середнього квадратичного відхилення
а) 0,756;
б) 0,757;
в) 0,71;
г) 1,058.

 (X ) :

18. За даними вибірки обсягу п = 21 обчислено вибіркову дисперсію DB = 5 . Знайти незміщену оцінку генеральної дисперсії:
а) 5,25;
б) 1,3;
в) 4,76;
г) 1,19.
19. Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності, нормально розподілена з генеральною дисперсією DÃ = 0,09 . Яким є довірчий інтервал для оцінки математичного
сподівання a = M (X ) із надійністю 0,99, якщо вибіркове середнє x = 15 і обсяг вибірки
п = 40?
а) 1,288  a  2,712;
б) 14,98  a  15,02;
в) 14,96  a  15,037;
г) 14,88  a  15,12.
20. Випадкова величина Х – ознака генеральної сукупності, нормально розподілена зі середнім квадратичним відхиленням  = 1,2. Для якого мінімального обсягу вибірки оцінка математичного сподівання a = M (X ) за вибіркового середнього є інтервалом довжиною 2 = 0,6 із надійністю 0,975?
а) п = 81;
б) п = 75;
в) п = 102;
г) п = 40.
21. Із нормальної генеральної сукупності зроблено вибірку:
xi
– 0,5
– 0,4
– 0,2
0
0,2
0,6
0,8
ni
1
2
1
1
1
1
1

1
1

1,2
2

1,5
1

яка характеризує випадкову величину Х – деяку ознаку генеральної сукупності. Оцінити з
надійністю 0,95 математичне сподівання a = M (X ) за допомогою довірчого інтервалу.
а) 0  a  0,4;
б) − 0,7  a  0,1;
в) − 0,04  a  0,88;
г) 1,288  a  2,712.
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22. За даними вибірки обсягом п = 20 із генеральної сукупності нормально розподіленої
кількісної ознаки Х обчислено виправлене середнє квадратичне відхилення  = 2,37.
Знайти довірчий інтервал, який „накриває” середнє квадратичне відхилення  =  ( X ) із
надійністю 0,95.
а) 0,12    4,62;
б) 1,49    3,25;
в) 0    14,28;
г) − 1,49    3,25.
23. Виконано 12 вимірювань одним приладом (без систематичної похибки) деякої величини. Виправлене вибіркове середнє квадратичне відхилення  випадкових похибок вимірювань дорівнює  = 0,6 . Знайти точність приладу з надійністю  = 0,99, якщо результати вимірювань розподіляються за нормальним законом.
а) 0    2;
б) 0,2    1,4;
в) 0,06    1,14;
г) 0    1,4.
2
= 3,6 зі степенем вільності
24. Обчислено емпіричне значення критерію Пірсона K емп =  емп
k = 9 . Для даного рівня значущості  = 0,05 перевірити гіпотезу H 0 : випадкова величина Х нормально розподілена:
а) k êð = 15,5, Ê åìï  k êð ;

б) k êð = 21,7, Ê åìï  k êð ;
в) k êð = 16,9, Ê åìï  k êð ;
г) k êð = 2,73, Ê åìï  k êð .
25. Для альтернативної гіпотези Нα : а < а0 знайти

zkp , якщо рівень значущості

 = 0,05,  Г = 2 :
а) –1,65;
б) –1,64;
в) –1,96;
г) –2,02.
26. Для альтернативної гіпотези H1 : a  a0 знайти z kp >0, якщо рівень значущості  = 0,02. :
а) 0,1879;
б) 2,9;
в) 2,06;
г) 2,33.
27. Емпіричний закон сумісного розподілу випадкових величин задано таблицею:

X = xi
Y = yi
1
3

0

2

4

1
2

2
1

3
1
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Обчислити D x :
Dy

а) 0;
б) 1,81;
в) 7,6;
г) 4,2.
28. За даними кореляційної таблиці обчисліть вибірковий кореляційний момент:
хі
5
12
20
25
30
уi
5
8
10
12
15
а) 30,2;
б) 19,58;
в) 11,09;
г) 19,5.
29. За результатами вибірки значень двох випадкових величин X і Y обчислено: середні
вибіркові

x = 128, y = 136, xy = 16980

і

вибіркові

дисперсії

D ( X ) = 576, D (Y ) = 484. Обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції.
а) 0,8;
б) –0,81;
в) 0,08;
г) 0,81.
30. Знайти рівняння регресії Y на X, якщо вибірка задана таблицею:
xi
4
2
3
6

yi
а)

yx = 2,86 x + 0,77; ;

б)

yx = 2,6 x + 0,77; ;

в)

y x = 2,05 x + 7,35; ;

г)

y x = 2,86 x − 0,77. ;

6

3

7

7

1.6.3. Лупан І.В. Тестові завдання до курсу «ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ у ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ»
1. Помилками вибірки, що виникають через те, що вибіркова сукупність не відтворює параметри генеральної сукупності, називають:
а) помилки репрезентативності;
б) помилки реєстрації;
в) арифметичні помилки;
г) логічні помилки.
2. Обсяг повторної вибірки обернено залежить від показника:
а) коефіцієнта довіри;
б) дисперсії;
в) похибки вибірки;
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г) обсягу генеральної сукупності.
3. Яким має бути вибірковий інтервал систематичного відбору, якщо обсяг генеральної
сукупності – 20000, а бажаний обсяг вибірки – 400 одиниць?
а) 4%;
б) 25;
в) 50;
г) 1/50.
4. Якщо граничну похибку вибірки зменшити у 2 рази, то обсяг повторної вибірки:
а) збільшиться в 4 рази;
б) збільшиться в 2 рази;
в) зменшиться в 4 рази;
г) зменшиться в 2 рази.
5. Статистичне обстеження, при якому досліджувалася лише частина одиниць сукупності,
відібрана за певним правилом, називають:
а) вибірковим;
б) періодичним;
в) документальним;
г) опитуванням;
6. Можливе відхилення показників вибіркової сукупності від показників генеральної сукупності, називають:
а) середнім лінійним відхиленням;
б) середнім квадратичним відхиленням;
в) дисперсією;
г) похибкою вибірки.
7. Який вид відбору з генеральної сукупності дає найменшу похибку вибірки за інших рівних умов?
а) повторний відбір;
б) безповторний відбір;
в) кластерний відбір;
г) стратифікований відбір.
8. Вибірковий інтервал систематичного відбору, якщо обсяг генеральної сукупності – 3000,
а обсяг вибірки – 300 одиниць, становить:
а) 10;
б) 5;
в) 15;
г) 20.
9. Сукупність, з якої здійснюють відбір одиниць для вивчення, називають:
а) генеральною;
б) вибірковою;
в) загальною;
г) досліджуваною.
10. Сукупність, на яку поширюються результати вибіркового обстеження, називають:
а) основою вибірки;
б) генеральною сукупністю;
в) вибірковою сукупністю;
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г) сукупністю одиниць спостереження.
11. Систематичний відбір застосовують, коли:
а) одиниці в генеральній сукупності розташовані у випадковому порядку;
б) одиниці в генеральній сукупності впорядковані;
в) генеральна сукупність розбита на однорідні групи;
г) генеральна сукупність розбита на неоднорідні групи.
12. Зменшити граничну похибку систематичної вибірки можна:
а) зменшенням обсягу вибіркової сукупності;
б) зменшенням обсягу генеральної сукупності;
в) збільшенням обсягу вибіркової сукупності;
г) збільшенням імовірності відбору.
13. Обсяг повторної вибірки прямо пропорційний до показників:
а) рівня довіри;
б) дисперсії;
в) похибки вибірки;
г) обсягу генеральної сукупності.
14. При якому відборі кожна одиниця генеральної сукупності досліджується один раз:
а) при повторному;
б) при безповторному;
в) при будь-якому;
г) такого відбору немає.
15. Сукупність, яку безпосередньо досліджують у вибірковому обстеженні, називають:
а) основою вибірки;
б) генеральною сукупністю;
в) вибірковою сукупністю;
г) сукупністю вихідних одиниць.
16. Який вибірковий дизайн можна реалізувати за допомогою жеребкування?
а) простий випадковий відбір;
б) систематичний відбір;
в) стратифікований відбір;
г) кластерний відбір.
17. Простий випадковий відбір застосовують, коли:
а) одиниці в генеральній сукупності розташовані у випадковому порядку;
б) одиниці в генеральній сукупності впорядковані;
в) генеральна сукупність розбита на однорідні групи;
г) генеральна сукупність розбита на неоднорідні групи.
18. Відбір з генеральної сукупності, при якому одиниця сукупності може бути відібрана не
один раз, називають:
а) повторним відбором;
б) безповторним відбором;
в) стратифіковним відбором;
г) кластерним відбором.
19. При розрахунку похибки кластерного відбору застосовують:
а) загальну дисперсію;
б) групову дисперсію;
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в) середню величину з групових дисперсій;
г) міжгрупову дисперсію.
20. Найчисельнішою сукупністю при вибірковому обстеженні є:
а) основа вибірки;
б) генеральна сукупність;
в) вибіркова сукупність;
г) сукупність одиниць спостереження.
21. Якщо граничну похибку вибірки збільшити в 2 рази, то обсяг простої безповторної вибірки:
а) збільшиться в 4 рази;
б) збільшиться в 2 рази;
в) зменшиться в 4 рази;
г) зменшиться в 2 рази.
22. Сукупність, з якої здійснюється відбір одиниць для вивчення, називають:
а) генеральною сукупністю;
б) основою вибірки;
в) загальною сукупністю;
г) досліджуваною сукупністю.
23. При якому способі вибіркових обстежень спочатку в генеральній сукупності виділяють
однорідні групи, а потім відбирають одиниці з кожної групи?
а) при простому випадковому відборі;
б) при систематичному відборі;
в) при стратифікованому відборі;
г) при кластерному відборі.
24. Виберіть з переліку види неімовірнісного відбору:
а) простий випадковий відбір;
б) систематичний відбір;
в) стратифікований відбір;
г) кластерний відбір;
д) квотний відбір;
е) експертний відбір.
25. Що відрізняє квотний відбір від стратифікованого відбору?
а) відбір із страти здійснюється простим випадковим відбором;
б) відбір зі страти здійснюється на розсуд опитувача;
в) відбір зі страти здійснюється жеребкуванням;
г) зі страти формується систематична вибірка.
26. Випадковим чином сформовану вибірку із 1000 студентів коледжу опитали, чи вживали вони коли-небудь наркотики. Шістнадцять відсотків опитаних (16% або 0,16) дали
ствердну відповідь. Яке з тверджень про число 0,16 є правильним?
а) це вибіркова частка;
б) це частка генеральної сукупності;
в) це гранична похибка;
г) це випадково вибране число.
̂= 0,80) висловилися за подовження
27. У випадковій вибірці обсягом 1000 студентів 80% (𝐩
̂ (вибіркової частки) становитиме:
годин роботи бібліотеки. Стандартна похибка 𝐩
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а) 0,013;
б) 0,160;
в) 0,640;
г) 0,800.
28. Для випадкової вибірки з 9 жінок середня частота пульсу спокою становить 𝐱̅ = 76 ударів на хвилину, а стандартне відхилення вибірки – s = 5. Стандартна помилка оцінки середнього значення вибірки становитиме:
а) 0,557;
б) 0,745;
в) 1,667;
г) 2,778.
29. За результатами деякого обстеження випадкової вибірки чоловіків і жінок побудовано
95% довірчі інтервали для часток тих, хто відповідає "так" на запитання «Чи є ви членом
будь-яких спортивних клубів?». Для жінок довірчий інтервал становить від 13 до 19%, а
для чоловіків – від 24,7 до 33%. Виходячи з цих результатів, можна обГрунтовано зробити висновок:
а) принаймні 25% чоловіків і жінок належать до спортивних клубів;
б) щонайменше 16% жінок належать до спортивних клубів;
в) існує різниця між частками чоловіків і жінок, які належать до спортивних клубів;
г) немає переконливих доказів гендерної різниці у частці членів спортивних клубів.
30. Припустимо, що 95% довірчий інтервал для частки людей, які регулярно займаються
спортом, становить від 0,29 до 0,37. Яке з наступних тверджень є хибним?
а) доцільно сказати, що більше 25% людей регулярно тренуються;
б) доцільно сказати, що більше 40% людей регулярно тренуються;
в) гіпотеза про те, що 33% людей регулярно тренуються, не може бути відхилена;
г) можна сказати, що менше 40% людей регулярно тренуються.
31. При перевірці гіпотез виникає помилка другого роду, коли
а) нульову гіпотезу не відхиляють, коли вона істинна;
б) нульову гіпотезу відхиляють, коли вона істинна;
в) нульову гіпотезу не відхиляють, коли істинна альтернативна гіпотеза;
г) нульову гіпотезу відхиляють, коли істинна альтернативна гіпотеза.
32. Нульова та альтернативна гіпотези є твердженнями про:
а) параметри популяції;
б) параметри вибірки;
в) статистичні дані вибірки;
г) іноді параметри популяції, а іноді вибіркові статистичні дані.
33. Перевіряють гіпотезу, для якої альтернативна гіпотеза полягає у тому, що більше 10%
населення є шульгами (тобто ліворукими). Значення p для теста обчислено як 0,25. Яке з
тверджень правильне?
а) можна зробити висновок про те, що більше 10% населення шульги;
б) можна зробити висновок про те, що більше 25% населення шульги;
в) можна зробити висновок про те, що рівно 25% населення шульги;
г) не можна зробити висновок про те, що більше 10% населення шульги.
34. Що із наведеного нижче НЕ правильно по відношенню до стандартної помилки деякої
статистики?
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а) стандартна помилка показує, приблизно, середню різницю між статистикою та параметром популяції;
б) стандартна помилка є розрахунковим стандартним відхиленням розподілу вибірки для
статистики;
в) стандартна помилка ніколи не може бути від’ємним числом;
г) стандартна помилка зростає із збільшенням розміру вибірки.
35. Розглянемо випадкову вибірку із 100 жінок і 100 чоловіків. Нехай 15 жінок та 12 чоловіків з вибірки шульги. Яка оцінка різниці між частками ліворуких жінок та ліворуких чоловіків у популяції? Оберіть варіант з правильним позначенням і числом:
а) p1 − p2 = 3;
б) p1 − p2 = 0,03;
в) p̂ 1 – p̂ 2 = 3;
г) p̂ 1 – p̂ 2 = 0,03.
36. Результат називається "статистично значущим", коли
а) нульова гіпотеза є істинною;
б) альтернативна гіпотеза правильна;
в) p-значення менше або дорівнює рівню значущості;
г) p-значення більше за рівень значущості.
37. Рівень довіри для довірчого інтервалу для середнього значення це
а) ймовірність того, що процедура забезпечує інтервал, який охоплює середнє значення
вибірки;
б) ймовірність внесення помилки першого роду 1, якщо інтервал використовується для
перевірки нульової гіпотези про середнє значення генеральної сукупності;
в) ймовірність того, що індивіди в популяції мають значення, які потрапляють в інтервал;
г) ймовірність того, що процедура забезпечує інтервал, що охоплює середнє значення генеральної сукупності.
38. Тест на перевірку нульової гіпотези (H0: µ = 0) проти альтернативної (H1: µ> 0) проводиться на одній популяції незалежно двома різними дослідниками. Обидва вони використовують один і той самий розмір вибірки і однакове значення α = 0,05. Що з перерахованого нижче буде однаковим для обох дослідників?
а) p-значення тесту;
б) Потужність тесту, якщо істинне значення µ = 6;
в) Значення статистики теста;
г) Рішення про прийняття або відхилення нульової гіпотези.
39. Випадковій вибірці з 25 юнаків студентів коледжу було запропоновано повідомити про
їхній фактичний зріст і той, який вони вважають ідеальним для себе. 95% довірчий інтервал для µd = середньої різниці між ідеальним та фактичним зростом становив від 0,8
до 2,2 дюймів. Виходячи з цього, яку з нижченаведених нульових гіпотез (проти двосторонньої альтернативи) можна відхилити?
а) H0: µd = 0,5;
б) H0: µd = 1,0;
в) H0: µd = 1,5;
г) H0: µd = 2,0.
40. Порівнювали середній термін отримання вищої освіти з комп'ютерних наук для чоловіків і жінок. Були створені випадкові вибірки із 100 чоловіків і 100 жінок фахівців з комп'ютерних наук. Виберіть відповідні параметри для цієї ситуації.
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а) частка з однієї генеральної сукупності p;
б) різниця між частками двох сукупностей p1 – p2;
в) середнє для однієї генеральної сукупності µ1;
г) різниця між середніми двох сукупностей µ1 – µ2.
41. Для опитування відібрано випадковим чином 5000 студентів. Їх запитали, якій системі
навчання вони надають перевагу: 10-тижневій квартальній чи 15-тижневій семестровій.
З 5000 опитаних відповіді надали 500 студентів. Результати цього дослідження …
а) можна узагальнити для всіх студентів, оскільки вибірка була випадковою;
б) може бути поширеним на всіх студентів, оскільки похибка становить 4,5%;
в) не слід поширювати на всіх студентів, оскільки рівень невідповідей становить 90%;
г) не слід узагальнювати на всіх студентів, оскільки похибка становить 4,5%.
42. На основі обстеження 3617 дорослих жителів США старших 25 років дослідник сказав:
«Підвищений рівень смертності від пухлин свідчить про вплив фізичних, хімічних і біологічних факторів у міських районах… Життя у містах також включає потенційно стресові рівні шуму, сенсорну стимуляцію та перевантаження, межособистісні стосунки і
конфлікти, а також пильність у відношенні небезпек від злочинів до нещасних випадків». Чи є висновок про те, що життя в міському середовищі викликає підвищений ризик
смерті, виправданим?
а) так, тому що дослідження було рандомізованим дослідженням;
б) так, оскільки багато чоловіків у дослідженні перебували під стресом;
в) ні, тому що дослідження було ретроспективним дослідженням;
г) ні, тому що дослідження було оглядовим дослідженням.
43. Тест на значущість, що базується на невеликій вибірці, може не давати статистично достовірного результату, навіть якщо справжня величина істотно відрізняється від нульового значення. Цей тип результату відомий як
а) рівень значимості тесту;
б) потужність дослідження;
в) помилка першого роду;
г) помилка другого роду.
Для наступних двох запитань: У дослідженні виявлено статистично значуще співвідношення між регулярним вживанням томатних продуктів (так, ні) і розвитком раку передміхурової залози (так, ні), з меншим ризиком для тих, хто споживає томатні продукти.
44. Що з наведеного нижче НЕ є можливим поясненням такого висновку?
а) щось у томатних продуктах призводить до зниження ризику раку передміхурової залози;
б) існує мішана змінна, яка спричиняє менший ризик раку передміхурової залози, наприклад, вживання в їжу овочів в цілому, що також пов'язано з вживанням продуктів з томатів;
в) велику кількість харчових продуктів перевіряли на зв'язок з раком, і томатні продукти
були виявлені лише випадково;
г) використовувався великий розмір вибірки, тому навіть якщо не було б ніяких зв’язків, то
їх можна було виявити.
45. Що з наступного є правильним наслідком з цього висновку?
а) щось у томатних продуктах призводить до зниження ризику раку передміхурової залози;
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б) виходячи з цього дослідження, відносний ризик розвитку раку передміхурової залози
для тих, хто не вживає томатні продукти регулярно в порівнянні з тими, хто вживає, більше одиниці;
в) якщо буде проведено нове дослідження з використанням вибірок одного і того ж розміру та вимірювання тих самих змінних, воно виявить такий самий зв'язок;
г) раку передміхурової залози можна запобігти шляхом вживання правильної дієти.
46. Найкращим способом визначити, чи статистично значуща різниця двох середніх, є
а) знайти 95% довірчий інтервал і з’ясувати величину різниці;
б) повторювати дослідження з однаковим розміром вибірки і перевіряти, чи є різниця
знову статистично значущою;
в) побачити, якщо p-значення надзвичайно мало;
г) побачити, якщо p-значення надзвичайно велике.
47. Велика компанія перевіряє щорічні зарплати для всіх чоловіків і жінок, які виконують
певну роботу, і з’ясовує, що кошти і їхні стандартні відхилення становлять 32120 і 3220
доларів для чоловіків та 34093 і 3521 доларів для жінок відповідно. Найкращим способом визначити, чи існує різниця у середній зарплаті для сукупності чоловіків і жінок, які
виконують цю роботу в даній компанії, є
а) обчислити 95% довірчий інтервал для різниці;
б) обчислити різницю між двома вибірковими середніми;
в) перевірка гіпотези про те, що середні сукупності є однаковими проти гіпотези про те,
що вони різні;
г) перевірка гіпотези про те, що середні сукупності однакові проти гіпотези про те, що середнє для чоловіків вище.
48. Однією з проблем при перевірці гіпотез є те, що реальний ефект не може бути виявлений. Така проблема швидше за все трапляється, коли
а) ефект невеликий і розмір вибірки невеликий;
б) ефект великий і розмір вибірки невеликий;
в) ефект невеликий і розмір вибірки великий;
г) ефект великий і розмір вибірки великий.
Тестові завдання до розділу «Дисперсійний аналіз»
Виберіть одну правильну відповідь
1. Розділ статистики, який вивчає вплив факторів на мінливість випадкової величини:
1) регресійний аналіз;
2) кореляційний аналіз;
3) дисперсійний аналіз.
2. Причини, що викликають зміни величини ознаки, називають:
1) варіантами;
2) факторами;
3) комплексами;
4) ознаками.
3. Ступінь змін усіх ознак та відхилення від середнього характеризується:
1) дисперсією;
2) кореляцією;
3) довірчим інтервалом.
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4. Фактичне значення критерія Фішера обчислюють за формулою:
2
2
1) S факторна/S випадкова;
2) S2випадкова/S2факторна;
3) S2випадкова/S2загальна;
4) S2факторна/S2заагальна;
5. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає, що:
1) фактор систематичного впливу не чинить;
2) фактор має систематичний вплив;
3) необхідно порівняти це значення з Fкр.
6. Якщо обчислене значення критерія Фішера Fемпіричне1, це означає, що:
1) фактор систематичного впливу не має;
2) фактор має систематичний вплив;
3) необхідно порівняти це значення з Fкр.
7. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на досліджувану ознаку
статистично
1) достовірний;
2) недостовірний.
8. Якщо Fемпіричне Fкр з довірчою імовірністю, то вплив фактора на досліджувану ознаку
статистично
1) достовірний;
2) недостовірний.
9. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією неконтрольованих в дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
10. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією контрольованих в дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
11. Варіацію досліджуваної ознаки, обумовлену дією як контрольованих, так і неконтрольованих в дослідженні факторів, оцінює:
1) факторна дисперсія;
2) загальна дисперсія;
3) залишкова дисперсія.
12. Встановлено, що сума квадратів SSфакторна=90, SSзагальна=135. Тоді сума квадратів для варіації в середині груп дорівнює:
1) 225;
2) 1,5;
3) 45.
13. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: SSфакторна=90, SSвипадкова=84, N=20, а=6. Тоді середній квадрат, що характеризує факторну дисперсію, дорівенює:
1) 18;
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2) 4,5;
3) 6;
4) 1,1;
5) 15.
14. При дослідженні впливу деякого фактора отримані такі значення: SSзагальна=229, SSфакторна=189, N=30, а=10. Тоді середній квадрат, що характеризує випадкову дисперсію, дорівнює:
1) 13,9;
2) 4;
3) 2;
4) 7,6.
15. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: SSзагальна=256, SSфакторна=160, N=30, а=6. Тоді фактичне значення критерія Фішера дорівнює:
1) 1,6;
2) 0,6;
3) 10;
4) 5,3;
5) 8.
16. При дослідженні впливу деякого фактора отримано такі значення: SSфакторна=144, SSвипадкова=96, N=30, а=5. Тоді фактичне значення критерія Фішера дорівнює:
1) 2,8;
2) 9;
3) 36;
4) 14,4;
5) 8,6.
17. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі проведено 10 вимірювань, тоді dfзагальна дорівнює:
1) 45;
2) 49;
3) 40;
4) 4.
18. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі проведено 10 вимірювань, тоді dfвипадкова дорівнює:
1) 49;
2) 4;
3) 45;
4) 40.
19. Кількість усіх варіант дорівнює 50, кількість груп 5, в кожній групі проведено 10 вимірювань, тоді dfфакторна дорівнює:
1) 4;
2) 45;
3) 49;
4) 40.
Виберіть усі правильні відповіді
20. Значення, яких набуває в експерименті фактор, називають:
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1) рівнями;
2) степенями;
3) градаціями;
4) величинами.
21. Дисперсійний аналіз буває:
1) простий;
2) однофакторний;
3) складний;
4) багатофакторний.
22. Необхідними умовами для застосування дисперсійного аналізу є такі:
1) досліджувані фактори мають бути незалежними (не зв’язаними) між собою;
2) додатне значення коефіцієнта кореляції;
3) у вибірках з генеральної сукупності ознака має розподілятися за нормальним законом;
4) факторами можуть бути тільки номінативні (атрибутивні ознаки);
23. Встановіть відповідність між величинами та формулами, за якими їх обчислюють:
1. S2загальна

1.

2
1
(
x
−
x
)
 ij
N −1 i j

2. dfзагальна

2.

2
1
( xij − xi )

N −a i j

3. S2випадкова

3.

2
1
ni ( xi − x )

a −1 i

4. dfвипадкова

4. N-a

5. dfфакторна

5. а-1

6. S2фактотна

6. N-1
7.

2
1
( xi − x )

a −1 i

8. N+a-1

Вставте в логічній послідовності слова, значення або фрази
24. При дисперсійному аналізі варіювання в середині кожної групи спричинено дією
_______, а відмінності групових середніх дією ______.
1) випадкових факторів;
2) контрольованих факторів.
25. При дисперсійному аналізі нульова гіпотеза полягає у припущенні, що контрольований
фактор _______ на ознаку. І спостережувана різниця між груповими середніми ____.
1) не чинить систематичної дії на ознаку;
2) має систематичну дію;
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3) випадкова;
4) невипадкова.
26. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі результати: SSзагальна.=2600, SSфакторна.=1800, N=30, а=10. Тоді Fемп= ______, Fкр=_______.
1) 2,16;
2) 2,39;
3) 10,5;
4) 18,0;
5) 5;
6) 2,35.
27. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі результати:
SSфакторна=800, SSвипадкова=384, N=30, а=6. Тоді Fемп.= ______, а Fкр=______.
1) 2,62;
2) 2,42;
3) 14,4;
4) 8;
5) 10;
6) 3,81;
7) 2,1.
28. При визначенні систематичного впливу деякого фактора отримано такі результати:
МSфакторна=144, МSвипадкова=10, N=30, а=5. Тоді Fемп.= ______, Fкр=_______.
1) 4,5;
2) 2,69;
3) 2,53;
4) 14,4;
5) 9;
6) 2,76.
29. В результаті дисперсійного аналіза визначили Fемп.=5,45. При N=21 і а=3, (Р=0,95)
Fкр=___. Оскільки ____, то вплив фактора на ознаку ______.
1) 3,55;
2) 19,45;
3) 8,66;
4) 3,16;
5) Fемп.Fкр;
6) Fемп.Fкр;
7) не випадковий;
8) випадковий.
30. В результаті дисперсійного аналіза визначено Fемп.=2,96. При N=24, а=4, Fкр=___. Оскільки ___, то, вплив фактора статистично ____.
1) 2,78;
2) 5,8;
3) 8,66;
4) 3,10;
5) Fемп.Fкр;
6) Fемп.Fкр;
7) достовірний;
8) недостовірний.
312

1.6.4. Акбаш К.С. Тестові завдання до курсу «СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ»
1. Який з перерахованих індексів розраховують НЕ в Програмі розвитку Організації
Об’єднаних націй?
1) Індекс гендерного розвитку;
2) Показник реалізації прав жінок;
3) Індекс гендерної нерівності;
4) Індекс гендерної рівності.
2. Які з перерахованих сфер людської діяльності НЕ охоплює індекс гендерного розвитку?
1) політичні права та можливості;
2) довголіття;
3) знання;
4) гідний рівень життя.
3. Яких кроків НЕ включає методика розрахунку індексу гендерного розвитку?
1) нормалізація показників;
2) обрахунок середнього геометричного по всіх вимірах індексу;
3) розрахунок індексу людського розвитку для жінок і чоловіків окремо;
4) розрахунок індексу гендерного розвитку як відношення людського розвитку жінок
до людського розвитку чоловіків.
4. Які сфери аналізу охоплює показник реалізації прав жінок?
1) участь і повноваження з прийняття рішень у політичній області;
2) участь і повноваження з прийняття рішень у економічній області;
3) повноваження з розпорядження економічними ресурсами;
4) очікувана та середня тривалості шкільного навчання.
5. Індекс гендерної нерівності відображає неблагополучний стан у гендерному відношенні
для таких вимірів:
1) репродуктивне здоров’я;
2) рівень насилля;
3) розширення прав і можливостей;
4) ринок праці.
6. Яким чином виконують агрегування за вимірами у рамках кожної гендерної групи в індексі гендерної нерівності?
1) за допомогою середніх геометричних величин;
2) за допомогою середніх арифметичних величин;
3) за допомогою середніх гармонійних величин;
4) за допомогою нормалізації величин.
7. Яким чином виконують агрегування за гендерними групами в індексі гендерної нерівності?
1) за допомогою середнього геометричного;
2) за допомогою середнього арифметичного;
3) за допомогою середнього гармонійного;
4) за допомогою нормалізації.
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8. Який з показників Не входить до складу індексу гендерної нерівності?
1) коефіцієнт материнської смертності;
2) коефіцієнт дитячої смертності;
3) коефіцієнт народжуваності серед підлітків;
4) представництво у парламенті.
9. За якими показниками визначають екстремальні значення по Світу при розрахунку індексу гендерного розвитку?
1) очікувана тривалість шкільного навчання;
2) середня тривалість шкільного навчання;
3) очікувана тривалість життя при народженні;
4) середня тривалість життя.
10. Які дві допоміжні області аналізу окрім 6-ти основних охоплює індекс гендерної рівності?
1) перехресні нерівності;
2) знання;
3) робота;
4) насилля.
11. Які з перерахованих індексів можна віднести до простих гендерних індексів?
1) індекс гендерного паритету;
2) індекс глобального гендерного розриву;
3) абсолютний гендерний розрив;
4) коефіцієнт гендерної асиметрії.
12. Для якого виду статистики використовують питомі показники (індекс питомого гендерного паритету, коефіцієнт гендерної питомої асиметрії та абсолютний питомий гендерний розрив)?
1) для демографічної статистики;
2) для соціальної статистики;
3) для демографічної і соціальної статистики.
13. В яких межах знаходиться коефіцієнт гендерної асиметрії?
1) від 0 до 1;
2) від –1 до 1;
3) від 0 до ∞.
14. В яких межах знаходиться індекс гендерного паритету?
1) від 0 до 1;
2) від –1 до 1;
3) від 0 до ∞.
15. Які форми є загальноприйнятими для вимірювання праці у відповідності до стандартів
Міжнародної організації праці?
1) виробнича діяльність;
2) робота за наймом;
3) неоплачувана робота учня;
4) робота добровольця.
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16. Джерелами даних для визначення економічної активності є:
1) обстеження;
2) анкетування;
3) переписи;
4) адміністративні записи.
17. Яка ситуація щодо гендерного паритету в сфері економічної активності в Україні?
1) в усіх вікових групах асиметрія в сторону чоловіків;
2) в усіх вікових групах асиметрія в сторону жінок;
3) в усіх вікових групах ситуація близька до гендерного паритету.
18. Яка ситуація щодо гендерного паритету у безробітті в Україні?
1) у всіх вікових групах асиметрія в сторону чоловіків;
2) у всіх вікових групах асиметрія в сторону жінок;
3) у всіх вікових групах ситуація близька до гендерного паритету.
19. Скільки освітніх рівнів визначено міжнародною стандартною класифікацією освіти?
1) п’ять;
2) шість;
3) сім;
4) вісім.
20. Які основні джерела для виявлення гендерної рівності в освіті?
1) адміністративні записи;
2) анкетування;
3) обстеження домашніх господарств;
4) переписи населення.
21. Що таке гендерний мейнстримінг?
1) комплексний підхід до проблеми рівності жінок та чоловіків;
2) інтерпретація показників гендерної статистики;
3) анкетування жінок та чоловіків для виявлення проблем гендерної рівності.
22. Показники гендерної статистки:
1) є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу становища чоловіків та
жінок;
2) допомагають забезпечити вироблення рішень соціально-економічної політики для
реалізації принципу рівноправності у суспільстві;
3) передбачають вивчення соціально-конструйованих жіночих і чоловічих ролей та відносин, ідентичності та статевих особливостей, психологічних характеристик;
4) передбачають впорядкування знань про гендер на принципах логічної побудови
цілісної концепції та визначення місця цих знань як в системі суспільствознавчих
наук, так і в рамках окремих соціальних або гуманітарних наук.
23. Як інтерпретувати показник дитячої смертності?
1) кількість померлих дітей у віці до 1 року у конкретному році;
2) кількість померлих дітей у віці до 5 років у конкретному році;
3) ймовірність того, що дитина, яка народилася у конкретному році, не доживе до одного року у перерахунку на 1000 живонароджених;
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4) ймовірність того, що дитина, яка народилася у конкретному році, не доживе до одного року у перерахунку на 10000 живонароджених.
24. Як інтерпретувати показник середнього віку у першому шлюбі?
1) скільки років проживають жінки або чоловіки у першому шлюбі;
2) середній вік жінок або чоловіків, які одружуються вперше;
3) середній вік жінок або чоловіків, які одружуються вперше при умові, що і чоловік і
дружина у шлюбі вперше.
25. Як інтерпретувати сумарний коефіцієнт народжуваності?
1) середній вік жінок, які народжують;
2) кількість народжених дітей на одну жінку;
3) кількість жінок, які народжували в певному році;
4) кількість дітей, які були народжені в певному році.
26. Як інтерпретувати показник підліткової фертильності?
1) показник народжуваності для вікової групи 15-19 років;
2) показник народжуваності для вікової групи 14-18 років;
3) показник народжуваності для вікової групи 13-17 років;
4) показник народжуваності для вікової групи 12-16 років.
27. Як інтерпретувати показник неактивності?
1) це частка осіб поза робочою силою в окремій групі населення;
2) це відношення числа людей у групі населення, які не входять до робочої сили, до
загального числа людей у цій групі населення;
3) це відношення числа людей у групі населення, які не входять до робочої сили, до
числа людей, які входять у робочу силу.
28. Як інтерпретувати показник «гендерний розрив» у погодинній оплаті праці?
1) це різниця між кількістю чоловіків, які отримують більшу заробітну плату, та кількістю жінок, які отримують меншу заробітну плату;
2) це різниця у погодинній оплаті праці чоловіків та жінок;
3) це різниця у погодинній оплаті праці чоловіків та жінок, що виражена як відсоток
від середньої погодинної оплати праці чоловіків;
4) це різниця у погодинній оплаті праці жінок та чоловіків, що виражена як відсоток
від середньої погодинної оплати праці жінок.
29. Як інтерпретувати показник безробіття?
1) це частка незайнятих людей від числа людей, які складають робочу силу;
2) це частка числа незайнятих людей від числа зайнятих людей;
3) це частка осіб поза робочою силою в окремій групі населення;
4) це відношення числа людей, які не входять до робочої сили, до загального числа
людей у даній групі населення.
30. Як інтерпретувати загальний показник числа тих, хто здобуває вищу освіту?
1) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку, поділена на загальну кількість населення і потім помножена на 100;
2) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку, поділена на загальну кількість населення в офіційному віці для університетської освіти і потім помножена на 100;
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3) це загальна кількість студентів вищої школи незалежно від віку.
31. Як інтерпретувати загальний показник числа учнів старших класів середньої школи?
1) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи незалежно від віку, поділена на загальну кількість населення в офіційному віці для учнів старшої школи та
помножена на 100;
2) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи офіційного шкільного
віку, поділена на загальну кількість населення в офіційному віці для учнів старшої
школи та помножена на 100;
3) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи поділена на загальну кількість усіх учнів, які навчаються у школі, та помножена на 100;
4) це загальна кількість учнів старших класів середньої школи поділена на загальну кількість усіх учнів, які навчаються у школі.
32. Як інтерпретувати показник молодих людей, які незайняті та не навчаються?
1) це частка молодих людей віком від 15 до 29 років, які не працевлаштовані
вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
2) це частка молодих людей віком від 15 до 23 років, які не працевлаштовані
вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
3) це частка молодих людей віком від 18 до 24 років, які не працевлаштовані
вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії;
4) це частка молодих людей віком від 20 до 29 років, які не працевлаштовані
вчаться, від усієї молоді цієї вікової категорії.
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33. Як інтерпретувати показник частки жінок-законодавців, старших посадових осіб та
управляючих?
1) це кількість жінок-законодавців, старших посадових осіб та управляючих;
2) це частка числа жінок, що займають посади, які відповідають категоріям законодавців, вищих посадових осіб та керівників від загальної кількості осіб, віднесених до
цих категорій і потім помножена на 100;
3) це частка числа жінок, що займають посади, які відповідають категоріям законодавців, вищих посадових осіб та керівників від загальної кількості жінок і потім помножена на 100.
34. Які сфери охоплює індекс глобального гендерного розриву?
1) економічна участь і кар’єрні можливості;
2) рівень освіти;
3) здоров’я та тривалість життя;
4) політичні права.
35. У скільки етапів розраховують індекс глобального гендерного розриву?
1) в один;
2) у два;
3) у три;
4) у чотири.
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

ЧАСТИНА 2
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
НДУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ПОЛІТОЛОГІЯ. ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ»

Вступне слово (НДУ ім. М. Гоголя)
У Частині 2 Компендіуму представлені методичні матеріали Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя до освітньо-професійної програми «Політологія. Гендерні
студії», наведено відповідні ОПП, навчальні плани, робочі та навчальні програми курсів за
2016-2017 н.р. для дворічного терміну навчання та за 2017-2018 н.р. для півторарічного терміну навчання, а також база тестових завдань з дисциплін гендерної спеціалізації.
У НДУ імені Миколи Гоголя у рамках проекту «Гендерні студії: Крок до демократії та
миру у сусідніх до ЕС країнах з різними традиціями (GeSt)» за програмою ERASMUS+ розроблена концепція магістерської освітньо-професійної програми «Політологія. Гендерні студії»
(далі Концепція). Концепція базується на стандартах спеціальності 052 Політологія галузі
знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
Протягом трьох років роботи за проектом викладачі та менеджери брали активну участь у роботі міжнародних шкіл, конференцій, семінарів, обмінювалися досвідом із колегами, проходили стажування у провідних європейських вузах, отримували консультації партнерів з ЄС, що сприяло налагодженню тісних контактів з європейським освітнім середовищем.
Як результат проектної діяльності на основі Концепції було розроблено відповідні освітньопрофесійні програми, при цьому враховувались вимоги МОН України до термінів навчання,
зміни назв відповідної галузі знань тощо:
- у 2016 році з метою ліцензування спеціальності 052 Політологія була розроблена освітньо-професійна програма «Політологія. Гендерні студії», вибіркова частина якої враховувала акцент програми на розвитку гендерного аспекту політичної теорії та практики в історичному та сучасному контекстах, терміном навчання 2 роки. Програма була
успішно акредитована у 2018 році;
- у 2017 році була розроблена освітньо-професійна програма «Політологія. Гендерні
студії» за спеціальністю 052 Політологія у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки з новим терміном навчання 1 рік 4 місяці;
Згідно з Концепцією до магістерської освітньо-професійної програми підготовки фахівців включені п’ять нових дисциплін: «Гендерна політика» (викладач професор Бойко О.Д.),
«Гендерна психологія» (викладач доцент Щотка О.П.), «Освіта і гендер» (викладач доцент
Желіба О.В.), «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках» (викладач доцент
Лісова Т.В.), «Гендерні історичні студії» (викладач доцент Кириленко С.О.). Концепції курсів
розроблялись на основі досвіду викладання дисциплін подібного спрямування на освітніх
програмах галузі соціальних та поведінкових наук у провідних університетах Європи та світу.
Два роки курси гендерного спрямування «Гендерна політика», «Гендерна психологія»
та «Освіта і гендер» з метою апробації викладались у вибірковій частині для магістрів спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання галузі знань 1801 Специфічні категорії.
Команда GeSt НДУ імені Миколи Гоголя висловлює щиру подяку всім колегам з університетів консорціуму Литви, Греції, Угорщини, Марокко, Тунісу та України, особливо координатору проекту професору університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) Наталії Мажеікієне
та експерту з цього ж університету Артурасу Терешкінасу, професорам Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина) Доротті Редай та Ержбет Барат, професорам університету Аристотеля (Салоніки, Греція) Вассиліці Делійанні-Коуімці та Марії Папатанасіу за
поради, наукові та методичні консультації.
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2.1. Концепція освітньо-професійної програми
«Політологія. Гендерні студії»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 052 Політологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Магістр з політології
Розробники концепції: Доктор політичних наук, професор Фелікс Барановський, кандидат наук, доцент Тетяна Лісова, кандидат наук, доцент Олександр Самойленко, кандидат
наук, доцент Юрій Ковальчук, Олена Овчар.
Обсяг програми
Освітній рівень
Галузь знань
Спеціальність
Освітня програма
Кваліфікація
Тривалість навчання

120 кредитів ECTS (3600 годин)
Магістр
05 Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія
Політологія. Гендерні студії.
Магістр політології
2 роки

1

Мета програми
Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що від- носяться до
політології, що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. Підготувати їх до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області політології, викладачів, наукових фахівців у аналітичних структурах. Надати студентам обширну інформацію з політології з акцентом на
критичному мисленні та практичних навичках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації та поширення інформації.

2

Характеристика програми
Політологія: Акцент на сучасних принципах організації
управлінської та консалтингової діяльності в політичній сфері, практичних навичках для забезпечення
ефективності аналізу політичних інститутів та процесів.
Загальний. Акцент на широкому огляді та глибоких
знаннях організації управлінської та консалтингової
діяльності в політичній сфері, оволодіння усіма необхідними практичними навичками для забезпечення
ефективності аналізу політичних інститутів та процесів.
Орієнтація дослідження. Наукова програма з професійною орієнтацією на теорію та практику політології.
Програма розвиває знання в області європейських
студій. Акцент на розвитку гендерного аспекту полі-

1

Предметна область

2

Фокус програми

3

Орієнтація програми

4

Особливості програми
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тичної теорії та практики в історичному та сучасному
контекстах.
3

1

2

Працевлаштування та продовження освіти
Посади в державній, громадській чи приватній адміністрації, інститутах Європейського Союзу, міжнародних
організаціях, в громадських та політичних організаціях,
Працевлаштування
ЗМІ, у сфері зв'язків із громадськістю та консультативних послуг, наукових, освітніх та науково-дослідних
установах.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмами третього циклу.

4

1

Підходи до навчання

2

Система оцінювання

Стиль та методика навчання
Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна
робота та самопідготовка у бібліотеці та на основі інтернету, курсова робота, магістерська робота.
Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту організовувати час.
Сучасне забезпечення якісної освіти політологів зумовлене компетентнісним підходом до навчання й потребує безперервного вдосконалення та креативних ідей.
Поєднання сучасних технологій навчання і контролю
знань із традиційними методами дозволяє удосконалити підготовку фахівців у плані практичної спрямованості кваліфікаційних вимог з урахуванням вимог ринку праці та світового досвіду, полегшує засвоєння якісно нових для студента питань, формування його вмінь і
навичок на кожному етапі вивчення матеріалу, активує
пізнавальну діяльність студентів.
Оцінюються: Есе, доповіді та презентації (Power Point),
заліки, іспити, захист курсової роботи, захист магістерської роботи. Поточний контроль на семінарських заняттях. Кожна тема заняття передбачає також оцінювання есе, доповідей та презентацій (Power Point), Контролю підлягають також індивідуальні завдання студента, які він отримав на кафедрі та його самостійна
робота в позааудиторний час. Семестрові іспити складаються студентами під час екзаменаційних сесій за
розкладом. Семестрові заліки складаються на останньому практичному занятті з дисципліни, після закінчення виробничої практики. Курсова робота є формою
контролю знань з окремих дисциплін. Вона повинна
відображати: рівень опанування основних понять з
курсу, що вивчається; вміння студентами аналізувати
та узагальнювати джерельну базу та інформаційні дані,
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а також аналізувати та пропонувати шляхи розв’язання
проблеми дослідження.
Атестація випускників здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки. Атестація
здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань,
умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій магістра. Формою атестації студентів є магістерська робота. Магістерська робота –
підсумковий контроль рівня знань та умінь студента,
які повинні продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним знань, умінь і навичок, компетенцій до нормативних вимог.
5

1

Компетентності
соціальноособистісні

Програмні компетентності
Критичність і самокритичність. Здатність формулювати задачу,
для її вирішення й досягнення обГрунтованого висновку використовувати потрібну інформацію та методологію.
Міжособистісні навики та командна робота. Здатність працювати в команді, виконуючи провідну роль, у міжнародній та
мультикультурній групі.
Працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом.
Здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних
досліджень та аналізу, вчасно подавати результат.
Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в політиці,
освіті, економіці.
Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів, необхідних
для наукового дослідження й публікування, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність.
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2

Загальнонаукові
компетентності

3

Інструментальні
компетентності

4

Загальнопрофесійні компетентності

Знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють
розвитку загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних цінностей.
Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні
дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз,
інтерпретацію та застосування даних.
Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному для володіння статистичним апаратом, здатність використовувати статистичні методи в політичних та гендерних дослідженнях.
Знання ресурсів, доступних для проведення політологічного
дослідження, включаючи ті, що базуються на ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологіях) та здатність використовувати їх
відповідно.
Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та
формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті.
Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних,
природничих та точних наук відповідно до наукового проекту.
Комунікація усна та письмова рідною та іноземною мовами.
Здатність правильно розмовляти й писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного, офіційного та
наукового.
Здатність до проведення наукових та прикладних досліджень
за допомогою інформаційних технологій.
Здатність демонструвати широту і глибину знань, що стосуються істотних питань, теорій і концепцій у політичній науці.
Здатність критично застосовувати знання, що стосуються концепцій, теорій і проблем в політології, до політичних явищ.
Здатність ефективно спілкуватися як в усній, так і письмовій
формі в галузі політології, демонструючи оволодіння методологією, концепціями і теоріями.
Здатність цінувати і культивувати різноманітність, цінувати відмінності.
Здатність жити і ефективно працювати в глобальному середовищі.
Знання ресурсів, доступних для проведення політологічного
дослідження, включаючи ті, що базуються на ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологіях) та здатність використовувати їх
відповідно.
Здатність використовувати різні джерела та дослідницькі технології.
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5

Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом
розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів.
Здатність критично проаналізувати багато питань, які стоять
перед суспільством, у процесі громадянського дискурсу, підготуватися до того, щоб стати соціально відповідальною особистістю, яка внесла вклад в покращення суспільства.
Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну
роль в окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній групі.
Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні
дані.
Обізнаність з основними теоретичними підходами, які використовуються для пояснення принципів вироблення державної
політики та процесу прийняття рішень.
Знання сутності і значення державного управління та політики
в Європейському Союзі.
Уміння осягнути історичної еволюції і сучасний характер гендерної політики.
Уміння застосовувати в політичній науці концепції, теорії та
методи до аналізу прийняття рішень, державної політики та
відповідних нормативних питань.
Уміння оцінювати різні інтерпретації політичних питань і подій.
Уміння застосовувати оцінку різних підходів до ідентифікації,
Спеціалізованопрофесійні ком- збору, аналізу та подання політичної інформації.
Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні
петентності
дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз,
інтерпретацію та застосування даних.
Здатність автономно та творчо збирати, оцінювати та обробляти інформацію.
Обізнаність та відповідність науковим стандартам щодо точності та об’єму локалізованої документації, використаної та процитованої в завданнях і в магістерській роботі.
Здатність презентувати написані тексти та робити презентації
усно різного обсягу й складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області спеціалізації.
Здатність аналізувати політичні документи та тексти, інтерпретувати та контекстуалізувати їх правильно в курсовій та магістерській роботах.
Здатність виконати магістерську роботу, що об’єднує інструменти пов’язаних дисциплін, вирішуючи важливу задачу, що стосується розвитку та функціонування політичних інститутів та
процесів.
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Знання методології та методик гендерного аналізу правових та
політичних відносин.
Знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до
аналізу гендера.
Здатність застосовувати математично-статистичні методи
опрацювання результатів гендерних досліджень в поведінкових науках.
Здатність використовувати статистичні методи для розрахунку і
порівняння статистичних показників гендерної рівності.
6

1

2

3

4

5

Програмні результати навчання
знання основних напрямків, проблем, теорій і методів філософії, змісту сучасних
філософських дискусій з проблем філософії науки і методології наукового пізнання; вміння використовувати положення і категорії філософії науки для оцінки та
аналізу різноманітних фактів та явищ; аналізувати основні світоглядні і методологічні проблеми, в тому числі міждисциплінарного характеру; знання методів критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, а також методів генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі і
в міждисциплінарних областях
уміти вести бесіду іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись
граматичних і фонетичних норм; уміти робити повідомлення за політичними темами; уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого
професійно-спрямованого тексту; перекладати професійні тексти з рідної мови на
іноземну і з іноземної на рідну; уміння працювати з іншомовною оригінальною
літературою, реферувати і анотувати наукову літературу
уміння шукати наукову інформацію у відповідній галузі знань з використанням
пошукових сервісів та наукових соціальних мереж в інтернеті; уміння використовувати ІКТ для оприлюднення та поширення результатів своєї наукової діяльності;
уміння використовувати ІКТ для забезпечення осіб, що навчаються, доступом до
різноманітних навчальних ресурсів у режимі автономного географічно віддаленого
асинхронного навчання
уміння застосовувати сучасні знання про інтелектуальну власність в професійній
діяльності; уміння застосовувати знання нормативно-правових документів та основ регулювання охорони інтелектуальної власності та авторського права і вміння
використовувати такі в процесах прийняття потенційних рішень, що виникають у
професійній діяльності; уміння застосовувати усвідомлення цивільно-правової,
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав у сфері професійної діяльності
знання основних методів дослідження процесу європейської інтеграції; вміння
аналізувати англомовні тексти професійного спрямування; знання процесу становлення та механізму функціонування спільних політик Європейського Союзу; знання
особливостей політологічного, економічного та соціологічного підходів у європейських студіях; вміння аналізувати сучасні тенденції європейської інтеграції; вміння
застосовувати базові методи європейських досліджень для аналізу сучасних процесів в Європейському Союзі
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орієнтація у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі; знання сучасного становища, тенденцій та найбільш важливих проблем розвитку глобального інформаційного суспільства як якісно нової стадії розвитку цивілізації;
знання основних політичних теорій та концепцій інформаційного суспільства;
знання ролі і місця України в інформаційному розвитку світової спільноти; розуміння стратегічного значення сучасного рівня інформаційного розвитку країни для
забезпечення її конкурентоспроможності в світовій економіці, забезпечення високого рівня та якості життя населення, соціальної стабільності й національної безпеки; вміння самостійно орієнтуватися в сучасній проблематиці розвитку інформаційного суспільства; вміння здійснювати критичний аналіз різних аспектів розвитку
інформаційного суспільства в Україні й інших країнах
уміння реалізовувати процедури обробки емпіричної інформації у межах аналізу
політичних криз; уміння розробляти форми представлення рекомендацій щодо
врахування цивілізаційно-культурних чинників розвитку конкретної політичної ситуації в умовах впливу зовнішньополітичних чинників.
знання основних методів представлення та обробки отриманої в результаті збору
інформації; вміння знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та міри зв’язку; вміння висувати та перевіряти статистичними методами основні
статистичні гіпотези; розуміння суті регресійного, дисперсійного, факторного та
кластерного аналізу; вміння обирати та використовувати програмне забезпечення
для цілей статистичної обробки даних
вироблення та презентація рекомендацій; встановлення порядку денного і визначення проблеми; забезпечення ресурсної та аналітичної підтримки довідкових
консультацій, організація надання матеріалів довідкового характеру щодо тих чи
інших проблем і питань; визначення цілі та завдання політичної кампанії (акції),
визначення засобів найбільш ефективної реалізації цілей та завдань за критерієм
витрата ресурсів – отриманий результат
уміння описувати основні ознаки ефективного формування проблем; уміння застосовувати неформальні та формальні методи дослідження; уміння виділяти головні
стадії процесу планування і складання програм; уміння давати характеристики
програмних задач; уміння визначати рушійні сили, структуру та акторів політичних
процесів, а також фактори, що впливають на їх перебіг; розуміння сутності системи
зв’язків з органами влади, її елементів та необхідності їх використання в сучасних
умовах ринкових відносин і демократії; розуміння понять «стратегічне мислення»,
«стратегія» та уміння застосовувати їх до управління і планування зв’язків з державними органами; розуміння критеріїв оцінки GR-програм; уміння застосувати результати дослідження в процесі прийняття рішень в управлінні GR-програмами;
вміння розрізняти компоненти GR-акції і компоненти комунікації в стратегії GRпрограм
знання основних чинників соціально-політичного розвитку суспільства і держави,
основних політологічних принципів і категорій; вміння орієнтуватися в соціальнополітичних процесах на різних рівнях; вміння використовувати політологічні знання в практичній діяльності, для вирішення соціально-політичних і практичних завдань; знання теорії, основних напрямів і концепцій, пов'язаних з вивченням сучасної державної політики в Україні і за кордоном; знання основних методів і ме326
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тодики дослідження державної політики і державного управління; уміння аналізувати процеси державного і муніципального управління, прогнозувати і знаходити
найкращі варіанти роз’язання конфліктів з різними основами; уміння самостійно
орієнтуватися в процесах комплексної аналитико-управлінської діяльності, в прийняття і реалізації оптимальних рішень
репрезентація загальнонаукових основ прикладного політичного моделювання;
оцінювання придатності об’єкту дослідження для застосування політичного моделювання; застосування знання із прикладного політичного моделювання у професійній і соціальній діяльності
уміння самостійно проводити політичні дослідження, розробляти програми конкретних досліджень; проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим
рішенням, постановам органів законодавчої, виконавчої влади, партійних і громадських організацій, їх лідерів; знання основних концепцій політичної легітимності; місця та ролі політичних інститутів в легітимізації/делегітимізації влади; термінологію легітимаційної політики;
розуміння основних складових легітимаційної політики; вміння здобувати і
об’єктивно аналізувати політичну інформацію щодо рівня політичної легітимності
того чи іншого політичного об’єкта; володіти навичками розробки інноваційних
політичних технологій з метою подолання криз легітимності та зростання рівня
легітимності
уміння використовувати як в роботі, так і в наукових дослідженнях основні механізми комунікативного впливу, способи організації комунікації в інформаційному
суспільстві; володіння методами класифікації засобів і форм масової комунікації;
знання засобів комунікації в інформаційному суспільстві; знання особливостей
проведення соціологічних досліджень у політичній сфері; використання соціологічні і психологічні методів вивчення механізмів сприйняття повідомлень масової
комунікації; використання результатів соціологічного аналізу в рамках політичної
діяльності
знання характеру і специфіки взаємодії найважливіших соціальних та несоціальних
чинників і політичної системи суспільства; знання структури проведення соціологічного дослідження та змісту дослідницьких процедур на кожному його етапі;
знання основних методів і спеціалізованих методик дослідження політичних процесів; уміння продукувати, відбирати, обробляти і аналізувати дані про соціальні
процеси і політичну ситуацію в країні та світі; реалізовувати всі етапи самостійного
наукового пошуку; застосовувати соціологічні методи та спеціалізовані методики
до вивчення політичних явищ
знання загальної класифікації правових систем сучасності; поняття, типології, підходів до класифікації правової системи як об’єкту наукового пізнання та вивчення;
співвідношення понять правової системи, системи права, джерел права; вміння
орієнтуватися в глобальних проблемах правового розвитку сучасного світу, інтеграції України у Європейський правовий простір; характеризувати порівняльне праводержавознавство, його сутність та значення; провести дослідження механізму
взаємодії та механізму зближення національних правових систем у практичному
вимірі; знання статичних та динамічних елементів правової системи; порівняльноправових систем України та інших країн; правових систем інтеграційних міждер327
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жавних об’єднань Європи; уміння виділяти наукове і практичне значення порівняльно-правових досліджень та їх зв'язок з міжнародним правом; виділяти особливості правових систем інтеграційних міждержавних об’єднань Європи
орієнтація у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначення змісту політичної освіти цільової аудиторії; знання теорії роботи в цільових групах; визначення передумов застосування політико-цивілізаційного аналізу
на основі етнічно-демографічного та етно-конфесійного складу конкретної адмінстративно-територіальної одиниці, держави; розроблення форми представлення
рекомендацій щодо врахування цивілізаційно-культурних чинників розвитку конкретної політичної ситуації в умовах впливу зовнішньополітичних чинників
знання основних методів представлення та обробки отриманої в результаті збору
інформації; найважливіших правових процедур, пов'язаних із взаємодією влад;
уміння вибірати і диференціювати різні правові методи (способи правового регулювання) для формулювання конкретних технологій, спрямованих на досягнення
політичних цілей
Результати навчання, орієнтовані на гендерні студії
знання основ міжнародного правового і політичного поля для запобігання гендерних злочинів і дискримінації; розуміння основних завдань органів виконавчої,
представницької та судової влади з питань дотримання політики гендерної рівності; знання контрольних функцій інституту уповноважених з прав людини та інших
інститутів реалізації та захисту прав жінок та дотримання гендерної рівності; володіння знаннями і навичками критичної оцінки політичних інститутів та політичних
процесів з точки зору гендерного підходу
розуміння поняття гендерної рівності, гендерної толерантності, гендерного виміру
прав людини в історичній ретроспективі їх виникнення і стосовно предмету вивчення політичних наук; ефективне спілкування, подолання стереотипів та нетерпимості, зроблення свідомого вибору та відповідальне поводження; орієнтація у
проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначення змісту політичної освіти цільової аудиторії; знання теорії роботи в цільових групах
знання історіографії гендерних досліджень; уміння визначати джерельну базу дослідження; знання статевого розподілу в антропосоціогенезі давнього й середньовічного суспільства; знання гендерних ролей в індустріальному, постіндустріальному та інформаційному суспільствах
знання сфери практичного застосування знань гендерних характеристик особистості і груп; врахування гендерних особливостей особистості при вирішенні тієї чи
іншої конкретної практичної задачі; толерантне сприйняття гендерних відмінностей; вирізняння етнічного змісту і враховування культурного контексту формування гендеру; використовування знання сучасної психологічної антропології для аналізу, осмислення і вирішення соціально-психологічних проблем насильства та
дискримінації
знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до аналізу гендеру;
вміння застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів
гендерних досліджень в поведінкових науках; вміння використовувати статистичні
методи для розрахунку і порівняння статистичних показників гендерної рівності.
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2.2. Концепції навчальних дисциплін спеціалізації «Гендерні студії»
2.2.1. Концепція навчальної дисципліни Гендерна політика
Бойко О.Д.
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 Політологія
Актуальність курсу «Гендерна політика» зумовлена тим, що важливою умовою органічної європейської інтеграції для України є
проведення ефективної гендерної політики, що має на меті гарантування рівних прав, свобод і можливостей для жінок і чоловіків,
утвердження адекватного партнерства статей. Метою цього навчального предмету є засвоєння студентами бази знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному та місцевому рівнях влади; придбання ними умінь і навичок, необхідних для здійснення гендерного аналізу і експертизи при вивченні політичних явищ, процесів,
владних взаємовідносин. Основними завданнями курсу «Гендерна політика» є: а) академічне завдання: формування у студентів
гендерної компетентності, широкої бази знань з основних напрямків гендерної теорії та політики; б) практичне завдання: розвиток
умінь і навичок гендерного аналізу соціальних і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів; в) прикладне завдання:
проведення гендерної експертизи політичних рішень і документів; г) інноваційне завдання: формування установок на гендерночутливий професійний світогляд і толерантну взаємодію, що сприятимуть виробленню навиків розпізнавання і вирішення гендерних конфліктів у політичній і громадській сферах; Г) компаративістське завдання: проведення порівняльного аналізу гендерної політики в України, країнах Європейського союзу, інших регіонах світу.
При роботі над курсом використані матерали Лондонської Школи Економіки (London School of Economics – LSE), Масачусетського
Технологічного Інституту (Massachusetts Institute of Technology – MIT), Центральноєвропейського Університету (Central European
University – CEU), Тбіліського державного університету (Tbilisi State University), Університету Сарагоси (Universidad de Zaragoza), Мадридського університету в Комплутенсі (Madrid Complutense University), Вісконсінського університету (University of Wisconsin–
Platteville), Каліфорнійського університету (California State University), Університету штату Каліфорнія, Станіслава (Stanislaus,
University of California), Каліфорнійського університету у Ріверсайді (Riverside, University of Wisconsin), Міжнародного університету
Лондона (London's global university), Університету Калгарі (University of Calgary), Університету Манітоби (University of Manitoba),
Університету в Осло (University of Oslo).
Основні ідеї, концепції, теорії, теми (підтеми), автори певних Джерело інформації - навчальна програма, опис курсу, унінапрямів у сфері гендерних досліджень.
верситет, книга, автор, веб-сайт і т.д.)
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Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики.
Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Гендер
як категорія аналізу соціально-політичних процесів. Поняття гендерного підходу. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних
досліджень. Зв'язок категорій гендерної політики з категоріями
інших наук.

Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень.
Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії (стародавня філософія: Арістотель; середньовічна християнська філософія:
Ф. Аквінский, Св. Августин, Ф. Александрійський, Г. Інститорис, Е.
Кант; А. Шопенгауэр, Ф Ніцше; початок ХХ століття О. Вейнінгер, Г.
Зіммель, Э. Фромм, З. Фрейд; сучасність: квир-теория - Т. Лауретес, Э. Гросс, Д. Хелперін, І. Сэджвик).
Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних
досліджень. Структурний функціоналізм і теорія статевих ролей
(Т. Парсонс, Р. Бейлс, Н. Белл, Е. Фогель). Теорія конфлікту в гендерних стосунках (Р. Коллінз). Марксизм, неомарксизм і гендерна
теорія (Л. Морган, Ф. Енгельс, Х. Хартман, А. Коллонтай). Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд,
Н. Ходороу, Е. Берн). Гендер як стратифікаційна категорія (М. Вебер, Е. Гідденс). Сучасні інтерпретації гендерних стосунків. Теорія

Massachusetts Institute of Technology, MA course: Introduction
to
Women's
and
Gender
Studies
https://ocw.mit.edu/courses/womens-and-gender-studies/wgs101-introduction-to-womens-and-gender-studies-fall-2014/
University of Wisconsin–Platteville, MA course: Introduction to
Women's and Gender Studies
http://www.uwplatt.edu/distance-education/introductionwomen-and-gender-studies
California State University, Stanislaus, MA course: Introduction to
Women’s
Studies
http://www.calstate.edu/acadProg/FYE/documents/Stan_Gend20
20_syllabus_fall04.pdf
Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под
общ. ред. И.В. Костиковой. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 255 с.

London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GI424 Gender Theories in the Modern
World: An Interdisciplinary Approach
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar20162017/courseGuides/GI/2016_GI424.htm
University of California, Riverside. MA course: Gender Theory
https://medium.com/gender-theory/gender-theory2ef274a2658e#.9zwpbtv0z
Scott Y. Gender: a Useful Category of Historical Analysis//merican
Historical Review. 1986. - pp. 1053-1075.
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соціального конструювання гендеру (П. Бергер, Т. Лукман, І. Гофман, Г. Гарфінкель) Стать як культурна метафора. Теорія гендерної
системи (Г. Рубін, Р. Коннелл).
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен.
Витоки та передумови виникнення жіночого руху. Стимулюючі
фактори зростання самосвідомості жінок. Жіночий рух: форми,
завдання, історія становлення та розвитку. Жіночій рух як ідеологія і практика суспільних змін.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на
формування Гендерної політики

Massachusetts Institute of Technology, MA course: Introduction
to
Women's
and
Gender
Studies
https://ocw.mit.edu/courses/womens-and-gender-studies/wgs101-introduction-to-womens-and-gender-studies-fall-2014/
University of Calgary. Course : Canadian Women’s Movement
http://soci.ucalgary.ca/manageprofile/sites/soci.ucalgary.ca.man
ageprofile/files/unitis/courses/SOCI401.25/F2016/LEC4/SOCI401.
25-F2016-LEC4-outline.pdf
Scott J.W. Gender and the politics of history. - N.Y.: Columbia
University Press, 1988. - 242 p.

Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики.
Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть
та зміст феномену фемінізму. Перша хвиля фемінізму (середина
XIX ст. - 60-х рр. XX ст.): боротьба жінок за виборче право і досягнення юридичного рівноправ'я статей. Друга хвиля фемінізму
(кінець 60-х- кінець 80-х гг. XX в.): перехід від боротьби за рівність
прав до боротьби за рівність можливостей для жінок. Третя хвиля
фемінізму (з 90-м рр. XX ст.): усвідомлення природи конструювання гендерних ідентичностей. Філософія жіночого існування
Сімони де Бовуар.
Основні напрями і ідеї фемінізму. Ліберальний фемінізм. Соціалістичний фемінізм. Радикальний фемінізм. Психоаналітичний фемінізм. Неофемінізм.

London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GV4H3
Feminist Political Theory
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar20162017/courseGuides/GV/2016_GV4H3.htm
CEU, Course:
Islamic Feminism in Historical Perspective
https://gender.ceu.edu/courses/islamic-feminism-historicalperspective
University of Wisconsin. Course: Feminist Theory: Gender &
Society
http://www.ssc.wisc.edu/soc/courses/syllabi/477Ferree0304F.pdf
University of Manitoba, Course: Feminism & Sociological Theory
https://www.umanitoba.ca/faculties/arts/departments/sociology
/media/Fridell_SOC_3350_Winter_2016_course_outline.pdf
Mazur, Amy G. Theorizing feminist policy / Amy G. Mazur. Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 2002. - 269 р.
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Тема 5. Гендерна політика.
Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи
гендерної політики. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг). Типи гендерної політики. Сучасні моделі гендерної політики. Механізм реалізації гендерної політики. Основні етапи вирішення гендерних суспільних проблем. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.

Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик.
Поняття, цілі та методи гендерного аналізу. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу. Основні етапи організації та
проведення гендерного аналізу. Гендерна експертиза законодавства. Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики.

Tbilisi State University. Сourse: Gender Problems in Multiethnic
Society
http://web.ceu.hu/crc/Syllabi/alumni/gender/zurikashvili.html
London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GI420 Globalisation, Gender and
Development: Theorising Policy and Practice
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar20162017/courseGuides/GI/2016_GI420.htm
Universidad
de
Zaragoza.
PhD
Course:
Gender policies in the european union
http://ecpr.eu/Filestore/StandingGroups/GenderAndPolitics/11Lo
mbardo.pdf
Madrid
Complutense
University.
PhD
Course:
Gender policies in the european union
http://www.csun.edu/~isscggd/SyllabiProject/syllabi/IPSA.Lombar
do%20Emanuela.Gender%20Policies%20in%20the%20EU%20201
2.pdf
Candida March, Ines Smyth and Maitrayee Mukhopadhyay, A
Guide to Gender Analysis Frameworks. Oxford: Oxfam Publication.
1999. - 144 p.
Meta-analysis of gender and science research – Synthesis Report
Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012 —
229 p.
Gender mainstreaming in the European Employment Strategy /
Edited by Ute Behning and Amparo Serrano Pascual. — Brussels:
ETUI, 2001. — 367 p.
London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GV4D7
Dilemmas of Equality
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Поняття та ознаки гендерної рівності. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі. Комплексний підхід до вирішення
проблем Гендерної рівності. Міжнародний досвід політикоправового забезпечення гендерної рівності. Основні компоненти
політики Гендерної рівності.

Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект.
Суть і зміст концепції паритетної демократії. Гендерні індикатори
ООН та інших міжнародних організацій. Гендерний дисбаланс в
представництві в органах влади і самоврядування. Проблема гендерного розриву. Гендерне квотування. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. Гендерний
аспект політичного лідерства.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект.
Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин. Система
інститутів гендерної влади в економіці. Механізм формування
гендерної нерівності у трудових відносинах. Гендерна структура
зайнятості. Горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація.
Гендерний часовий розрив. Продуктивна і репродуктивна праця.
Гендерна дискримінація на ринку праці. Гендерний розрив у рів-

http://www.lse.ac.uk/resources/calendar20162017/courseGuides/GV/2016_GV4D7.htm
University of Oslo. Course: KFL4050 - Theorising gender equality
http://www.uio.no/studier/emner/annet/skk/KFL4050/
London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GI415 Gender and European Welfare
States
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_
GI415.htm
Sainsbury D. Gender and Welfare State Regimes- Oxford [etc.] :
Oxford univ. press, 2003. - 293 р.
Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної
рівності: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 224 с.
London's global university. Course:
Gendering the study of
politics:
theory
and
practice
http://www.ucl.ac.uk/spp/teaching/masters/courses/genderpol
CEU,
Course:
«Gender
and
Politics»
https://gender.ceu.edu/courses/gender-and-politics
Universidad Complutense de Madrid. Course: Gender and Politics
http://ecpr.eu/Filestore/StandingGroups/GenderAndPolitics/9Lo
mbardo.pdf
Massachusetts Institute of Technology, MA course: Gender,
Power,
Leadership,
and
the
Workplace
https://ocw.mit.edu/courses/womens-and-gender-studies/wgss10-gender-power-leadership-and-the-workplace-spring-2014/
Massachusetts Institute of Technology, MA course: The Economic
History
of
Work
and
Family
https://ocw.mit.edu/courses/history/21h-927j-the-economic333

нях економічної активності, зайнятості та безробіття та причини.
Гендерна асиметрія у розподілі економічних ресурсів. Теорії домогосподарства. Фемінізація бідності. Гендерний аналіз бюджету.

Тема 10. Гендерна політика у сфері освіти, науки та охорони
здоров’я.
Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою. Гендерний вимір доступності освіти. Гендерна політика у сфері науки. Гендерний підхід в освіті. Гендерна просвіта. Гендерне виховання. Політико-правовий статус жінки у сфері освіти та науки.
Гендерна політика у сфері академічної науки.
Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерна політика Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я. Основні чинники гендерних відмінностей захворюваності. Проблема
гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерний підхід та
соціальна політика у сфері охорони здоров’я.

history-of-work-and-family-spring-2005/
London School of Economics (LSE). MSc Gender, Policy and
Inequalities. MA course: GI418
Feminist Economics and Policy:
An Introduction http://www.lse.ac.uk/resources/calendar20162017/courseGuides/GI/2016_GI418.htm
Журженко, Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства (Gendered Markets of
Ukraine: рolitical economy of nation building). – Вильнюс : ЕГУ,
2008. – 256 с.
Massachusetts Institute of Technology, MA course:
Gender,
Health and Marginalization Through a Critical Feminist Lens
https://ocw.mit.edu/courses/womens-and-gender-studies/wgs645-gender-health-and-marginalization-through-a-critica
l-feminist-lens-fall-2014/
Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под
общ. ред. Н.М. Римашевской; редколлегия: Е.А. Баллаева
(председатель), Л.Г. Лунякова, Н.М. Римашевская, Т.В. Чубарова. — М.: Агентство «Социальный проект», 2007. — 240 с.

Відповідна література для курсу (національною, або іншими мовами), що може бути використана викладачами
1.
2.
3.
4.

Analyzing gender: A handbook of soc. science res. / Ed. by Hess B.B., Ferree M.M. - Newbury Park etc.: Sage, 1978. - 580 p.
Bryson V. Feminist Political Theory. New York: Paragon House, 1992. - 304 p.
Bryson, V. Gender and the politics of time: feminist theory and contemporary debates . Bristol, UK: The Policy Press, 2007. - 222 р.
Candida March, Ines Smyth and Maitrayee Mukhopadhyay, A Guide to Gender Analysis Frameworks. Oxford: Oxfam Publication. 1999.
- 144 p.
5. Conway М. Women and Political Participation: Cultural Change in the Political Arena. Washigton, 2000. – 152 р.
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6. Einhorn В. Cinderella goes to Market. Citizenship, Gender and Women's Movements in East Central Europe. - London: Verso Book,
1993. - 320 p.
7. Ameil В. Politics and Feminism: An Introduction. - Maiden, MA.: Blackwell Publishers. 1999. - 284 p..
8. Feminism and Methodology. Social Science Issues / ed. by Sandra Harding et all. — Bloomington, Indiana : Indiana University Press,
1987. — 193 p.
9. Fennell S., Arnot M. Gender Education and Equality in a Global Context Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2007. 230 р.
10. Freeman J. The Politics of Women's Liberation. A Case Study of an Emerging Social Movement and Its Relation to the Policy Process. NY.: David McKay Company, Inc., 1975. - 85 p.
11. Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and Amparo Serrano Pascual. — Brussels: ETUI,
2001. — 367 p.
12. Grant J. Fundamental Feminism - New York: Routledge, 1993. - 226 p.
13. Grimshaw J. Philosophy and Feminist Thinking. - Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986. - 279 p.
14. Jackson C. Feminist visions of development : gender analysis and policy. - London ; New York : Routledge, 1998. – 294 р.
15. Jaggar A.M. Feminist Politics and Human Nature. - New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1983. - 408 p.
Gender Politics: From Consciousness to Mass Politics/Ed. by E. Klein. - Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press,
1984. – 209 р.
16. Klein E. Gender politics: from consciousness to mass politics. - Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984. - 209 p.
17. Mazur, Amy G. Theorizing feminist policy / Amy G. Mazur. - Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 2002. - 269 р.
18. Meta-analysis of gender and science research – Synthesis Report Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012 — 229
p.
19. Miles A. Integrative feminisms: building global visions: 1960s-1990s. London, 1996. – 187 р.
20. Multiple meanings of gender equality a critical frame analysis of gender policies in Europe. - New York ; Budapest : CEU Press, 2007. –
309 р.
21. Randall V. Women and Politics. Baingstoke, 1987. - 369 р.
22. Reinharz S. Feminist methods in social research. - N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1992. - 413 p.
23. Sainsbury D. Gender and Welfare State Regimes- Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 2003. - 293 р.
24. Scott Y. Gender: a Useful Category of Historical Analysis//merican Historical Review. 1986. - pp. 1053-1075.
25. Scott J.W. Gender and the politics of history. - N.Y.: Columbia University Press, 1988. - 242 p.
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26. Sümer S. European gender regimes and policies comparative perspectives. - Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2009. – 143
р.
27. The World's Women : trends and statistics 2003. (http://www.un.org/womenwatch/).
28. Theories of Women’s Studies / ed. by G.Bowles, R.D. Klein. — London : Routledge, 1983. - 277 p.
29. Weedon C. Feminist Practice and Poststnicturalist Theory. Oxford, 1987 – 187 р.
30. Women in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm, 1998.- 232 р.
31. Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека / Светлана Айвазова. — М.: Эслан, 2001. — 80 с.
32. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. 384 с.
33. Батлер Д. "Психика власти: теории субъекции." - Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002. - 168 с.
34. Бовуар, Симона де. Друга стать : у 2 т. / пер. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко. – К.: Основи, 1995. – 392 с.
35. Введение в гендерные исследования : [учеб, пособие для вузов / под общ, рсд, И. Костиковой]; Моек. гос. ун-т им. М, Ломоносова. - [2-е изд., перераб. и доп.], - М.: Аспект Пресс, 2005. -252 с.
36. Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.991 с.
37. Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М., Эдиториал УРСС, 2003. – 320 с.
38. Гендер и общество в истории / под. ред.: Л.П.Репиной, А.В.Стоговой, А.Г.Суприянович; Институт истории ГУГН; Институт всеобщей истории РАН; Научно-образовательный центр по истории. — СПб.: Алетейя, 2007. — 696 с.
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2.2.2. Концепція навчальної дисципліни Гендерна психологія
Щотка О.П.
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 Політологія
Метою курсу є розвиток навичок гендерного аналізу соціально-психологічних процесів та явищ. Цей курс знайомить магістрів з спеціальності «Політологія» з суттю Гендерних досліджень та психологічною їх складовою. Курс допоможе магістрам зрозуміти соціально-психологічні аспекти формування та вияву гендеру в системі соціальних та міжособистісних відносин.
В процесі вивчення курсу ми ознайомимо магістрів з різними аспектами гендерних досліджень в історичній ретроспективі та на сучасному етапі психології; з'ясуємо методичні можливості вивчення гендерних питань; розглянемо сучасні дослідження та теорію
щодо дійсності та корисності загальноприйнятих гендерних відмінностей у багатьох сферах; ми сприятимо самоаналізу Гендерних
стереотипів та гендерних відносин, допоможемо зрозуміти їх вплив на особливості соціальних контактів.
Структура курсу:
• Вступ до гендерної психології;
• Гендерні характеристики особистості;
• Гендерна соціалізація;
• Актуальні проблеми гендерної психології: гендер та комунікація; гендер, агресія та милосердя; гендер, робота і творчість; гендер і
сім'я; психологічний благополуччя та гендер.
Тут використані матеріали Лондонської Школи Економіки (London School of Economics – LSE), Масачусетського Технологічного Інституту (Massachusetts Institute of Technology – MIT), Центральноєвропейського Університету (Central European University – CEU), Московського Державного Інституту Міжнародних Відносин (Moscow State Institute of International Relations – MGIMO University), Вищої
Школи Економіки (Higher School of Economics – HSE), University of Texas at Dallas, Florida Interneshional University,
Основні ідеї, концепції, теорії, теми (підтеми), автори певних напрямів в
області гендерних досліджень.
Вступ до психології гендеру:
Предмет і завдання психології гендеру. Структура гендерної психології:
психологічне порівняння чоловіків і жінок; Психологія жінок, психологія
чоловіків, психологія гендерної соціалізації, психологія гендерних відносин, гендерна психологія лідерства. Психологія в структурі гендерних

Джерело інформації - навчальна програма, опис курсу, університет, книга, автор, веб-сайт і т.д.)
CEU, Course Feminism and Masculinity
https://gender.ceu.edu/courses/feminism-andmasculinity
CEU, Course Foundations in Gender Studies I: Histories,
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знань.
Сутність категорії "гендер". Співвідношення понять "стать" та "гендер" в
психології. Класична інтерпретація терміна "стать" як біосоціальна характеристика особистості. Гендер як набір соціальних гендерних ролей. Обмеження класичної інтерпретації терміна "гендер". Різноманіття трактування семантичної концепції "гендер" в сучасній соціальній психології.
Постмодерна інтерпретація гендеру як способу самопрезентації в соціальній взаємодії.
Маскулінність та фемінність як основні категорії гендерної психології. Різниця в сенсі маскулінності / фемінності в біологічно орієнтованих психологічних знаннях та гендерному підході. Особистісна модель мужності і жіночності. Сексуально-рольова концепція маскулінності та фемінності. Неортогональна модель маскулінності та фемінності. Поняття андрогінної
особистості. Соціально-психологічна інтерпретація маскулінності та
феімнності як соціальної ідентичності.
Розвиток психології гендеру. Роль фемінізму в гендерних дослідженнях в
психології. Основні хвилі і напрямки сучасного фемінізму. Загальний опис
етапів гендерної психології ХХ століття: емпіричні (60-70 рр.), Концептуальні (70 - початку 80-х рр.), Соціоконструктивісти (80-х) та постмодерністи
(90-ті). Методологічні відмінності в гендерних дослідженнях та дослідженнях фемінізму. Дослідження з чоловіків та маскулінності. Особливості
вітчизняного дослідження статі. Перспективи гендерної психології
Методологія та методи психології гендеру. Кількісні підходи при вивченні
статі. Якісні підходи у вивченні гендеру. Аналіз візуальних уявлень про
стать. Аналіз невербальної комунікації. Аналіз дискурсу. Наративний аналіз. Аналіз особистих спогадів та повсякденних понять. Аналіз текстів.
Створення портрета гендерної ідентичності. Анкета S.Bem гендерних ролей. Методи дослідження гендерних стереотипів у засобах масової інформації.

Theories, Futures
http://www.bs.ceu.hu/node/37346
CEU, Course Introduction to the Studies on Men and
Masculinities
CEU, Course Qualitative Research Methods
https://gender.ceu.edu/courses/qualitative-researchmethods
CEU, Courses, Qualitative Methods: Oral History
https://gender.ceu.edu/courses/qualitative-methods-oralhistory
CEU, Course Women’s and Gender History: An
Introduction to Theory, Methods and Archives
http://www.bs.ceu.hu/node/37346
University of Texas at Dallas, Course Psychology of
Gender
http://www.utdallas.edu/~kprager/psyofgender.htm
CEU,
Course
Introduction
to
Queer
Theory
https://courses.ceu.edu/courses/introduction-queertheory-0
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• Статеве розшарування в різних культурах. Фактори нерівності чоловіків і
жінок. Уряд як найважливіший фактор нерівності статей. Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Подвійні стандарти в оцінці сексуальності
чоловіків і жінок.
Гендерна теорія. Гендер та психоаналіз. Гендерна теорія теорії соціального навчання та пізнавальний розвиток. Теорії гендерних відмінностей (білогічний та соціокультурний підходи). Сучасна концепція гендерної ролі.
Теорії "нової психології статі": теорія зближення - статті сегрегації Е. Маккобі теорія психологічної андрогінгії С. Бем. Теорія гендерних схем та культури "лінз". Queer -теорія.

Гендерні характеристики особистості:
Гендерна ідентичність. Поняття гендерної ідентичності. Психологічний
характер гендерної ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Ключові показники гендерної ідентичності. Маскулінність, жіночність і андрогіність як індивідуальні властивості. Формування гендерної ідентичності.
Види гендерної ідентичності.
Сексуальна ідентичність та психозексуальний розвиток. Психологія людської сексуальності. Етапи психозексуального розвитку. Сексуальний досвід як один із критеріїв соціальної класифікації. Підліткова сексуальність.
Поняття про сексуальну ідентичність. Види сексуальної ідентичності. Явище дифузної сексуальної ідентичності. Вторинна гендерна ідентичність:
переосмислення "я" відповідно до фактичного сексуального досвіду.
Феномен queer-ідентичності. Гетеросексуальність та інші форми сексуальності зокрема.

Massachusetts Institute of Technology, Women's and
Gender Studies, Course Sexual and Gender Identities
http://ocw.mit.edu/courses/womens-and-genderstudies/wgs-110-sexual-and-gender-identities-fall-2010/
London School of Economics and Political Science (LSE).
MA course:
Sexuality,
Gender
and
Culture
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/G
I/2015_GI421.htm
CEU, Course The Sexuality /Gender intersection
https://courses.ceu.edu/courses/sexualitygenderintersection
CEU, Course Sexological Subjects: Sex, Science, and the
Making of Modern Society
https://courses.ceu.edu/courses/sexological-subjects-sexscience-and-making-modern-society
CEU,
Course
Introduction
to
Queer
Theory
https://courses.ceu.edu/courses/introduction-queer341

theory-0
Гендерна соціалізація:
Загальні проблеми гендерної соціалізації. Сутність і фактори соціалізації.
Механізми гендерної соціалізації. Гендерна соціалізація у дитинстві та підлітковому віці. Специфіка гендерної соціалізації у дорослому віці. Інститути та агенти гендерної соціалізації: сім'я, поза сімейства. Гендер та освіта.
Гендерні стереотипи, Гендерні ролі та гендерні установки. Регуляторна
функція та зміст гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи та спосіб
життя людини. Гендерні стереотипи та вік. Гендерні стереотипи в ЗМІ, фільмах, рекламі. Гендерні стереотипи в політиці. Вплив гендерних стереотипів на спілкування та поведінку людей. Соціально-психологічний аналіз
гендерних ролей, традиційних гендерних ролей, норм жіночої та чоловічої
статі, гендерної дисгармонії, гепергендерної поведінки.
Психологічні аспекти сексизму та гендерної асиметрії в процесі соціалізації. Гендерні традиційні ролі. Гендерна категоризація та позитивне ставлення до своїх та інших гендерних співтовариств. Гендерна дискримінація
та гендерна маніпуляція. Дискримінація жінок в організаціях та суспільстві.
Сприйняття насильства в сім'ї. Гендерна та сексуальна освіта.
Психологія жінок і чоловіків. Чоловічий і жіночий досвід. Психологічні
порівняння між чоловіками та жінками. Вивчення психологічних відмінностей між статями: відмінності в емоційній, мотиваційній, когнітивній сфері,
соціальному інтелекті; Особистісні особливості чоловіків і жінок; Поведінкові відмінності. Чоловічий та жіночий досвід.
Прикладні аспекти гендерної психології
Гендер та спілкування. Зв'язок як формування гендеру. Вплив лінгвістичної практики на виникнення гендерних субкультур. Гендерна комунікація:
комунікаційні субкультури. Основні елементи гендерної комунікації. Бар'єри гендерної комунікації. Гендерні конфлікти.
Гендерні особливості міжособистісного спілкування. Важливість спілку-

Massachusetts Institute of Technology,
Brain and
Cognitive Sciences, Course Psychology of Gender
http://ocw.mit.edu/courses/brain-and-cognitivesciences/9-75j-psychology-of-gender-spring-2003/
CEU, Course Gender in and through Popular Culture and
Media
https://courses.ceu.edu/courses/feminist-researchpopular-culture-and-media
London School of Economics and Political Science (LSE).
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вання між чоловіками та жінками. Гендерні розбіжності в комунікабельності. Гендерні особливості соціального сприйняття. Інтенсивність спілкування у чоловіків і жінок. Стиль міжособистісного спілкування як прояв
гендерної ідентичності. "Жіноча логіка" та проблема взаєморозуміння між
статями.
Відносини між чоловіками та жінками. Ставлення до протилежної статі.
"Потяг" стосунки та секс. Взаємовідносини та солідарність між чоловіками
та жінками. Вибір партнера. Соціальна мережа для чоловіків і жінок. Романтичні відносини. Кохання Гендерні особливості дружби. Гендерні аспекти самотності.
Гендер, агресія та милосердя. Насильство в гендерних відносинах. Агресивна та антисоціальна поведінка та гендерні культурні та історичні аспекти насильства щодо жінок. Фізичне, сексуальне, економічне, психологічне
насильство. Домашнє насилля. Сексуальне насильство. Насильство на різних етапах життя жінки. Сприйняття насильства щодо жінок у суспільстві.
Поняття, форми, причини психологічного насильства щодо жінок. Форми
вираження психологічного насильства. Наслідки для індивідуального психологічного насильства. Особистісно-сімейна та соціокультурна модель.
Психологія насильницька. Психологічні особливості провокаційної поведінки жінок у їх сімейній соціалізації. Трикутник Капмана. Жіноче насильство
як феномен гендерних відносин. Психологічна допомога жінкам, потерпілим від насильства. Гендерні аспекти милосердя. Толерантність для жінок
і чоловіків. Альтруїстична поведінка та стать. Жінки та досвід війни. Жінки
та чоловіки як миротворці, посередники у конфлікті: психологічні передумови для успіху.
Стать, робота та творчість. Поняття жіночої кар'єри. Кар'єра та ідентичність
жінок. Моделі жіночої кар'єри. Фактори та етапи кар'єри жінок. Види жіночої кар'єри. Бар'єри успішної кар'єри жінок. Соціально-психологічні особливості жінок, які будують кар'єри на традиційно "жіночих" та "чолові-
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чих" полях. Стратегія та тактика психологічної підтримки жіночої кар'єри.
Гендерна психологія лідерства. Жінки в управлінні: історична перспектива.
Гендерна асиметрія в управлінні. Гендерні стереотипи в управлінні. Явище
"скляні стелі". Психологія жіночої голови. Жіночий стиль управління та лідерства. Жіночий менеджер у сім'ї. Жінки в організаціях. Роль конфлікту
працюючих жінок. Задоволення роботою жінок. Мовлення та дискримінація в роботі за статтю. Жінки та чоловіки як суб'єкти ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх врегулювання.
Гендерна парадигма людської творчості. Поняття творчості та його гендерно-чутливі. Сексуальні розбіжності у художніх та музичних здібностях.
Жінки і чоловіки відчувають сприйняття краси. Жіночий досвід та його відображення в творах. Жіноче мистецтво як проект на майбутнє. Заперечення здібностей як практика жіночого мистецтва.
Гендер і сім'я. Гендерні характеристики сім'ї. Ідея майбутнього чоловіка
або дружини. Потреби та цілі, реалізовані чоловіками та жінками у шлюбі.
Сумісність та задоволення подружжя у шлюбі. Розподіл сімейних ролей.
Сімейне та ділове життя жінок і чоловіків.Гендерно-чутлива освіта батьків
дітей. Сексуально-рольові функції спостереження за дітьми. Психологія
материнства. Психологія батьківства. Відношення дітей до матері та батька. Психотерапія материнства. Психологічна підтримка вагітних жінок.
Психологічна допомога жінкам з безпліддям.Гендерні особливості кризи в
сім'ї. Зменшення задоволеності у шлюбі. Зв'язки з дочкою та матір'ю. Гендерна специфіка розлучення. Адултер Вдовиця та стать. Другий шлюб.
Гендер та психологічне благополуччя. Поняття "психологічне благополуччя" (Н. Бредбурн, Е.Дінер, К. Ріфф). Основні складові: веселощі, приємні
емоції та неприємні емоції. Суб'єктивне благополуччя, суб'єктивне відчуття
щастя та задоволення життя як складові психологічного благополуччя.Фактори щасливого життя для чоловіків і жінок. Вплив відносин на щастя та задоволення життя чоловікам і жінкам. Любов і шлюб як джерело
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психологічного благополуччя. Гендер та задоволеність роботою. Практика
Гендерного дозвілля та її роль у житті чоловіків та жінок. Матеріальні умови та їх вплив на психологічне благополуччя жінок та чоловіків. Гендерні
відмінності в практиці охорони здоров'я.
Особистість чоловіків і жінок як фактор суб'єктивного благополуччя. Явище
"жіночого щастя". Суб'єктивна легкість буття і радість у жіночому та чоловічому досвіді. Діапазон та сила позитивних емоцій у жінок і чоловіків.
Ефект Polliany. Інтерпретація досвіду приємних подій. Ефекти порівняння,
переслідування та досягнення адаптації.
Покращене сприйняття життєвих методів психотерапії. Цілісність особистості і щастя чоловіків і жінок.
Відповідна література для курсу (національною, або іншими мовами), що може бути використана викладачами
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2.2.3. Концепція навчальної дисципліни Освіта і Гендер
Желіба О.В.
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 Політологія
Галузь знань 1801 Специфічні категорії , спеціальність 8.18010022 Освітні вимірювання
Ця тема досліджує Гендерний вимір сучасної освіти та методику навчання Гендерних студій. Перша частина курсу висвітлює теорію
гендерної освіти: співвідношення освіти та Гендеру, Гендерний вимір вступу, навчання та професійної реалізації у закладах освіти,
наявність в освітньому середовищі Гендерних проблем та способів їх подолання. Друга частина курсу спрямована на набуття навичок тренера з гендерної освіти: знайомить слухачів із місцем гендерних питань в наявних навчальних курсах та Гендерними курсами, методикою вивчення ключових проблем Гендеру, таких як Гендерні ролі, Гендерні стосунки, Гендерні стереотипи, Гендерна
дискримінація, Гендерне насильство та Гендерно комфортне середовище. Теоретичні положення курсу черпаються із наукових Гендерних досліджень проблеми освіти та методичних посібників для учителів гендерних студій. Проте, в центрі уваги курсу перебувають практичні навички тренера з гендерних студій.
Цей курс призначений для студентів, які зацікавлені у розумінні особливостей сучасної Гендерної політики. Саме тому, основна увага під час навчання буде приділена практичним навичкам. Зокрема, моніторингу Гендерної освіти з метою розробки рекомендацій
щодо подолання дискримінації за ознакою статі. Студенти курсу також розвиватимуть здатність проводити міні-тренінги з гендерної
освіти для представників державних та місцевих органів влади, політичних та громадських діячів.
Необхідна умова: студенти повинні бути знайомі з Гендерної психології або курс гендерних досліджень.
Вимоги: оскільки мета курсу - розвиток практичних навичок, необхідна участь у розвитку кожної з них.
Цей курс вимагає самостійної роботи з оволодіння теоретичного матеріалу. Домашнє завдання є основою успішної роботи в аудиторії. Кожен студент повинен представити індивідуальні рішення домашніх завдань.
Використані матеріали Лондонської Школи Економіки (London School of Economics – LSE), Школи освіти Стенфордського університету
(School of Education Stanford University), Центральноєвропейського Університету (Central European University – CEU), Школи освіти
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Лондонського університету (Education School University of London), Жіночий Фонд Розвитку Организації Об'єднаних Націй (UNIFEM),
ЮНЕСКО (UNESCO).
Основні ідеї, концепції, теорії, теми (підтеми), автори Прохання вказати, де це можливо, джерело інформації - навчальна
певних напрямів в області гендерних досліджень.
програма, опис курсу, університет, книга, автор, веб-сайт і т.д.)
Тема 1. Співвідношення освіти, Гендеру та політики.
https://drive.google.com/drive/folders/0B8eOAl0sj_rBODVONGZDbU1ZUH
Місце освіти у життєдіяльності суспільства. Стратегії фун- M курс «Gender and Sexuality in Compulsory Education»
кціонування освіти у політиці суспільства та держави. http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0803/ID16855.pdf курс
Освітня політика.
«Gender, Education & Development»
Гендерні виміри освіти.
http://ocw.mit.edu/courses/experimental-study-group/es-242-genderЗавдання та напрямки освітньої Гендерної політики. Дже- issues-in-academics-and-academia-spring-2004/ курс «Gender Issues in
рела вивчення освітньої Гендерної політики.
Academics and Academia»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI402.ht
m курс «Gender, Knowledge and Research Practice»
Quay, Victoria. (2007). Gender equality: a toolkit for education staff.
Edinburgh, Scotland, GB: Scottish Executive.
http://dera.ioe.ac.uk/7978/7/0052704_Redacted.pdf
Тема 2. Рівність при вступі до навчальних закладів.
UNESCO. (1997). Gender sensitivity: a training manual. Literacy Section
Система освіти в Україні та її диференціація.
Вимоги для вступників до середніх навчальних закладів Basic Education Division UNESCO //
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/kadinarastirmalari_0f47b.pdf
України. Гендерні аспекти вступу.
Вимоги для вступників до вищих навчальних закладів UNESCO. (2012). UNESCO eAtlas of Gender Equality in Education. United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. //
України. Гендерні аспекти вступу.
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf
UNESCO. (2015). Gender and EFA 2000-2015. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization. //
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002348/234809E.pdf
Тема 3. Рівні умови навчання.
http://web.stanford.edu/class/ed197/index.htm Курс «Education and the
Умови навчання. Вплив біологічних особливостей чолові- Status of Women: Comparative Perspectives»
ків і жінок на навчальний процес.
Musokotwane, R., Siwale, R. M. & Nkhata, B. (2001). UNESCO Basic
Врахування біологічних особливостей чоловіків та жінок Education Capacity Building Project ~Training Kits for Local NGOS. Lusaka,
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для створення комфортного навчального середовища.
Психологічна атмосфера навчання. Вплив соціальних особливостей чоловіків і жінок на навчальний процес. Створення комфортного психологічного середовища навчання. Гендерночутливий процес навчання.

Тема 4. Рівні умови викладання.
Викладач як організатор процесу навчання. Гендерні аспекти викладацької діяльності. Створення рівного доступу
до професійної діяльності викладачів представникам
обох статей.
Управлінння освітньою діяльністю. Гендерні аспекти
управлінської діяльності у сфері освіти. Створення рівного
доступу до професійної діяльності управлінців освітніх
закладів представникам обох статей.
Тема 5. Гендерні стереотипи та упередження у освіті.
Стереотипи та упередження в освіті. Гендерні стереотипи
та упередження у освіті.
Методи подолань Гендерних стереотипів та упереджень

Zambia: Church House LUSAKA.
https://www.academia.edu/5197714/UNESCO_BASIC_EDUCATION_CAPACI
TY_BUILDING_PROJECT_TRAINING_KITS_FOR_LOCAL_NGOS_GENDER_AWA
RENESS_AND_SENSITIZATION_IN_BASIC_EDUCATION
Гуслякова Л., Даниленко І., Плахотнік О., Сухомлин М. (2009). Гендерні
проблеми очима студентства: Аналітична доповідь. Харків: Райдер.
ЮНИФЕМ. (2007). Гендерное равенство в сфере образования. Душанбе,
Таджикистан. http://genderbudgets.ru/biblio/RUS_Gender_EqualityEducation_UNIFEM.pdf
Трубина Е., Литовская М. (2003). Гендерные отношения и гендерная
политика в вузе. Екатеринбург, Россия.
Марущенко О., Плахотнік О. (2012). Гендерні шкільні історії. Харків, Україна: Монограф.
Quay, Victoria. (2007). Gender equality: a toolkit for education staff.
Edinburgh, Scotland, GB: Scottish Executive.
http://dera.ioe.ac.uk/7978/7/0052704_Redacted.pdf
https://ed.stanford.edu/sites/default/files/wotipka_gender_and_higher_ed
ucation_syllabus_2012-2013_final.pdf Курс «Gender and Higher Education:
National and International Perspectives»
Трубина Е., Литовская М. (2003). Гендерные отношения и гендерная
политика в вузе. Екатеринбург, Россия.
ЄС-ПРООН. (2011). Гендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів.
Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
Протасова Н.Г. (2011). Реалізація Гендерної політики в управлінні освітою. Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
Гуслякова Л., Даниленко І., Плахотнік О., Сухомлин М. (2009) Гендерні
проблеми очима студентства: Аналітична доповідь. Харків, Україна:
Райдер.
Марущенко О., Плахотнік О. (2012) Гендерні шкільні історії. Харків, Ук350

у освіті та учасники навчального процесу.

Тема 6. Прояви Гендерної дискримінації та насильства у
сфері освіти.
Дискримінація та насильство в освіті. Гендерні дискримінація та насильство в освіті.
Методи подолань Гендерних дискримінації та насильства
в освіті та учасники навчального процесу.

Тема 7. Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма.
Місце навчальної програми у навчальному процесі. Гендерні аспекти навчальних програм. «Маркери» Гендерностереотипних програм.
Гендерний моніторинг навчальних програм.
Тема 8. Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників.
Місце навчальних підручників та посібників у навчальному процесі. Гендерні аспекти навчальних книг. «Маркери» Гендерностереотипних підручників та посібників.
Гендерний моніторинг підручників та посібників.

раїна: Монограф.
Anderson, E. (2012). “Race, culture, and educational opportunity.” In:
Theory and Research in Education, Vol. 10, No. 2, pp. 105-129.
UNESCO. (2010). Education digest 2010: Comparing education statistics
across the world. The UNESCO Institute for Statistics
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/GED_2010_EN.pdf
UNESCO. (2004). Gender sensitivity: a training manual. UNESCO, Basic
Education Division //
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf
Myers, K., Raymond, L. (2010). “Elementary School Girls and
Heteronormativity: The Girl Project.” In: Gender and Society, Vol. 24 No. 2,
pp. 167-188.
Pascoe, C.J. (2007) Dude, you're a fag: Masculinity and sexuality in high
school. Berkeley: University of California Press.
http://comminfo.rutgers.edu/professionaldevelopment/childlit/Syllabus/594syllabus.html Курс «Gender and culture
in children's picture books»
Воронина О.А. (2005) Гендерная экспертиза учебников для высшей
школы. Москва, Россия: РОО МЦГИ – ООО «Солтэкс».
Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. (2015). Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи
Рівне, Україна: видавець О. Зень.
ЄС-ПРООН. (2010). Гендерний аналіз шкільних підручників та навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів. In: Гендерні
стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Сквирка, Україна: ТОВ
«Дорадо-Друк». Частина ІІ. – С. 56-106.
ЄС-ПРООН. (2010). Гендерний аналіз підручників та навчальних програм. In: Через освіту до рівності. Тези наукової конференції в рамках
Всеукраїнського Гендерного форуму. Київ, Україна. С. 242-275.
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Тема 9. Залучення батьків до Гендерної освіти.
Вплив сім'ї на навчальний процес. Роль батьків у формуванні Гендерних стосунків.
Методи роботи з батьками у сфері гендерного просвітництва.

Тема 10. Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та вищої школи.
Гендерна просвіта. Завдання та напрямки Гендерної просвіти.
Методика включення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та вищої школи. Гендерні модулі та питання навчальних курсів.

ЄС-ПРООН. (2010). Рекомендації щодо впровадження Гендерних підходів у навчальні програми вищої освіти. In: Гендерні стандарти сучасної
освіти: збірка рекомендацій. Сквирка, Україна: ТОВ «Дорадо-Друк»,.
Частина І. С. 287-328.
ЄС-ПРООН. (2010). Гендерні аспекти сімейної політики та виховання
дітей. In: Через освіту до рівності. Тези наукової конференції в рамках
Всеукраїнського Гендерного форуму. Київ, Україна. С. 111-151.
Протасова Н.Г. (2011) Реалізація Гендерної політики в управлінні освітою. Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
Андрусик О., Водолажская Н., Ефимцева А. и др.(2013) В поисках гендерного воспитания: метод. пособие. Харьков: Золотые страницы. //
http://krona.org.ua/assets/files/books/V-poiskah-gendernogovospitaniya.pdf
ЄС-ПРООН. (2010). Впровадження Гендерних підходів в освіту. In: Через
освіту до рівності. Тези наукової конференції в рамках Всеукраїнського
Гендерного форуму. Київ, Україна. С. 186-207.
Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. (2012) Гендерна соціалізація
молодших школярів: Навчальний посібник. Тернопіль, Україна: Навчальна книга – Богдан.
ЄС-ПРООН. (2010). Рекомендації щодо впровадження Гендерних підходів у навчальні програми вищої освіти. In: Гендерні стандарти сучасної
освіти: збірка рекомендацій. Сквирка, Україна: ТОВ «Дорадо-Друк»,.
Частина І. С. 287-328.
Epstein, D., O’Flynn, S., Telford, D. (2001). “’Othering’ Education: Sexualities,
Silences, and Schooling.” In: Review of Research in Education, 25, pp. 127179.
Kehily, M. J. (2002). “Chapter 2: Ways of conceptualising sexuality, gender
and schooling.” In: Sexuality, gender and schooling. Shifting agendas in
social learning. Routledge/Falmer, London and New York, pp. 33-51.
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http://donmolod.gov.ua/downloads/prog_rivnyh_mojlyvostei.pdf «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні»
Гендерна освіта у ВНЗ України // https://youtu.be/38nl4i0aOaY
ЄС-ПРООН. (2011). Навчальні програми для студентів вищих навчальних закладів. In: Гендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. Сквирка, Україна: ТОВ «Дорадо-Друк». Частина ІІІ. С. 5-154.
Тема 11. Концепції Гендерних навчальних курсів.
Семиколєнова О. (2011) Навчально-методичні матеріали до уроків
Гендерні студії як комплекс навчальних дисциплін та Гендерної грамотності: «Ми – різні, ми рівні». Запоріжжя, Україна:
комплексна навчальна дисципліна. Класифікації Гендер- Друкарський світ.
них студій.
ЄС-ПРООН. (2010). Рекомендації щодо впровадження Гендерних підхоЗавдання та зміст Гендерних студій.
дів у навчальні програми вищої освіти. In: Гендерні стандарти сучасної
освіти: збірка рекомендацій. – Сквирка, Україна: ТОВ «Дорадо-Друк».
Частина І. С. 287-328.
К.М. Левківський (2004) Хрестоматія навчальних програм з проблем
гендерного розвитку. Київ, Україна: Фоліант.
http://www.campbell-kibler.com/Gender_Wars.htm McGee Bailey, Susan,
B. Campbell, Patricia (1999) The Gender Wars in Education
Тема 12. Навчальні технології теорії Гендеру.
Методи та технології проведення вступної частини занят(2004). Manual for Trainers Workshops to Counteract Discrimination.
тя. Принципи. Знайомство. Очікування і побоювання. РеTwinning Project Poland Strengthening Anti-discrimination Policies (PL
флексії.
02/IB/SO/06, FM No. 2002/000-605.01.02)
Визначення базових понять «стать» і «Гендер». Вивчення
проблем Гендерних ролей та Гендерних стосунків. ТехноЄС-ПРООН. (2011). Гендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів.
логії групової роботи.
Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
Тема 13. Методика вивчення Гендерних стереотипів.
Семиколєнова О. (2011) Навчально-методичні матеріали до уроків
Методи та технології вивчення явища «Гендерні стереоГендерної грамотності: «Ми – різні, ми рівні». Запоріжжя, Україна:
типи».
Друкарський світ.
Визначення базових понять «стереотип» і «Гендерні стереотипи». Вивчення Гендерних стереотипів в різних вимі353

рах людської життєдіяльності. Використання технологій
занурення та емпатії.
Тема 14. Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації.
Методи та технології вивчення явища «Гендерна дискримінація».
Визначення базових понять «дискримінація», «Гендерна
дискримінація», «Гендерний розподіл праці», «Гендерний розподіл доступу до ресурсів». Вивчення Гендерної
дискримінації в різних вимірах людської життєдіяльності.
Використання технологій міні-проектів.
Тема 15. Гендерне насильство як об’єкт навчання.
Методи та технології вивчення явища «Гендерне насильство».
Визначення базових понять «насильство», «Гендерне насильство», «домашнє насильство». Вивчення Гендерного
насильства в різних вимірах людської життєдіяльності.
Використання технологій опрацювання статистичних даних.
Тема 16. Стратегії проектування егалітарного середовища.
Методи та технології вивчення явища «Гендерна рівність».
Визначення базових понять «рівність», «Гендерна рівність», «егалітарне суспільство». Вивчення Гендерної рівності в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій підбиття підсумків.

Krizsan, Andrea, Popa, Raluca (2008) Mapping Frames on Gender Based
Violence in Europe, Center for Policy Studies, Budapest.
http://www.femnet.or.ke/documents/gbv.pdf
ЄС-ПРООН. (2011). Гендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів.
Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
ЄС-ПРООН. (2011). Гендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів.
Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
Esplen, Emily (2006). Engaging Men in Gender Equality: Positive Strategies
and Approach, BRIDGE (development - gender) Institute of Development
Studies // http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/BB15Masculinities.pdf
Gender budget analysis. Women’s Budget Group //
http://www.wbg.org.uk/GBA_What.htm
Gender Budgeting: Practical Implementation. Handbook. (2009). Council of
Europe //
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_CDEG%202008%2015
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_en.pdf
van Beveren, J., van Osch, T., Quinn, T. (2004). Budgeting for all. Manual for
local gender budget initiatives. UNFPA.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/gender_manual_eng.pdf
Відповідна література для курсу (національною, або іншими мовами), що може бути використана викладачами
1. Blumberg R. L. (2014). Eliminating Gender Bias in Textbook. All Global Monitoring Report 2015 Presented to UNESCO, Paris, France.
2. Blumberg R. L. (2007). Gender bias in textbooks: a hidden obstacle on the road to gender equality in education. Global Monitoring
Report or to UNESCO
3. https://gender.ceu.edu/sites/gender.ceu.hu/files/redaicoursesyllabusfinal_0.pdf Dorottya Redai. (2015). Gender and Sexuality in
Compulsory Education
4. Eds A. L. & Ann W. (2012). Gender Studies Education and Pedagogy. Swedish Secretariat for Gender Research.
5. Feminist pedagogy: looking back to move forward. (2009). (A feminist formations reader), edited by Robbin D. Crabtree, David Alan
Sapp and Adela C. Licona, Baltimore, MD, The Johns Hopkins University Press.
6. Grunberg L. (2011). From Gender Studies to Gender IN Studies. Case Studies on Gender-Inclusive Curriculum in Higher Education.
CEPES -European Center for Higher Education Bucharest
7. Henderson E. (2015). Gender Pedagogy: Teaching, Learning and Tracing Gender in Higher Education. Palgrave studies in gender and
education. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave Macmillan.
8. EK. (2010). Gender Differences in Educational Outcomes. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120en.pdf
9. Kathleen L. and Maggie F. (2009). Gender And Education. (And Employment) http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/genderreport-pdf
10. Lauren Quinn, B.A. (2016). “It’s just inappropriate”: The normalization of sexual harassment in Ontario schools as revealed through
teachers’ stories. Faculty of Social Sciences, Brock University St. Catharines, Ontario
http://dr.library.brocku.ca/bitstream/handle/10464/10103/Brock_Quinn_Lauren_2016.pdf?sequence=1
11. Meyer, E. (2010). Gender and Sexual Diversity in Schools. Springer: New York, NY.
12. Meyer, E. (2009). Gender, Bullying, and Harassment: Strategies to End Sexism and Homophobia in Schools. Teachers College Press:
New York, NY.
13. National Summit on Gender-Based Violence Among Young People. Reading Materials. (2011). Arlington, Virginia //
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osdfs/gbvreading.pdf
14. Olsson A., Pet A. and Berteke W. (2006). Teaching Gender in the Neoliberal University. ATHENA3 Advanced Thematic Network in
Women’s Studies in Europe,University of Utrecht and Centre for Gender Studies, Stockholm University
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15. RTI International. (2016). Conceptual Framework for Measuring School-Related Gender-Based Violence. Washington, DC: U.S. Agency
for International Development.
16. Richardson S. (2015).Gender Lessons. Patriarchy, Sextyping & Schools. Sense Publishers, Rotterdam, the Netherlands.
17. Taylor M. and Coia L. (2014). Gender, Feminism, and Queer Theory in the Self-Study of Teacher Education Practices. Sense
Publishers, the Netherlands.
18. UNESCO. (2015). Gender and EFA 2000-2015. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. //
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002348/234809E.pdf
19. UNESCO. (2012). UNESCO eAtlas of Gender Equality in Education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. //
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf
20. Weaver-Hightower Marcus B. and Skelton Christine. (2013). Leaders in Gender and Education. Sense Publishers, Rotterdam, the
Netherlands
21. Аніщенко О.В. (2008). Гендерні дослідження у педагогічній науці та практиці: навчальний посібник. Ніжин, Україна: НДУ ім. М.
Гоголя.
22. Андрусик О., Водолажская Н., Ефимцева А. и др. (2013). В поисках гендерного воспитания. Харьков, Украина: Золотые страницы, 2013.
23. Гайденко В. (2006). Гендерна педагогіка: Хрестоматія. Суми, Україна: Університетська книга.
24. ЄС-ПРООН. (2011). Гендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів. Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
25. Воронина О.А. (2005). Гендерная экспертиза учебников для высшей школы. Москва, Россия: РОО МЦГИ – ООО «Солтэкс».
26. Гунгорен Б., Жукова О., Чумало М. (2011). Модуль «Тренінг для тренерок/тренерів з гендерної рівності та впровадження гендерної політики в Україні. Запоріжжя, Україна: Друкарський світ.
27. Желіба О.В. (2016) Гендерні аспекти діяльності фахівця системи освіти Ніжин, Україна: НДУ ім. М. Гоголя.
28. Клочко О. (2011). Гендерный подход в социальном познании и образовании. LAP LAMBERT Academic Pablishing.
29. ЄС-ПРООН. (2010). Гендерні стандарти сучасної освіти. Збірка рекомендацій Частина І. Запоріжжя, Україна: Друкарський
світ. https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_LWR0QUlQSlo3M1E/view
30. ЄС-ПРООН. (2010) Гендерні стандарти сучасної освіти. Збірка рекомендацій Частина ІІ. Запоріжжя, Україна: Друкарський
світ. https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_UUhkRWRCN0h4VVU/view
31. ЄС-ПРООН. (2011). Гендерні стандарти сучасної освіти. Збірка рекомендацій Частина ІІІ. Запоріжжя, Україна: Друкарський
світ. https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_di1OYm9NbVM2Yk0/view
32. Кравець В. П. (2003). Гендерна педагогіка. Тернопіль, Україна: Джура.
33. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. (2012). Гендерна соціалізація молодших школярів. Тернопіль, Україна: Навчальна
книга – Богдан.
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34. Марущенко О., Плахотнік О. (2012). Гендерні шкільні історії. Харків, Україна: Монограф.
35. ЄС-ПРООН. (2008). Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні.
http://donmolod.gov.ua/downloads/prog_rivnyh_mojlyvostei.pdf
36. Протасова Н. Г., Гаєвська Л. А., Лукіна Т. О. та ін. (2011). Реалізація гендерної політики в управлінні освітою: навч.-метод.
посіб. Запоріжжя, Україна: Друк. світ.
37. Семиколєнова О. та ін. (2010). «Ми різні – ми рівні». Основи культури гендерної рівності: Навчальний посібник для учнів 9-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів. 2-ге вид., виправлене. Київ, Україна: Ніка-Центр.
38. Семиколєнова О. (2011) Навчально-методичні матеріали до уроків Гендерної грамотності: «Ми – різні, ми рівні». Запоріжжя,
Україна: Друкарський світ.
39. Трубина Е., Литовская М. (2003) Гендерные отношения и гендерная политика в вузе. Екатеринбург, Россия: Изд-во Урал. унта.

2.2.4. Концепція навчальної дисципліни Статистичні методи аналізу даних у поведінкових науках
Лісова Т.В.
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 Політологія
Останніми роками у поведінкових науках все частіше поряд з якісними методами використовуються кількісні методи аналізу інформації. Зараз математико-статистичні методи інтенсивно використовуються як для вирішення практичних проблем реального життя,
так і для проведення наукових досліджень. Знання цих методів необхідне при обробці та аналізові різноманітних даних, отриманих
у результаті простого опитування, спостереження чи широкомасштабного експерименту. Зробити правильні та неупереджені висновки щодо різних стратегій людської поведінки допомагають кількісні залежності, що виникають між спостереженими явищами та
величинами. Побудову та розуміння цих залежностей ускладнює той факт, що у поведінкових науках часто доводиться мати справу
з величинами, представленими у різних шкалах: від найпростішої шкали найменувань до більш звичної для математиків шкали відношень. Знання спеціальних статистичних методів дозволяє виявляти залежності між такими величинами, правильно їх інтерпретувати, оцінювати та підвищувати надійність висновків, побудованих на основі цих залежностей, забезпечувати основу для подальших
теоретичних узагальнень.
Цей курс є введенням у статистичний аналіз даних для майбутніх політологів, що спеціалізуються на гендерних студіях. Теми включають основні математичні та статистичні засоби, що використовуються при моделюванні у соціальних науках та у прикладній стати357

стиці. Студенти будуть ознайомлені з методами збору даних, оцінювання параметрів вибірки, перевірки статистичних гіпотез, аналізу взаємозв'язку якісних і кількісних змінних, побудови моделей регресії, дисперсійного аналізу, аналізу категорійних даних. Студенти отримають короткий огляд факторного і кластерного аналізів та можливості їх використання в політичній науці. Для вироблення
практичних навичок проведення кількісного аналізу з використанням програмних засобів (наприклад, Excel, Statistica, SPSS, R) та
інтерпретації результатів планується використовувати деякі дані з області гендерних досліджень як складової політичної науки.
Тут використані матеріали Лондонської Школи Економіки (London School of Economics – LSE), Масачусетського Технологічного Інституту (Massachusetts Institute of Technology – MIT), Центральноєвропейського Університету (Central European University – CEU), Московського Державного Інституту Міжнародних Відносин (Moscow State Institute of International Relations – MGIMO University), Вищої
Школи Економіки (Higher School of Economics – HSE).
Основні ідеї, концепції, теорії, теми (підтеми), автори пев- Джерело інформації - навчальна програма, опис курсу, університет,
них напрямів в області гендерних досліджень.
книга, автор, веб-сайт і т.д.)
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2015_EC408.
htm: курс «Introduction to Quantitative Methods for the MPA
Programme»
http://ocw.mit.edu/courses/political-science/17-872-quantitativeresearch-in-political-science-and-public-policy-spring-2004/:
курс
Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал.
«Quantitative Research in Political Science and Public Policy»
Проблема вибору шкали. Моделі перетворення даних з неhttp://mgimo.ru/about/structure/faculty/politics/ksp/courses/266796/,
метричних у метричні шкали. Моделі тестів у поведінкових
курс: «Социально-политическая статистика: анализ и обработка даннауках. Проблема валідності вимірювання. Вимірювання
ных»
гендерної асиметрії.
Gruijter D., Kamp L. (2008) Statistical test theory for the behavioral
sciences. Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group.
Dunning T. (2012) Natural experiments in the social sciences. Cambridge
University Press
Збір, представлення та загальний аналіз даних.
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MY/2015_MY45
Методи формування вибірки. Графічне представлення інфо- 1.htm, курс: «Introduction to Quantitative Analysis»
рмації. Картографування гендерних проблем (gender https://courses.ceu.edu/node/1945, курс: «Introduction to Quantitative
mapping). Середні показники, міри мінливості, деякі одно- Methods»
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вимірні розподіли. Поняття про довірчі інтервали. Основні http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-075jстатистичні гендерно-чутливі індикатори.
statistical-thinking-and-data-analysis-fall-2011/,
курс:
«Statistical
Thinking and Data Analysis»
http://ocw.mit.edu/resources/res-9-0002-statistics-and-visualization-fordata-analysis-and-inference-january-iap-2009/index.htm,
курс:
«Statistics and Visualization for Data Analysis and Inference»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/AN/2015_AN45
5.htm, курс: «Introduction to Quantitative Analysis»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/SA/2015_SA4C3
.htm, курс: «Statistical Methods in Health Care Economic Evaluation»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/SA/2015_SA4X6
.htm, курс: «Welfare Analysis and Measurement»
https://www.hse.ru/ba/political/courses/150655236.html, курс: «Вероятностно-статистические модели в политологии»
Huff D., Geiss I. (1993) How to Lie with Statistics. WW: Nortons
Кимбл Г. (1982) Как правильно пользоваться статистикой. Москва:
Финансы и статистика
http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-075jstatistical-thinking-and-data-analysis-fall-2011/,
курс:
«Statistical
Thinking and Data Analysis»
Статистичні гіпотези та їх перевірка.
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/SA/2015_SA4X6
Види статистичних похибок та рівень статистичної значущос- E.htm, курс: «Welfare Analysis and Measurement»
ті. Загальна схема перевірки гіпотез. Параметричні та непа- http://ocw.mit.edu/courses/brain-and-cognitive-sciences/9-07раметричні методи перевірки гіпотез. Гіпотези про відсут- statistical-methods-in-brain-and-cognitive-science-spring-2004/,
курс:
ність відмінностей за гендерною ознакою.
«Statistical Methods in Brain and Cognitive Science»
Agresti A., Finlay B. (2009) Statistical Methods for the Social Sciences
(Fourth Edition). Pearson
Weinberg Sh., Goldberg K. (1990) Statistics for Behavioral Sciences. NY:
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Cambridge University Press
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MY/2015_MY45
2.htm, курс: «Applied Regression Analysis»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GV/2015_GV4G
1.htm, курс: «Applied Quantitative Methods for Political Science»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/EC/2015_EC455.
htm, курс: «Quantitative Approaches and Policy Analysis»
Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах.
https://courses.ceu.edu/node/1945, курс: «Introduction to Quantitave
Кореляція і причинний зв’язок. Лінійна та нелінійна регресія.
Methods»
Множинна регресія. Логістична регресія для бінарних даних.
Cook R.D., Weisberg S. (1999) Applied Regression Including Computing
and Graphics. New York: Wiley
Regression Analysis. UCLA: Academic Technology Services, Statistical
Consulting
Group
(http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/topics/regression.htm)
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/MY/2015_MY45
5.htm, курс: «Multivariate Analysis and Measurement»
http://ocw.mit.edu/courses/political-science/17-872-quantitativeresearch-in-political-science-and-public-policy-spring-2004/,
курс:
Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний ана«Quantitative Research in Political Science and Public Policy»
ліз.
https://www.hse.ru/ba/political/courses/150666403.html, курс: «МноОгляд основних задач в галузі поведінкових наук, що вирігомерный статистический анализ в политологии»
шуються за допомогою даного аналізу. Багатовимірний факторний аналіз політологічної інформації – гендерний аспект.
Ким О. Дж., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р., и др. (1989) Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. Москва: Финансы и статистика
Калинина В.Н., Соловьев В.И. (2003) Введение в многомерный статистический анализ. Москва: ГУУ
Відповідна література для курсу (національною, або іншими мовами), що може бути використана викладачами
1. Agresti, A., B. Finlay. (2009) Statistical Methods for the Social Sciences (Fourth Edition). Pearson.
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2. Bartholomew D.J., Steele F., Moustaki I., Galbraith J.I. (2008) Analysis of Multivariate Social Science Data (Second Edition). Chapman
& Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences
3. Best J. (2001) Damned Lies and Statistics. Berkeley CA: UC Press.
4. Frankfort-Nachmias С., Nachmias D., DeWaard J. (2014) Research Methods in the Social Sciences (8th Edition). Worth Publishers.
5. Frankfort-Nachmias C., Leon-Guerrero A. (2015) Social statistics for a diverse society. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
6. Gruijter D., Kamp L. (2008) Statistical test theory for the behavioral sciences. Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group.
7. Huff D., Geiss I. (1993) How to Lie with Statistics. WW: Nortons
8. Wackerly D.D., Mendenhall W., Scheaffer R.L. (2008) Mathematical Statistics with Applications (7th Edition). Thompson, Brooks/Cole
9. Weinberg Sh., Goldberg K. (1990) Statistics for Behavioral Sciences. NY: Cambridge University Press
10. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (2001) Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва: ЮНИТИ
11. Айвазян С.А. и др. (1985) Прикладная статистика: Исследование зависимостей. Москва: Финансы и статистика
12. Боришполец К.П. (2010) Методы политических исследований. Москва: Аспект Пресс
13. Гласс Дж., Стэнли Дж. (1976) Статистические методы в педагогике и психологии. Москва: Прогресс
14. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. (2003) Многомерные статистические методы. Москва: Финансы и статистика
15. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. (2000) Теорія ймовірностей і математична статистика. Київ: КНЕУ
16. Иберла К. (1980) Факторный анализ. Москва: Статистика
17. Кимбл Г. (1982) Как правильно пользоваться статистикой. Москва: Финансы и статистика
18. Лісова Т.В. (2012) Моделі та методи сучасної теорії тестів. Ніжин: ПП Лисенко М.М.
19. Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. (1997) Политология: Методы исследования. Москва: Издательство «Весь Мир»
20. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. и др. (2007) Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. Москва: МГИМО-Университет
21. Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н. и др. (2008) Как измерять и сравнивать уровни демократического развития в
разных странах. Москва: МГИМО
22. Наследов А.Д. (2004) Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь
23. Руденко В.М., Руденко Н.М (2009) Математичні методи в психології. Київ: Академвидав
24. Сидоренко Е.В. (2003) Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь
25. Толстова Ю.Н. (2008) Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика для социологов). М.:
ГУ ВШЭ
26. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. (2003) Анализ данных на компьютере/ Под ред. В.Э. Фигурнова. Москва: ИНФРА
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2.2.5. Концепція навчальної дисципліни Гендерні історичні студії
Кириленко С.О.
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052 Політологія
Вивчення даної дисципліни спирається на систему знань, умінь та навичок, які формувались протягом навчання у вищому навчальному закладі на спеціальностях гуманітарного профілю. Мета курсу – познайомити студентів з одним з найбільш динамічно розвиваючих напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом гендерної історії, показати евристичні можливості та інтегративний потенціал гендерного аналізу в історичній науці. Завдання курсу полягають в тому, щоб дати студентам цілісне уявлення найважливіших проблем і напрямків в межах гендерної історії, ознайомити з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, які використовуються у практиці гендерно-історичних досліджень. Показати
шляхи гендерного підходу у вивченні історії, а також ті новітні інтерпретації минувшини, які створюються на його базі. Даний курс
відображає становлення, еволюцію, істотні зміни в предметі і проблематиці дослідницького напрямку, його останні досягнення в
області конкретно-історичного аналізу і в системних конструкціях. В курсі поєднуються і взаємно доповнюють теоретикоісторіографічний і проблемно-хронологічні підходи.
Тут використані матеріали Лондонської Школи Економіки (London School of Economics – LSE), Масачусетського Технологічного Інституту (Massachusetts Institute of Technology – MIT), Льві́вського націона́льного університе́ту і́мені Іва́на Франка́, Національного університет «Києво-Могилянська академія», Запорізького національного університету, Інституту соціології НАН України, Європейського
університету в Санкт-Петербурзі
Основні ідеї, концепції, теорії, теми (підтеми), автори пев- Джерело інформації - навчальна програма, опис курсу, університет,
них напрямів в області гендерних досліджень.
книга, автор, веб-сайт і т.д.)
Історичні відомості поняття «Гендер».
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-225j-gender-and-the-law-in-u-sСистема «стать - Гендер» (Гейл Рабін, Рода УнГер.) Філософія history-spring-2004/#: курс «Gender and the Law in U.S. History»
статей. Соціологічна теорія ролей (Бетті Фрідан Адрієн Річ). http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI425.
Теорія «лінз гендера»(Сандра Бем). Критика антропоцент- htm: курс «Women, Peace and Security»
ризму та соціально-гуманітарного знання. Теорія генерова- http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI411.
ного суспільства. Жіночі та феміністичні студії. Гендерні сту- htm: курс «Gender, Postcoloniality, Development: Critical Perspectives
дії. Перехід від аналізу патріархату і специфічно жіночого and New Directions»
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досвіду до аналізу Гендерної системи (РайнГард Рюруп).
Розуміння Гендеру як ідеологічного конструкту і як суб'єктивності.
Радикальний фемінізм. Гендер як аналітичне поняття для
розкриття внутрішніх механізмів формування західної культури. Гендерна асиметрія, чорний фемінізм (Джудіт Батлер)

Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір.
Шлюбно-сімейні інститути в гендерно-історичних дослідженнях, їх ключові характеристики, еволюція і диференціація. Проблема примусу і свободи у виборі партнера. Еволюція шлюбних моделей і характер внутрішньосімейних відносин. Шлюб і сім’я у світовій історії та Україні від найдавніших
часів до сучасності через призму гендерних уявлень.

Гендер і влада: історія розвитку.
Система владних відносин у суспільстві. Легітимна влада,

http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3549/Robocha
_navchalna_prohrama.pdf?sequence=1: курс «Вступ до гендерних студій»
http://www.i-soc.com.ua/journal/N4_2001r_12.pdf: курс «Гендерные
исследования в социологии».
Хоф Р. (1999) Возникновение и развитие гендерных исследований.
Пол, гендер,культура. Под ред. Э.Шоре и К. Хайдер. Москва. С.23-53.
Будде Г.Ф. (1999) Пол истории . Пол, гендер, культура: немецкие и
русские исследования. Под ред.Э Шоре и К Хайдер. Москва. С.131154.
Бем С. (2004) Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему
неравенства полов / Пер. с англ. – Москва: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН)
Киммел М. (2006) Гендерное общество. Пер. с англ. под ред.
О.Оберемко и И. Тартаковской. Москва: РОССПЭН
http://ocw.mit.edu/courses/global-studies-and-languages/21g-030-eastasian-culture-from-zen-to-k-pop-spring-2015/: курс «East Asian Culture:
From Zen to K-Pop»
http://sites.znu.edu.ua/bank/public_files/2011/01/02/7907_1294998997
_Robocha_programa.pdf : курс «Соціологія гедерних досліджень»
Женщина, брак, семья до начала нового времени (1993) Отв. ред.
Ю.Л.Бессмертный. Москва.
Репина Л.П. (2002) Женщины и мужчины в истории: Новая картина
европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. Москва: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
Duby G., Perrot. M., Cambridge V. I. (1992) History of Women in the
West. Paris. XIX.
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI413.
htm: курс «Gender and Militarisation»
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формальний авторитет і неформальний вплив. Роль гендера
в розподілі владних повноважень. Прояв гендерної ієрархії
на різних владних рівнях. Історичні зміни конфігурації приватної і публічної сфери з найдавніших часів і до сучасності
Концепція «women's power». Інструменти і форми впливу
жінок на прийняття рішень у публічній сфері. Жіночі «тенети
впливу» в конкретно-історичному втіленні на прикладах світової та української історії. Політичний аспект гендерної диференціації у світовій та вітчизняній історії. «Два тіла» правителя і концепція «розщепленої ідентичності»: гендер або
ранг в політичній історії. Жінки в революції: політична активність в світлі проблеми прав і відповідальності. Метафора
розподілу сфер як спосіб закріплення гендерної нерівності
та як теоретична модель «жіночої історії».

Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю
в історії людства.
Роль жінки в господарському житті античності, середніх
віках та на початку нового часу. Трансформація гендерних
відносин у зв’язку з генезисом капіталізму. Подвійність змін
статусу жінки в економіці перехідної епохи як наслідок змін
в розумінні самої трудової діяльності. Маргіналізація жіночої
праці та проблема трудового резерву. Роль гендерної приналежності в оцінці якості праці та її оплати. Цехова ідеологія та її гендерна орієнтація. Гендерна асиметрія в доступі до
управління власністю, її соціальна диференціація.

История
Западной
Европы
в
гендерном
измерении
(https://ecsocman.hse.ru/text/19286617/ )
Рябова Т.Б. (1999) Женщины в истории западноевропейского средневековья. Иваново
Пушкарева Н.Л. (1998) История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в контексте проблем социальной истории // Социальная история. Ежегодник. 1997. Москва. С. 69-91.
Ястребицкая А.Л. (1999) Проблема взаимоотношения полов как
диалогических структурсредневекового общества в свете современного историографического процесса.Средние века. Вып.57. С.126136.
Amt E. (1993) Women's Lives in Medieval Europe. London: A Sourcebook
Kelly J. (1984) Women, History and Theory. Chicago
Lerner G. (1979) The Majority Finds Its Past. Placing Women in History.
New York
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-575j-women-in-south-asiafrom-1800-to-present-fall-2006/: курс «Women in South Asia from 1800
to Present»
Программа
Гендерные
исследования(https://eu.spb.ru/genderstudies)
Кісь О. (2008) Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХст. Львів Кісь О. (2008) Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХст. Львів
Пушкарева Н.Л. (1996) Женщины России и Европы на пороге Нового
времени. Москва
Anderson B.S., Zinsser J.P. (1988) A History of their own: Women in
Europe from prehistory to the present. V.1-2. New York
Bridenthal R. (1987) Becoming Visible: Women in European history.
Boston etc. Nicholson L.J. (1986) Gender and History. The Limits of the
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Social Theory in theAge of the Family. New York
Writing Women's History. International Perspectives (1991) Ed. by
K.Offen & al.Bloomington
Відповідна література для курсу (національною, або іншими мовами), що може бути використана викладачами
1. Amt E. (1993) Women's Lives in Medieval Europe. London: A Sourcebook
2. Andersen M. (1983) Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspectives. New York: Macmillan
3. Anderson B.S., Zinsser J.P. (1988) A History of their own: Women in Europe from prehistory to the present. V.1-2. New York
4. Angerman A. (1989) Current Issues in Women's History. London
5. Beard M.R. (1971) Women as a Force in History. New York
6. Boserup E. (1970) Women's Role in Economic Development. New York
7. Bowles G., Klein D. (1983) Theories of Women's Studies. New York - London
8. Butler J. (1990) Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York - London
9. Bridenthal R. (1987) Becoming Visible: Women in European history. Boston etc.
10. Carroll B.A.. (1976) Liberating Women's History: Theoretical and Critical Essays. Urbana (111.)
11. Cohen J.J., Wheeler. B. (1997) Becoming Male in the Middle Ages. New York - London
12. Connell R.W. (1995) Masculinities. Cambridge
13. Crawford P. (1983) Exploring Women's Past. Boston
14. Diamond A., Edwards L.R.. (1977) The Authority of Experience: Essays in Feminist Criticism / Ed. By Amherst (Mass.)
15. Duby G., Perrot M. (1990-1994) Histoire des femmes en Occident. T.1-5 / Paris
16. Duby G., Perrot. M., Cambridge V. I. (1992) History of Women in the West. Paris. XIX.
17. Gilmore D.D. (1990) Manhood in the Making: Cultural concepts of masculinity. New Haven
18. Hufton O. (1995) The Prospect before her. A History of women in Western Europe.V.1. 1500-1800. London
19. Kelly J. (1984) Women, History and Theory. Chicago
20. Lerner G. (1979) The Majority Finds Its Past. Placing Women in History. New York
21. Muir E., Ruggiero G. (1990) Sex and Gender in Historical Perspective. Baltimore
22. Newtown J.L. (1983) Sex and Class in Women's History. London
23. Nicholson L.J. (1986) Gender and History. The Limits of the Social Theory in the Age of the Family. New York
24. Perrot M. (1984) Une histoire des femmes est-elle possible? Marseille
25. Scott J.W. (1986) Gender: A Useful category of historical analysis / American Historical Review.. Vol.91. N 5. P.1053-1075.
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26. Walby S. (1989) Women and Social Theory. Oxford
27. Writing Women's History. International Perspectives (1991) Ed. by K.Offen & al.Bloomington
28. Абубикирова Н.И. (1996) Что такое "гендер"?. Общественные науки и современность.
29. Айвазова С.Г. (1992) Что означает понятие "гендер"? Деловая женщина. Москва: Эслан
30. Бем С. (2004) Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / Пер. с англ. – Москва: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
31. Бок Г. (1994) История, история женщин, история полов. Альманах THESIS. Выпуск 6 (Женщина, мужчина, семья). С.170-200.
32. Будде Г.Ф. (1999) Пол истории . Пол, гендер, культура: немецкие и русские исследования. Под ред.Э Шоре и К Хайдер. Москва. С.131-154.
33. Введение в гендерные исследования. (2001) Ч. I. Учебное пособие. Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: СПб. Введение в гендерные исследования. Ч. II. Хрестоматия . Под ред. С.Жеребкина. Харьков: СПб.
34. Гендерная методология в общественных науках (2000) Под ред. И.Жеребкиной. Харьков
35. Женщина, брак, семья до начала нового времени (1993) Отв. ред. Ю.Л.Бессмертный. Москва.
36. Женщина, гендер, культура (1999) Под ред. З.Хоткиной и др. Москва
37. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. (1999) Исследования женщин и гендерныеисследования на Западе и в России. Общественные науки и современность. № 6. С.177-185.
38. Киммел М. (2006) Гендерное общество. Пер. с англ. под ред. О.Оберемко и И. Тартаковской. Москва: РОССПЭН
39. Кісь О. (2008) Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХст. Львів
40. Кісь О. (2010) Колективна пам'ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор.У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: Зб. наук. Праць. За ред. Г.Грінченко, Н.Ханенко-Фрізен. - Харків:
Східний інститут українознавства ім. Ковальських– С. 171-191.
41. Миллет К. (1994) Теория сексуальной политики. Вопросы философии.№ 9. С.23-58.
42. Пушкарева Н.Л. (1998) Гендерные исследования: Рождение, становление, методы иперспективы . Вопросы истории. № 6. С.
76-86.
43. Пушкарева Н.Л. (1999) Зачем он нужен, этот "гендер"? (Новая проблематика, новые концепции, новые методы анализа прошлого) // Социальная история. Ежегодник 1998/99. Москва. С. 155-174.
44. Пушкарева Н.Л. (1998) История женщин и гендерный подход к анализу прошлого в контексте проблем социальной истории
// Социальная история. Ежегодник. 1997. Москва. С. 69-91.
45. Пушкарева Н.Л. (1996) Женщины России и Европы на пороге Нового времени. Москва
46. Репина Л.П. (2002) Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. Москва:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
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47. Репина Л.П. (1994)"Женская история": проблемы теории и метода. Средние века,вып.57,. С.103-109.
48. Репина Л.П. (1996) История женщин сегодня (Историографические заметки). Человек вкругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала новоговремени. Под ред. Ю.Л. Бессмертного. Москва. С. 35-73.
49. Репина Л.П. (1997) Гендерная история: проблемы и методы исследования. Новейшая иновейшая история. N 6. С. 41-58.
50. Репина Л.П. (2000) "Пол, власть и концепция "разделенных сфер": от истории женщин кгендерной истории". Общественные
науки и современность. № 4. С.123-137.
51. Репина Л.П. (1998) От "истории женщин" к социокультурной истории: гендерные исследования и новая картина европейского прошлого // Культура и общество в Средние века и раннее Новое время: методология и методики исследований. Москва.
Ч. I. C. 171-209; Ч. II. С. 66-99.
52. Репина Л.П. (1999) "Персональная история": биография как средство историческогопознания. Казус. Индивидуальное и
уникальное в истории. Москва. С.76-100.
53. Рюткенен М. (2000) Гендер и литература: проблема "женского письма" и "женского чтения". Филологические науки. № 3. С.
5-17.
54. Рябова Т.Б. (1999) Женщины в истории западноевропейского средневековья. Иваново
55. Социокультурный анализ гендерных отношений (1998) Отв. ред. Е.Р. Ярская-Смирнова. Саратов
56. Темкина А.А. (1999) Феминистская эпистемологическая критика. Женщина, гендер,культура. Под ред. З.А.Хоткиной и др. Москва С.66-82.
57. Теория и история феминизма (1998) Под ред И.Жеребкиной. Харьков.
58. Хольмберг К. Линдхольм М. (1994) Феминистская теория // Современная западная социлогия . Ред. П. Монсон. Москва
59. Хоф Р. (1999) Возникновение и развитие гендерных исследований. Пол, гендер,культура. Под ред. Э.Шоре и К. Хайдер. Москва. С.23-53.
60. Ястребицкая А.Л. (1999) Проблема взаимоотношения полов как диалогических структурсредневекового общества в свете
современного историографического процесса.Средние века. Вып.57. С.126-136.
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2.3. Навчальні програми дисциплін
2.3.1. Навчальна програма дисципліни «Гендерна політика»
Розробник програми: Бойко О.Д. – професор кафедри історії України, доктор політичних наук.
Вступ
Програму вивчення навчальної дисципліни «Гендерна політика» складено відповідно
до освітньо-професійних програм підготовки магістрантів, що отримують спеціалізацію «Гендерні студії».
Предметом навчальної дисципліни є вивчення комплексу проблем формування гендерної політики, процесів становлення та розвитку гендерного законодавства, діяльність органів державного управління в напрямку формування гендерної політики, а також взаємодії
органів влади з неурядовими жіночими організаціями.
1. Міжпредметні зв’язки
Курс «Гендерна політика» належить до варіативної частину дисциплін професійного
циклу. Підгрунтям для його вивчення і засвоєння є такі курси, як: «Політологія», «Соціологія»,
«Історія України», «Психологія», «Культурологія». Теоретична частина курсу (феміністична
теорія і гендерна методологія) пов'язані з курсом історії політичних вчень. Гендерна експертиза і аналіз пов'язані з прикладним блоком політологічних дисциплін. Змістовно курс «Гендерна політика» тісно пов’язаний з дисциплінами «Гендерні історичні студії», «Гендерна психологія», «Освіта і гендер», «Розвиток гендерних стосунків у історичному контексті».
2. Мета і завдання навчальної дисципліни.
Мета - засвоєння студентами бази знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному та місцевому рівнях влади;
придбання ними умінь і навичок, необхідних для здійснення гендерного аналізу і експертизи при вивченні політичних явищ, процесів, владних взаємовідносин.

•
•
•
•

•

Основними завданнями курсу гендерної політики є:
Академічне завдання: формування у студентів гендерної компетентності, широкої бази знань з основних напрямків гендерної теорії та політики.
Практичне завдання: розвиток умінь і навичок гендерного аналізу соціальних і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів.
Прикладне завдання: проведення гендерної експертизи політичних рішень і документів.
Інноваційне завдання: формування установок на гендерно-чутливий професійний світогляд і толерантну взаємодію, що сприятимуть виробленню навиків розпізнавання і
вирішення гендерних конфліктів у політичній і громадській сферах.
Компаративістське завдання: проведення порівняльного аналізу гендерної політики в
України, країнах Європейського союзу, інших регіонах світу.
У
результаті
вивчення
навчальної
дисципліни
студент
повинен
знати:
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основні методологічні підходи і теоретичні моделі у дослідженні проблеми гендеру та гендерних стосунків;
суть, роль і місце гендерного підходу в політичних теоріях і в системі наук про суспільство;
категоріально-понятійний апарат гендерної політики;
основні моделі/концепції, структуру та зміст гендерної політики;
специфіку діяльності основних суб’єктів гендерної політики (держави, політичних партій, громадських рухів, об’єднань);
базові засади діяльності політичних і правових інститутів в сфері реалізації гендерної
політики на міжнародному, державному, регіональному і місцевому рівнях влади;
міжнародні документи стосовно гендерних проблем та міжнародні нормативноправові інструменти реалізації політики просування рівних прав і рівних можливостей
для чоловіків і жінок;
особливості національного механізму правового забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
вміти:
аналізувати основні політичні процеси в гендерному вимірі;
критично оцінювати гендерні проблеми в державному управлінні та житті суспільства;
характеризувати національне законодавство в контексті його дотримання міжнародних правових стандартів Гендерної рівності;
критично оцінювати практичну діяльність політичних інститутів з точки зору гендерного підходу;
давати оцінку рішенням, які пов’язані із гендерними аспектами державної політики;
аналізувати вплив політичних сил та соціальних груп на формування гендерної політики;
проводити гендерну експертизу законодавства та гендерний аналіз соціальної політики.
На вивчення навчальної дисципліни відведене 135 годин, 4,5 кредити ЕСТS.
Форма підсумкового контролю успішності: ЗАЛІК

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «гендерна політика»
Змістовий модуль І.
Теоретико – методологічні засади курсу «Гендерна політика».
Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів. Поняття гендерного підходу. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних досліджень.
Зв'язок категорій гендерної політики з категоріями інших наук.
Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень. Сприйняття чоловіка та
жінки в історії західної філософії (стародавня філософія: Арістотель; середньовічна християнська філософія: Ф. Аквінский, Св. Августин, Ф. Александрійський, Г. Інститорис, Е. Кант; А. Шопенгауэр, Ф Ніцше; початок ХХ століття О. Вейнінгер, Г. Зіммель, Э. Фромм, З. Фрейд; сучасність: квир-теория - Т. Лауретес, Э. Гросс, Д. Хелперін, І. Сэджвик).
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Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень. Структурний функціоналізм і теорія статевих ролей (Т. Парсонс, Р. Бейлс, Н. Белл, Е. Фогель). Теорія
конфлікту в гендерних стосунках (Р. Коллінз). Марксизм, неомарксизм і гендерна теорія (Л.
Морган, Ф. Енгельс, Х. Хартман, А. Коллонтай). Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд, Н. Ходороу, Е. Берн). Гендер як стратифікаційна категорія (М.
Вебер, Е. Гідденс). Сучасні інтерпретації гендерних стосунків. Теорія соціального конструювання гендеру (П. Бергер, Т. Лукман, І. Гофман, Г. Гарфінкель) Стать як культурна метафора.
Теорія гендерної системи (Г. Рубін, Р. Коннелл).
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен. Витоки та передумови виникнення жіночого руху. Стимулюючі фактори зростання самосвідомості жінок. Жіночий рух:
форми, завдання, історія становлення та розвитку. Жіночій рух як ідеологія і практика суспільних змін.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні. Відродження жіночого
руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики.
Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та зміст феномену фемінізму. Перша хвиля фемінізму (середина XIX ст. - 60-х рр. XX ст.): боротьба жінок за виборче
право і досягнення юридичного рівноправ'я статей. Друга хвиля фемінізму (кінець 60-х- кінець 80-х гг. XX в.): перехід від боротьби за рівність прав до боротьби за рівність можливостей для жінок. Третя хвиля фемінізму (з 90-м рр. XX ст.): усвідомлення природи конструювання гендерних ідентичностей. Філософія жіночого існування Сімони де Бовуар.
Основні напрями і ідеї фемінізму. Ліберальний фемінізм. Соціалістичний фемінізм.
Радикальний фемінізм. Психоаналітичний фемінізм. Неофемінізм.
Змістовий модуль ІІ.
Актуальні проблеми розробки і реалізації гендерної політики
Тема 5. Гендерна політика. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи гендерної політики. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг). Типи гендерної політики. Сучасні моделі гендерної політики. Механізм реалізації гендерної політики. Основні етапи вирішення гендерних суспільних проблем. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик. Поняття, цілі та методи гендерного
аналізу. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу. Основні етапи організації та
проведення гендерного аналізу. Гендерна експертиза законодавства. Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики. Поняття та ознаки
гендерної рівності. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі. Комплексний підхід
до вирішення проблем Гендерної рівності. Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності. Основні компоненти політики Гендерної рівності.
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Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект. Суть і зміст концепції паритетної демократії. Гендерні індикатори ООН та інших міжнародних організацій. Гендерний дисбаланс в
представництві в органах влади і самоврядування. Проблема гендерного розриву. Гендерне
квотування. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. Гендерний аспект політичного лідерства.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект. Гендерна політика у сфері економіки і
трудових відносин. Система інститутів гендерної влади в економіці. Механізм формування
гендерної нерівності у трудових відносинах. Гендерна структура зайнятості. Горизонтальна
та вертикальна гендерна сегрегація. Гендерний часовий розрив. Продуктивна і репродуктивна праця. Гендерна дискримінація на ринку праці. Гендерний розрив у рівнях економічної
активності, зайнятості та безробіття та його причини. Гендерна асиметрія у розподілі економічних ресурсів. Теорії домогосподарства. Фемінізація бідності. Гендерний аналіз бюджету.
Тема 10. Гендерна політика у сфері освіти, науки та охорони здоров’я. Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою. Гендерний вимір доступності освіти. Гендерний підхід в освіті. Гендерна просвіта. Гендерне виховання. Політико-правовий статус жінки у
сфері освіти та науки. Гендерна політика у сфері академічної науки.
Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерна політика Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я. Основні чинники гендерних відмінностей захворюваності. Проблема гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
4. Засоби діагностування успішності навчання:
Поточний контроль – поточне оцінювання рівня засвоєння студентами навчального
матеріалу під час проведення аудиторних видів робіт: лекцій, семінарського або практичного
занять; самостійної роботи. Основні форми –індивідуальне або групове опитування; контрольна робота; індивідуальна або групова презентація (представлення виконаного завдання);
аналіз ділових ситуацій; тести; підготовка есе; підготовка реферату; ділові ігри тощо.
Проміжний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу,
блоків змістових модулів, винесених на цей контрольний захід. Рівень практичних навичок
оцінюється за результатами написання аналітичних звітів та есе.
Підсумковий контроль – залік в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою
навчальною програмою дисципліни. Підсумковий контроль проводиться у формі залікової
письмової роботи.
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Основна:
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К.: Основи, 1995. – 392 с.
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по истории. — СПб.: Алетейя, 2007. — 696 с.
9. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 192 с.
10. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах: том 1 / ред.-сост.
Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная орг. “ФЕМИНА”. – М.: Аванти
плюс, 2004. – 381 с.
11. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах: том 2 / ред.-сост.
Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная орг. “ФЕМИНА”. – М.: Аванти
плюс, 2004. – 621 с.
12. Гендерні аспекти державної служби : [монографія ]. - К.: Вид-во Соломії ІІавличко „Основи”, 2002.- 335 с.
13. Гендерні аспекти європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної
та Східної Європи : круглий стіл 11 жовтня 2005 року : стенографічний звіт / Комітет ВР з
питань Європейської інтеграції, Український жіночий фонд. – К., 2006. – 72 с.
14. Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики / [отв. ред. и
сост. М. Е. Баскова]; Московский центр гендерных исследований; РАН институт соц.эконом. проблем народовластия. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 331 с
15. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного суспільства. – 2–вид., допов. та уточ.–
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003.– 129 с.
16. Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 224 с.
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2.3.2. Навчальна програма дисципліни «Гендерна психологія»
Розробник програми: Щотка О.П. – доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.
Вступ
Програму вивчення навчальної дисципліни «Гендерна психологія» складено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістрантів, що отримують спеціалізацію
«Гендерні студії».
Предметом навчальної дисципліни є соціально-психологічні закономірності становлення та вияву гендеру в системі суспільних та міжособистісних відносин.
Міждисциплінарні зв’язки. Приступаючи до її вивчення магістранти повинні мати теоретичну підготовку з дисциплін «Психологія» та «Політична психологія», «Культурологія»,
«Соціологія». Дисципліна «Гендерна психологія» тісно пов’язана з дисциплінами «Гендерна
політика», «Гендерні історичні студії», «Освіта і Гендер», «Розвиток Гендерних стосунків у
історичному контексті».
1. Дисципліна відноситься до блоку вибіркових навчальних дисциплін вільного вибору
студента.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1 Мета – це опанування студентами основами гендерного аналізу соціальнопсихологічних процесів та явищ.
2.2 Завдання навчальної дисципліни:
- ознайомити студентів з різними аспектами вивчення Гендеру у історичній ретроспективі та на сучасному етапі розвитку психології;
- викласти основні теоретичні концепції, дані емпіричних досліджень Гендерної психології, а також методологічні можливості вивчення Гендерної проблематики;
- розкрити прикладні аспекти вивчення Гендеру та сприяти розумінню магістрантами
стратегій підтримки самореалізації особистості у суспільстві з врахуванням Гендеру;
- допомогти магістрантам відрефлексувати власні Гендерні стереотипи та Гендерні установки, усвідомити їх вплив на характер соціальних контактів.
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
знати:
• теоретичні та методологічні засади гендерної психології;
• історію формування гендерної психології;
• систему основних понять гендерної психології;
• механізми впливу основних інститутів соціалізації на формування гендерних атитюдів,
стереотипів, уявлень;
• структуру та сутність гендерних характеристик особистості;
• специфіку жіночого досвіду та самореалізації жінки у суспільстві;
• психологічні чинники гендерної асиметрії та насильства щодо жінок;
• основні методи вивчення гендерних характеристик особистості.
уміти:
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•
•
•
•
•
•

адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної психології у публічних
дискусіях;
відповідно до мети застосовувати стратегії та методи психологічного дослідження гендерних характеристик особистості;
застосовувати психологічні концепції гендеру для критичного аналізу життєвого досвіду, спілкування, суспільних процесів та історичних подій;
відрізняти стереотипи масової свідомості від об’єктивних даних;
ефективно спілкуватися щодо гендерних питань в усній та письмових формах, спираючись на наукові психологічні дослідження;
використовувати знання гендерної психології в різних сферах професійної діяльності
та профілактиці гендерного насильства.
На вивчення навчальної дисципліни відведене 120 годин, 4 кредити ЕСТS.
Форма підсумкового контролю успішності: ЗАЛІК

6. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ»
Змістовий модуль І.
Загальні питання гендерної психології
Тема 1. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ
Предмет, структура та завдання гендерної психології. Еволюція гендерного знання в
психології: психологія статі, психологія статевих відмінностей, гендерна психологія. Рівні
аналізу гендеру та предмет гендерної психології. Структура гендерної психології: методологія гендерних досліджень у психології, психологія відмінностей, пов’язаних зі статтю, психологія гендерної соціалізації, психологія гендерної ідентичності, психологія гендерних груп.
Прикладна гендерна психологія та її пов’язаність з різними галузями психології та актуальними соціальними проблемами. Психологія гендерних груп. Гендерна психологія лідерства.
Психологія гендерного насильтва. Психологія гендерної комунікації.
Гендерна психологія в системі міждисциплінарного знання про гендер. Структура
гендерного знання. Міждисципланарні дослідження та їх особливовості щодо вивчення гендеру. Гендерологія та феміністика. Психологія в структурі гендерології та феміністики. Подвійний статус гендерної психології. Гендерна психологія як галузь соціальної психології. Гендерна психологія як складова міждисциплінарного вивченя гендеру.
Розвиток гендерної психології. Роль фемінізму в розвитку гендерних досліджень у
психології. Основні хвилі та напрями розвитку сучасного фемінізму. Філософські питання гендерних відмінностей. Психоаналіз про природу гендерних відмінностей (З.Фройд, Е.Хорні).
Загальна характеристика етапів розвитку гендерної психології 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. Чоловічі студії. Особливості вітчизняних досліджень гендеру.
Завдання гендерної психології на сучасному етапі.
Перспективи розвитку гендерної психології. Основні проблеми гендерних досліджень: дефіцит знань про психологію чоловіка, методологічні розбіжності досліджень гендеру в психології, вплив гендерних стереотипів на результати досліджень, невідповідність методів дослідження сучасній методології
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гендеру. Основні завдання вітчизняної гендерної психології: інституалізація галузі, адаптація
західної теорії та доказовість емпіричних досліджень.
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Система категорій гендерної психології. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у
психології. Класична трактовка поняття «генедер» у якості біосоціальної характеристики особистості. Гендер як сукупність пов’язаних із статтю соціальних ролей. Обмеження класичної
трактовки поняття «гендер». Різновиди змістової інтепретації поняття «гендер» у модерніській соціальній психології. Гендер як пов’язана система уявлень – «культурна схема», яка типізує індивідуальний досвід та поведінку (С.Бем). Гендер як соціальний інститут у системі владних стосунків (Дж.Лобер). Гендер як особливий порядок міжособистісної взаємодії та самопрезентації особистості (Г.Гарфінкель). Феномен «гендерного збою». Поняття «генденого
дисплею». Посмодерніська трактовка гендера як способу виявлення себе у просторі соціальної взаємодії.
Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології. Різниця у розумінні маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому психологічному знанні та гендерному підході. Персонологічна модель маскулінності та фемінності. Маскулінність та фемінність як стабільні біполярні особистісні риси. Біологічно детерміновані відмінності у патернах
чоловічої та жіночої поведінки. Ідея культурної детермінації гендерних відмінностей. Статево-рольова концепція маскулінності та фемінності. Неортогональна модель маскулінності та
фемінності. Поняття андрогінної особистості. Соціально-психологічна інтерпретація маскулінності та фемінності як соціальної ідентичності. Основні значення термінів маскуліність/фемінність у соціальній психології. Методологічні підходи до аналізу маскулінності/фемінності у соціальній психології.
Психологічні концепції та теорії гендеру. Психоаналітична теорія. Теорія соціального
научіння. Теорія когнітивного розвитку. Теорія гендерної схеми. «Нова психологія статі».
Теорія соціальної драматургії І.Гофмана. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Уєст та Зімерман про
«роблення гендеру». Характеристики гендеру: соціальна обумовленість; багатовимірність;
мінливість/контекстуальність; управління генером.
Гендер у соціокультурному вимірі. Гендерна культура. Норми маскулінності/фемінності та норми гетеросексуальності в культурі. Культурні очікування щодо чоловіка та
жінки та їх культурні особливості. Культури «третьої статі». Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший чинник нерівності статей. Ставлення до
жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти в оцінці сексуальності чоловіків та жінок.
Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ
Методологія дослідження гендеру у психології. Некласична та постнекласична методологія дослідження. Принципи міждисциплінарності, номадичності та методологічної тріангуляції в психологічних дослідженнях гендеру. Основні підходи: парадигма статево-рольових
відмінностей; парадигма унікальної жіночої психології; парадигма соціального конструювання гендеру. Багатоголосе дослідження. Спільне дослідження.
Кількісні, якісні та крос-культурні дослідження гендеру. Організаційні; емпіричні;
методи обробки даних, інтерпретаційні методи. Базові пізнавальні установки дослідника
гендеру. Основні стратегії: кількісна, якісна та крос-культурна. Кількісні дослідження: експериментальні, кореляційні, лонгітюдні дослідження, мета-аналіз та контент аналіз.
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Характеристики якісного підходу: ситуативність, політична заангажованість, діалогічність. Проблема репрезентативності та достовірності даних в якісних дослідженнях.
Кроскультурні дослідження гендеру у психології. Доцільність крос-культурних досліджень гендеру. Історія застосування крос-культурного плану. Підходи до вивчення гендеру в
контексті культури: міжкультурна психологія, культурна психологія, психологія корінних народів.
Методи дослідження генедеру. Психодіагностика гендеру: методи, які використовуються для вивчення гендерної ідентичності (Шкала Гілфорда-Циммермана; Мінісоцький багатофакторний опитувальник (ММРІ), шкала M/F; опитувальник Сандри Бем BSRI); опитувальники сексуальної орієнтації (Шкали А. Кінзі та Ф. Клайна, Гратки сексуальної орієнтації –
Sexual Orientation Grid (KSOG); методики для вивчення гендерних ролей (Шкала статеворольової поведінки, The Sex Role Behavior Scale (SRBS), Шкала жіночих настанов (Attitudes
Toward Women Scale). Проективні техніки. Психосемантичний диференціал. Анкетування.
Контент аналіз текстів та візуальних репрезентацій. Різні підходи до конструювання методик,
дискусивні питання.
Особливості діагностики сформованості гендерної ідентичності у дітей. Проблема вивчення варіацій та відхилень в процесі гендерної соціалізації. Графічні вивчення гендерної
ідентичності. Ігрові методи в роботі з дітьми: їх діагностична та розвивальні функції. Методи
діагностики сформованості гендерних уявлень та гендерної самосвідомості підлітків.
Якісні методи дослідження гендерних відносин та гендерних характеристик: кейсстади, усне опитування, фокус-група, спостереження, етнографічні методи, наративні дослідження, дискурс-аналіз, аналіз розмов. Розвиток методів гендерної психології: аналіз дій,
перформативні дослідження.
Тема 4. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Психологічна сутність гендерної соціалізації особистості. Поняття соціалізації. Сторони, сфери та механізми соціалізації. Інтеріоризація та естеріоризація. Сутність та чинники
гендерної соціалізації особистості. Гендерна система. Диференційована соціалізація та статево-рольова ідентифікація. Гендерна ресоціалізація.
Теорії та механізми гендерної соціалізації
Механізми гендерної соціалізації особистості в теоріях: психоаналіз, соціального научіння, когнітивній, новій психології статі. Психологічні механізмами гендерної соціалізації: процес ідентифікації; диференціальне підсилення та диференціальне моделювання; усвідомлення, розуміння статевої соціальної ролі;
гендерні схеми; соціальні очікування та конформність особистості.
Основні інститути та агенти гендерної соціалізації. Сімейні та позасімейні джерела
інформації. Гендерна соціалізація у сім’ї: батьків та сіблінги. Плив однолітків. Поняття гендерної сегрегації в середовищі ровесників. Основні підходи до педагогічного супроводу школярів у процесі їх гендерної соціалізації. ЗМІ та гендерна соціалізація. Роль дитячої літератури в
гендерній соціалізації.
Тема 5. ГЕНДЕРНА РОЛЬ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Гендерні стереотипи як шаблон гендерної ролі. Психологічний зміст поняття «гендерний стереотип». Структура гендерного стереотипу: описовий та наказовий компоненти.
Зміст гендерного стереотипу: стереотипи фемінності та маскулінності; стереотипи сімейних
та професійних ролей; стереотипи діяльності чоловіків та жінок. Властивості гендерних сте378

реотипів. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Формування гендерних
стереотипів. Гендерні стереотипи у ЗМІ, кіно, рекламі.
Гендерна роль: поняття, зміст, рівні аналізу. Гендерна роль у структурі соціальних
ролей особистості. Психологічна сутність гендерної ролі. Традиційні гендерні ролі. Норми
жіночої гендерної ролі. Норми чоловічої гендерної ролі. Обмеження особистісного розвитку,
що накладаються традиційними гендерними ролями. Трансформація гендерних образів та
гендерних ролей. Криза маскулінності. Рівні вивчення гендерних ролей особистості.
Гендерно-рольовий конфлікт. Гендернорольові дисгармонії та гіпергендерна поведінка. Поняття гендерно-рольового конфлікту. Природа внутрішньо-рольового конфлікту у
жінок. Рольовий конфлікт працюючої жінки. Конфлікт страху успіху. Екзистенційно-гендерний
конфлікт. Чинники гендерно-рольового конфлікту. Почуття провини, як індикатор внутрішньо-рольового конфлікту у жінок. Психологічні та соціальні умови зменшення рольового напруження у працюючих жінок. Рольове переструктурування та його форми.
Сексизм та гендерна дискримінація.
Гендерна категорізація та прихильне ставлення до своєї та чужих гендерних спільнот. Сексизм, гендерна дискримінація та гендерна
маніпуляція. Позитивний, ворожий та амбівалетний сексизм. Мізогенія, зокрема жіноча мізогенія. Гомофілія та гомофобія.
Розділ 6. ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Гендерна ідентичність особистості. Гендерна ідентичність: поняття гендерної ідентичності. Психологічна сутність гендерної ідентичності. Проблема ідентичності у психологічній
науці: Ідентичність з позицій психоаналізу, когнітивізму, інтеракціонізму, наративного підходу.
Структура, види та розвиток гендерної ідентичності Структурні та часові модуси ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Основні індикатори гендерної ідентичності. Маскулінність, фемінність та андрогінність як гендерні властивості особистості. Розвиток гендерної ідентичності: теорії розвитку гендерної ідентичності. Етапи розвитку. Види гендерної ідентичності. Гендерна ідентичність чоловіків та жінок. Види гендерної ідентичності. Множинна
гендерна ідентичність.
Гендер та сексуальність. Сексуальність та психосексуальний розвиток: Концепції
сексуальності. Сексуальний досвід як один з критеріїв соціальної категорізації. Чоловіча та
жіноча сексуальність. Психосексуальний розвиток людини. Вік та мотиви статевих контактів.
Підліткова сексуальність. Сексуальна привабливість. Поняття сексуальної ідентичності: Види
сексуальної ідентичності. Феномен дифузної сексуальної ідентичності. Вторинна гендерна
ідентифікація: переосмислення образу Я відповідно до актуального сексуального досвіду.
Феномен queer-ідентичності. Норма гетеросексуальності та її лібералізація. Квір. Квіртеорії. Теорія гомосексуальної квір-ідентичності. Теорія квір-ідентичності як експериментального бажання. Ексцентричний суб’єкт. Маргінальна особистість. Гомосексуальна квірсуб’єктивність. Бажання експериментувати. Сприйняття гомосексуальності. Соціальнопсихологічна природа гомофобії. Бігендерність. Інтерсексуалізм. Транссексуалізм. Трансвестизм. Трасгенедер. Проблема самовизначення трасгендерних особистостей.
Тема 7. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА
Гендер і досягнення. Жінки в управлінні та політиці: історичний аспект. Гендерна
асиметрія в управлінні та політиці. Гендерні стереотипи в менеджменті. Бар’єри успішної
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жіночої кар’єри. Феномен «скляної стелі». Основні дискримінаційні процеси щодо жінок в
кар’єрі. Стереотипи щодо жінок лідерок. Гендерний менеджмент як захисні стратегії жінок в
кар’єрі. Страх успіху як внутрішня перешкода досягненням жінок у кар’єрі. Соціальнопсихологічні особливості жінок, що вибудовують кар’єру у традиційно «жіночих» та «чоловічих» сферах. Стратегії та тактики психологічної підтримки жіночої кар’єри.
Сучасні напрями дослідження гендерних аспектів лідерства. Основні напрями: дослідження гендерної специфіки поведінки лідера; дослідження гендерної ідентичності лідера;
крос-культурні дослідження лідерства; дослідження гендерних особливостей особистості
лідера; дослідження перешкод лідерству жінок. Психологія жінки керівника. Стилі жіночого
керівництва та лідерства. Дискримінація та мобінг на роботі за гендерною ознакою. Жінки та
чоловіки як суб’єкти ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх урегулювання.
Гендерні теорії лідерства. Концепція «гендерного потоку». Теорія гендерного відбору
лідерів. Концепція токенізму. Спокушаючий менеджмент. Статусна теорія. Теорія рольової
конгруентності. Транзакційне та трансформаційне лідерство.
Лідерський потенціал у жінок та його розвиток. Поняття лідерського потенціалу.
Структура лідерського потенціалу жінки. Самоефективність як ядро лідерського потенціалу
жінки. Програми розвитку лідерського потенціалу. Психологічні умови розвитку лідерського
потенціалу.
Тема 8. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Поняття гендерного насильства. Насильство як особливий тип стосунків. Психологічне насильство як ядро насильства. Спектр психологічного насильства. Поняття «гендерне насильство» та «насильство щодо жінок». Нормативний тиск гендерних очікувань як насильство. Насильство у гендерних стосунках.
Різновиди гендерного насильства. Фізичне, сексуальне та психологічне насильство.
Домашнє насильство щодо жінок. Насильство на різних етапах життя жінки. Сприйняття насильству щодо жінок у суспільстві. Особистісно-сімейна та соціокультурні моделі. Психологія
насильника. Форми психологічного насильства щодо жінок.
Чинники насильства щодо жінок.
Концепції психологічного насильства щодо
жінок. Культурно-історичні аспекти насильства щодо жінок. Культура згвалтування та її витоки. Чинники домашнього насильства в Україні. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в
контексті військових дій. Психологічні чинники насильства. Віктимізація жінок у суспільстві.
Віктимна поведінка жінок в процесі їх сімейної соціалізації. Трикутник Капмана. Коло насильства.
Наслідки насильства щодо жінок та їх психологічна корекція. Близькі та віддалені
наслідки насильства на соматичному, психоемоційному, когнітивному, особистісному та поведінковому рівнях. Поняття психологічної травми, травматичного стресу та посттравматичного розладу особистості. Неконструктивні захисти. Методи психологічної роботи з наслідками насильства.
Тема 9. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Гендер у мовному вимірі. Понятійна база аналізу гендерного спілкування. Лінгвістина гендерологія. Феномен лінгвістичної дискримінації гендерів. Гендерна асиметрія в мові.
Андроцентризм у мові. Проблема помітності жінки у мовленні. Мовний сексизм. Гендерно
чутливе мовлення. Неупереджене наукове гендерне мовлення.
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Гендерні особливості спілкування. Гендерні особливості вербальної поведінки. Стиль
жіночого мовлення як дефіцитарного. Природа нерозуміння між статями. Бар’єри гендерної
комунікації: передбачувана подібність, мова, хибна інтерпретація, упередженість, стереотипи, тенденція оцінювати, підвищена тривожність. Комунікативне домінування чоловіків. Жіноча мовна культура. Сильні сторони жіночого спілкування. Гендер та невербальне спілкування.
Створення гендеру у спілкуванні. Комунікація як відображення змісту поняття гендеру. Комунікація як формування генедеру. Гендерний дискурс. Вплив лінгвістичної практики
на виникнення гендерних субкультур. Гендерна комунікація: спілкування субкультур. Основні елементи гендерної комунікації – світогляд, мова, невербальна поведінка.
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2.3.3. Навчальна програма дисципліни «Освіта і гендер»
Розробник програми: Желіба О.В. – доцент кафедри політології, права та філософії,
кандидат педагогічних наук.
Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Освіта і Гендер» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра з галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки, спеціальності 052 Політологія, спеціалізації «Гендерні студії». Дана програма навчальної дисципліни встановлює мінімальні вимоги до знань і вмінь студента і визначає зміст і види навчальних занять та звітності. Програма призначена для викладачів та
студентів.
Предмет – Гендерні відносини у сфері освіти.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на знаннях з соціології та психології. Викладається після курсів «Державна політика», «Гендерна політика», «Гендерна психологія» коли студенти розуміють суть поняття «Гендер» та співвідосять гендерні стосунки із
державною політикою.
Програма навчальної дисципліни складається із двох змістових модулів. Перша частина курсу висвітлює теорію гендерної освіти: співвідношення освіти та Гендеру, Гендерний
вимір вступу, навчання та професійної реалізації у закладах освіти, наявність в освітньому
середовищі Гендерних проблем та способів їх подолання. Друга частина курсу спрямована
на набуття навичок тренера з гендерної освіти: знайомить слухачів із місцем гендерних питань в наявних навчальних курсах та Гендерними курсами, методикою вивчення ключових
проблем Гендеру, таких як Гендерні ролі, Гендерні стосунки, Гендерні стереотипи, Гендерна
дискримінація, Гендерне насильство та Гендерно комфортне середовище. Теоретичні положення курсу черпаються із наукових Гендерних досліджень проблеми освіти та методичних
посібників для учителів Гендерних студій. Проте, в центрі уваги курсу перебувають практичні
навички тренера з Гендерних студій.
1. Мета і завдання
Цей курс призначений для студентів, які зацікавлені у розумінні особливостей сучасної Гендерної політики. Саме тому, основна увага під час навчання буде приділена практичним навичкам. Зокрема, моніторингу Гендерної освіти з метою розробки рекомендацій щодо подолання дискримінації за ознакою статі. Студенти курсу також розвиватимуть здатність
проводити міні-тренінги з гендерної освіти для представників державних та місцевих органів
влади, політичних та громадських діячів.
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Мета: формування у майбутніх політологів професійних Гендерних та фахових компетентностей.
Завдання: набути здатність проводити Гендерний моніторинг сфери освіти з метою
вироблення рекомендацій щодо подолання Гендерної дискримінації; здатність проводити
міні-тренінги з Гендерної просвіти для представників державних та місцевих органів влади,
політичних та громадських діячів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• Завдання, напрямки та джерела освітньої Гендерної політики;
• методи забезпечення рівності при вступі до навчальних закладів;
• способи створення рівних умови навчання жінок і чоловіків;
• види освітніх стереотипів;
• прояви Гендерних упереджень у навчальних програмах, підручниках, посібниках;
• роль батьків у формуванні Гендерних стосунків;
• концепції Гендерних навчальних курсів;
• мету та завдання Гендерної просвіти;
• навчальні технології Гендерної просвіти;
• теорію роботи в цільових групах.
вміти:
• розрізняти прояви Гендерної дискримінації у сфері освіти;
• проводити Гендерний моніторинг умов навчання та праці в освітній сфері;
• вирізняти Гендерні стереотипи у міжособистих взаєминах у сфері освіти;
• здійснювати аналіз навчальних програм з метою виявлення Гендерних упереджень та
стереотипів;
• проводити Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників;
• запобігати дискримінації та насильству у сфері освіти;
• застосовувати навчальні технології теорії Гендеру;
• здійснювати вивчення Гендерних стереотирів;
• використовувати навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації та Гендерного насильства;
• вибудовувати стратегії проектування егалітарного середовища.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
Тема 1. Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Місце освіти у життєдіяльності суспільства. Стратегії функціонування освіти у політиці
суспільства та держави. Освітня політика.
Гендерні виміри освіти.
Завдання та напрямки освітньої Гендерної політики. Джерела вивчення освітньої Гендерної політики.
Тема 2. Рівність при вступі до навчальних закладів
Система освіти в Україні та її диференціація.
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Вимоги для вступників до середніх навчальних закладів України. Гендерні аспекти
вступу.
Вимоги для вступників до вищих навчальних закладів України. Гендерні аспекти вступу.
Тема 3. Рівні умови навчання
Умови навчання. Вплив біологічних особливостей чоловіків і жінок на навчальний
процес.
Врахування біологічних особливостей чоловіків та жінок для створення комфортного
навчального середовища.
Психологічна атмосфера навчання. Вплив соціальних особливостей чоловіків і жінок
на навчальний процес. Створення комфортного психологічного середовища навчання. Гендерночутливий процес навчання.
Тема 4. Рівні умови викладання
Викладач як організатор процесу навчання. Гендерні аспекти викладацької діяльності.
Створення рівного доступу до професійної діяльності викладачів представникам обох статей.
Управління освітньою діяльністю. Гендерні аспекти управлінської діяльності у сфері
освіти. Створення рівного доступу до професійної діяльності управлінців освітніх закладів
представникам обох статей.
Тема 5. Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Стереотипи та упередження в освіті. Гендерні стереотипи та упередження у освіті.
Методи подолань Гендерних стереотипів та упереджень у освіті та учасники навчального процесу.
Тема 6. Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Дискримінація та насильство в освіті. Гендерні дискримінація та насильство в освіті.
Методи подолань Гендерних дискримінації та насильства в освіті та учасники навчального процесу.
Тема 7. Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Місце навчальної програми у навчальному процесі. Гендерні аспекти навчальних програм. «Маркери» Гендерностереотипних програм.
Гендерний моніторинг навчальних програм.
Тема 8. Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Місце навчальних підручників та посібників у навчальному процесі. Гендерні аспекти
навчальних книг. «Маркери» Гендерностереотипних підручників та посібників.
Гендерний моніторинг підручників та посібників.
Тема 9. Залучення батьків до Гендерної освіти
Вплив сім'ї на навчальний процес. Роль батьків у формуванні Гендерних стосунків.
Методи роботи з батьками у сфері гендерного просвітництва.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
МЕТОДИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРОСВІТИ
Тема 10. Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи
Гендерна просвіта. Завдання та напрямки Гендерної просвіти.
Методика включення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи. Гендерні модулі та питання навчальних курсів.
Тема 11. Концепції Гендерних навчальних курсів
Гендерні студії як комплекс навчальних дисциплін та комплексна навчальна дисципліна. Класифікації Гендерних студій.
Завдання та зміст Гендерних студій.
Тема 12. Навчальні технології теорії Гендеру
Методи та технології проведення вступної частини заняття. Принципи. Знайомство.
Очікування і побоювання. Рефлексії.
Визначення базових понять «стать» і «Гендер». Вивчення проблем Гендерних ролей
та Гендерних стосунків. Технології групової роботи.
Тема 13. Методика вивчення Гендерних стереотипів
Методи та технології вивчення явища «Гендерні стереотипи».
Визначення базових понять «стереотип» і «Гендерні стереотипи». Вивчення Гендерних стереотипів в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій занурення та емпатії.
Тема 14. Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації
Методи та технології вивчення явища «Гендерна дискримінація».
Визначення базових понять «дискримінація», «Гендерна дискримінація», «Гендерний
розподіл праці», «Гендерний розподіл доступу до ресурсів». Вивчення Гендерної дискримінації в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій міні-проектів.
Тема 15. Гендерне насильство як об’єкт навчання
Методи та технології вивчення явища «Гендерне насильство».
Визначення базових понять «насильство», «Гендерне насильство», «домашнє насильство». Вивчення Гендерного насильства в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій опрацювання статистичних даних.
Тема 16. Стратегії проектування егалітарного середовища
Методи та технології вивчення явища «Гендерна рівність».
Визначення базових понять «рівність», «Гендерна рівність», «егалітарне суспільство».
Вивчення Гендерної рівності в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій підбиття підсумків.
3. Рекомендована література
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Women in Higher Education //
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4. Інформаційні ресурси
1. http://gender.org.ua/
2. http://gender.at.ua/
3. http://gendercenter.sumdu.edu.ua/
4. http://gendermuseum.com/
5. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/gender-education.aspx
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9. http://www.gender.cam.ac.uk/
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11. http://www.gender-studies.org/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання: модульне (комп’ютерне) тестування; оцінювання роботи на практичних заняттях; залік.
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2.3.4. Навчальна програма дисципліни «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових
науках»
Розробник програми: Лісова Т.В. – доцент кафедри інформаційних технологій та аналізу даних, кандидат фізико-математичних наук.
Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках» складена відповідно до освітньої програми підготовки магістра з галузі
знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 052 Політологія, спеціалізації «Гендерні студії». Дана програма навчальної дисципліни встановлює мінімальні вимоги до знань і
вмінь студента і визначає зміст і види навчальних занять та звітності. Програма призначена
для викладачів та студентів.
Предмет – методи аналізу даних в поведінкових науках.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на знаннях шкільної математики
(розділи теорія ймовірності, статистика), курсу «Інформаційні технології в науці і освіті». Викладається після курсів «Державна політика», «Гендерна політика», коли студенти вже розуміють важливість прийняття рішень в умовах невизначеності, спираючись лише на статистичні дані. Знання даного курсу будуть далі використовуватись студентами при вивченні курсів
«Соціологічний моніторинг політичних процесів», «Прикладне політичне моделювання», при
написанні магістерської роботи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал.
2. Збір, представлення та загальний аналіз даних.
3. Статистичні гіпотези та їх перевірка.
4. Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах.
5. Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою засвоєння дисципліни є формування загальної математичної та статистичної
підготовки, розвиток абстрактного логічного та творчого мислення; формування здатності
слухачами самостійно вивчати навчальну та наукову літературу, що містить статистичні факти
та результати.
Завданнями засвоєння дисципліни є формування у студентів необхідного набору
компетенцій, що відповідають його спеціалізації і забезпечують його конкурентоспроможність на ринку праці; навчання студентів логічному мисленню при дослідженні політичних та
економічних взаємозв'язків у реальних ситуаціях.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів повинні сформуватись
відповідні загальні та професійні компетентності:
• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК)
• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК)
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК)
• здатність до систематизації та вибору відповідно до типу даних статистичних методів
їх обробки (ПК)
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вміння збирати, обробляти, аналізувати інформацію та приймати обГрунтовані рішення на основі проведеного аналізу (ПК)
вміння користуватися програмними засобами для обробки інформації (ПК)
Після вивчення даної дисципліни студенти:
знають основні типи вимірювальних шкал, розуміють відмінності між ними;
знають моделі та способи перетворення даних з неметричних у метричні шкали;
знають основні методи представлення та обробки отриманої в результаті збору інформації;
вміють знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та міри
зв’язку
знають основні статистичні гендерно-чутливі індикатори та вміють їх обчислювати;
вміють висувати та перевіряти статистичними методами основні статистичні гіпотези;
розуміють суть регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
вміють обирати та використовувати програмне забезпечення для цілей статистичної
обробки даних.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал.
Статистичні методи в сучасній політичній науці. Поняття про вимірювання різних величин та змінних. Спостереження, опитування, оцінювання, анкетування, тестування та інші
методи збору інформації. Типи шкал, що найчастіше зустрічаються при зборі даних: номінальна, порядкова, інтервальна та шкала відношень. Проблема вибору шкали. Моделі перетворення даних з неметричних у метричні шкали. Моделі тестів у поведінкових науках. Тести
досягнень. Моделі з дихотомічними та політомічними завданнями. Проблема валідності вимірювання. Неупередженість оцінювання. Вимірювання гендерної асиметрії.
Змістовий модуль 2. Збір, представлення та загальний аналіз даних.
Генеральна сукупність та вибірка. Репрезентативна вибірка. Методи формування репрезентативної вибірки: випадковий, механічний, типовий, серійний тощо. Дискретний та
неперервний варіаційний ряд. Графічне представлення інформації: полігон частот, гістограма, емпірична функція дискретного та неперервного ряду. Умовні розподіли двовимірних
величин. Картографування гендерних проблем (gender mapping). Основні статистичні гендерно-чутливі індикатори. Описові статистики: мода, медіана, середнє вибіркове, міри мінливості. Деякі одновимірні розподіли: рівномірний, показниковий, нормальний. Методи побудови точкових оцінок: метод моментів та метод максимальної вірогідності. Властивості точкових оцінок: незміщеність, ефективність, слушність (конзистентність). Поняття ін.тервальної
оцінки, довірчий інтервал. Розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора. Довірчий
інтервал для середнього нормально розподілненої генеральної сукупності.
Змістовий модуль 3. Статистичні гіпотези та їх перевірка.
Види статистичних похибок та рівень статистичної значущості. Загальна схема перевірки гіпотез. Потужність критерію та фактори, що на неї впливають. Сучасний підхід до перевірки гіпотез. P-value як умовна ймовірність. Параметричні критерії про 2 незалежні вибірки:
критерій Стьюдента. Параметричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій Фішера. Множинні порівняння. Непараметричні критерії для 2 та багатьох вибірок: критерії
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Уілкоксона та Краскела-Уоллиса. Можливі гіпотези про відсутність відмінностей за гендерною ознакою.
Змістовий модуль 4. Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах.
Кореляція і причинний зв’язок. Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних шкалах: коефіцієнт кореляції Пірсона, дихотомічний коефіцієнт кореляції, тетрахоричний коефіцієнт кореляції, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт Кендалла, бісеріальний коефіцієнт кореляції, коефіцієнти асоціації, контингенції, зв’язності. Регресія як засіб прогнозування. Модель одновимірної лінійної регресії. Метод найменших
квадратів для визначення параметрів лінійної регресії. Розклад дисперсії. Модель множинної лінійної регресії. Мультиколінеарність, гетероскедастичність. Критерії якості регресійних
моделей. Вибір моделі. Нелінійні поліноміальні моделі. Моделі експоненціального типу.
Логістична регресія для бінарних даних та політомічних даних.
Змістовий модуль 5. Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз.
Огляд основних задач в галузі поведінкових наук, що вирішуються за допомогою дисперсійного аналізу. Можливості та обмеження методів дисперсійного аналізу. Однофакторна
модель дисперсійного аналізу для зв’язаних та незв’язаних вибірок. Методи двофакторного
дисперсійного аналізу. Багатовимірні методи. Сутність факторного аналізу. Зменшення розмірності простору ознак. Метод головних компонент. Багатовимірний факторний аналіз політологічної інформації – гендерний аспект. Класифікація як загальнонаукова проблема. Типологія задач класифікації: з навчанням та без навчання, параметрична та непараметрична постановка задачі. Постановка задачі ієрархічної кластеризації. Поняття відстані та її властивості.
Визначення кількості кластерів в задачі кластеризації. Проблема стійкості результатів.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Рекомендована література
Базова
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики, М.: ЮНИТИ,
1998 – 1000 с.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для
студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2001. - 400 с.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. - Київ:
КНЕУ, 2001. – 336 с.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юнити, 2001.
Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів. - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2012. – 112
с.
Руденко В.М., Руденко Н.М Математичні методи в психології. - Київ: Академвидав, 2009. –
384 с.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009. – 256 с.
Тюрин Ю. Н., Макаров А.А., Анализ данных на компьютере: учебное пособие. - 4-е изд.,
перераб. - М.: ИД Форум, 2008. - 368 с.
Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика для социологов) : учеб. пособие. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008 – С. 71 – 81.

395

10. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – С.
218-238
11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 115-146.
Допоміжна
1. Белько И.В., Свирид Г.П. (2002) Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и задачи. Минск: ООО «Новое знание».
2. Боришполец К.П. (2010) Методы политических исследований. Москва: Аспект-Пресс.
3. Гласс Дж., Стэнли Дж. (1976) Статистические методы в педагогике и психологии. - Москва: Прогресс.
4. Гмурман В.Е. (2001) Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М.: Высшая школа.
5. Гмурман В. Е. (2001) Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное
пособие для студентов вузов. М.: Высшая школа.
6. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. – М.:
Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
7. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. (2001) Теорія ймовірностей і математична
статистика. Ч.2: Математична статистика, Київ: КНЕУ.
8. Иберла К. (1980) Факторный анализ. Москва: Статистика.
9. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. (1998) Математическая статистика. М.: Высшая школа.
10. Калинина В.Н., Соловьев В.И. (2003) Введение в многомерный статистический анализ.
Москва: ГУУ.
11. Ким О. Дж., Мьюллер Ч.У., Клекка У.Р., и др. (1989) Факторный, дискриминантный и
кластерный анализ. Москва: Финансы и статистика.
12. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. (1997) Политология: Методы исследования. Москва: Издательство «Весь Мир».
13. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. и др. (2007) Политический атлас современности. Опыт многомерного статистического анализа политических систем
современных государств. Москва: МГИМО, Университет.
14. Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н. и др. (2008) Как измерять и сравнивать
уровни демократического развития в разных странах. Москва: МГИМО.
15. Наследов А.Д. (2004) Математические методы психологического исследования. Анализ
и интерпретация данных. СПб.: Речь.
16. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. (2009) Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных специальностей. М.: МЦНМО.
17. Тюрин Ю. Н., Макаров А.А. (2008) Анализ данных на компьютере: учебное пособие. - 4-е
изд., перераб. - М.: ИД Форум.
18. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева
(2001). М.: ЮНИТИ.
19. Agresti, A., B. Finlay. (2009) Statistical Methods for the Social Sciences. Pearson.
20. Best J. (2001) Damned Lies and Statistics. Berkeley CA: UC Press.
21. Gruijter D., Kamp L. (2008) Statistical test theory for the behavioral sciences. Chapman &
Hall/CRC, Taylor & Francis.
22. Huff D., Geiss I. (1993) How to Lie with Statistics. WW: Nortons.
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23. Dunning T. (2012) Natural experiments in the social sciences. Cambridge University Press
24. Cook R.D., Weisberg S. (1999) Applied Regression Including Computing and Graphics. New
York: Wiley.
25. Wackerly D.D., Mendenhall W., Scheaffer R.L. (2008) Mathematical Statistics with Application.
7-th Edition, Thomson Brooks/Cole.
26. Weinberg Sh., Goldberg K. (1990) Statistics for Behavioral Sciences. NY: Cambridge University
Press.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання: модульне (комп’ютерне) тестування; оцінювання роботи на практичних заняттях; контрольно-розрахункова робота, залік.
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2.3.5. Навчальна програма дисципліни «Гендерні історичні студії»
Розробник програми: Кириленко С.О. – доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук.
Вступ
Програму вивчення навчальної дисципліни «Гендерні історичні студії» складено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки магістрантів, що отримують спеціалізацію «Гендерні студії».
Предметом навчальної дисципліни є закономірності становлення та розвитку гендерних історичних досліджень у світовій та вітчизняній історіографії, а також закономірності динаміки міжстатевих стосунків у різноманітних сферах діяльності у світовому історичному розвитку.
Міждисциплінарні зв’язки. Приступаючи до її вивчення магістранти повинні мати теоретичну підготовку з дисциплін «Історія Україи», «Політична історія», «Філософія», «Культурологія», «Соціологія». Дисципліна «Гендерні історичні студії» тісно пов’язана з дисциплінами «Гендерна політика», «Гендерна психологія», «Освіта і Гендер», «Розвиток Гендерних
стосунків у історичному контексті». Дисципліна відноситься до блоку вибіркових навчальних
дисциплін вільного вибору студента.
1. Мета та завдання курсу
Мета курсу: познайомити студентів з одним із найбільш динамічних напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом жіночої і гендерної історії, показати евристичні можливості та інтегрований потенціал гендерного аналізу в історії.
Завдання навчальної дисципліни:
- дати студентам, уявлення про найважливіші теми і напрямки у рамках жіночої і гендерної історії;
- познайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, що використовуються в практиці гендерно-історичних досліджень;
- показати шляхи інтеграції гендерного підходу у вивчення загальної історії, а також ті
нові інтерпретації минулого, що створюються на його базі.

•
•
•
•
•
•
•
•

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
знати:
теоретичні та методологічні засади гендерної історії;
історіографію формування гендерної історії;
систему основних понять;
відображення становлення, еволюцію, істотні зміни в предметі і проблематиці розглянутого дослідницького напрямку;
останні досягнення в області конкретно-історичного аналізу та синтетичних побудов.
уміти:
адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної історії у публічних дискусіях;
генерувати нові науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї;
шукати власні шляхи вирішення проблем;
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•
•
•
•
•

виділяти суперечності і не вирішені раніше завдання, проблеми або їх частини;
формулювати та верифікувати наукові гіпотези;
практично застосовувати знання та провадити інноваційну діяльність;
критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення;
використовувати знання гендерної історії в різних сферах професійної діяльності та
профілактиці гендерного насильства.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ
Тема 1. Історія жінок чи жіноча історія?
«Дослідження жінок» - передумови та умови становлення нового міждисциплінарного наукового напрямку. «Жіноча тема» в історіографії. Ідейний вплив феміністського руху і
«історії знизу». «Історія жінок» як частина соціальної фемінології. Предмет «жіночої історії».
Концепція статі і проблема соціальної детермінації. Теоретичні пошуки, процес «академізації
фемінізму» та інституціаналізація нового напрямку в суспільних і гуманітарних науках. Характерні риси нового наукового співтовариства: згуртованість, активізм, ізоляціонізм. Тематика і
методологія досліджень наприкінці 1960 - початку 1970-х рр.: зміни у формулюванні дослідницьких завдань. Неомарксистський фемінізм і розширення перспективи соціальнокласового аналізу. Способи відтворення статевої нерівності. Історія жінок у контексті історії
суспільства.
Тема 2. Від історії жінок до гендерної історії
Відновлення феміністської теорії та методології на рубежі 1970-х і 1980-х рр. Нові пояснювальні моделі і зміна парадигм у «жіночій історії». Подолання біологічного і психологічного детермінізму. Гендер, чи «соціокультурна стать». Концептуальний апарат гендерних
досліджень і його адаптація в історіографії. Сильні і слабкі сторони гендерно-історичного
аналізу. Синтетична (системна) модель гендера, розроблена Джоан Скотт.
Співвідношення між поняттями «клас» і «гендер», соціальної і гендерна ієрархія. Як
виглядає гендерна складова в динаміці відносин домінування і підпорядкування? Зміни в
предметі, проблематиці, методах і джерельній базі досліджень 1980-х рр.: становлення власне гендерної історії. Основні сюжетні вузли гендерної історії, теми конкретно-історичних
робіт, їхній розподіл у просторово-часовому діапазоні.
Тема 3. Гендерні уявлення і гендерна ідеологія
Уявлення про гендерні ролі і їх розходження. Поняття честі і його високий ступінь гендерної диференціації. Дискусії по співвідношенню гендерної свідомості. Методологічні проблеми пов’язані з аналізом історичних текстів. Норми, що регламентують поведінку по гендерних ознаках. Роль негативних стереотипів чоловічого сприйняття у формуванні гендерної
ідеології, її винятково стійкий характер, фіксація і послідовне відтворення у релігійних, юридичних, наукових, літературних текстах протягом багатьох століть. Мізогінізм і актуалізація
негативних стереотипів у ситуаціях економічної нестабільності і соціальної напруги. Гендерні
інтерпретації «Великого полювання на відьом». Зміни в гендерній ідеології в результаті інтелектуальних зрушень, породжених Відродженням, реформаційними течіями XVІ ст. і науковою-технічною революцією XVІІ ст. Ренесансні суперечки про «жіночу природу». Вивчення
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літературної «памфлетної війни» і дискусія про виникнення ідеології фемінізму в XVІІ столітті.
Уявлення про жіночу сексуальність її інструменти контролю і самоконтролю. Феміністська
критика теорії М. Фуко. Групові уявлення і їх інтеріоризація: гендерна ідентичність.
Змістовий модуль ІІ.
ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Тема 4. Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір.
Шлюбно-сімейні інститути в гендерно-історичних дослідженнях, їх ключові характеристики, еволюція і диференціація. Проблема примусу і свободи у виборі партнера. Еволюція
шлюбних моделей і характер внутрішньосімейних відносин. Шлюб і сім’я у світовій історії та
Україні від найдавніших часів до сучасності через призму гендерних уявлень.
.
Тема 5 Гендер і влада: історія розвитку.
Система владних відносин у суспільстві. Легітимна влада, формальний авторитет і неформальний вплив. Роль гендера в розподілі владних повноважень. Прояв гендерної ієрархії
на різних владних рівнях. Історичні зміни конфігурації приватної і публічної сфери з найдавніших часів і до сучасності Концепція «women's power». Інструменти і форми впливу жінок на
прийняття рішень у публічній сфері. Жіночі «тенети впливу» в конкретно-історичному втіленні на прикладах світової та української історії. Політичний аспект гендерної диференціації у
світовій та вітчизняній історії. «Два тіла» правителя і концепція «розщепленої ідентичності»:
гендер або ранг в політичній історії. Жінки в революції: політична активність в світлі проблеми прав і відповідальності. Метафора розподілу сфер як спосіб закріплення гендерної нерівності та як теоретична модель «жіночої історії».
Тема 6. Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства.
Роль жінки в господарському житті античності, середніх віках та на початку нового часу. Трансформація гендерних відносин у зв’язку з генезисом капіталізму. Подвійність змін статусу
жінки в економіці перехідної епохи як наслідок змін в розумінні самої трудової діяльності.
Маргіналізація жіночої праці та проблема трудового резерву. Роль гендерної приналежності
в оцінці якості праці та її оплати. Цехова ідеологія та її гендерна орієнтація. Гендерна асиметрія в доступі до управління власністю, її соціальна диференціація.
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course
«Women, Peace and Security»

403

3. http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI411.htm:
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«Gender, Postcoloniality, Development: Critical Perspectives and New Directions»
4. http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI413.htm:
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«Gender and Militarisation»
5. http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-575j-women-in-south-asia-from-1800-to-presentfall-2006/: course «Women in South Asia from 1800 to Present»
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«Postcolonialism and feminism(s) (2018/19)»
4. Форма підсумкового контролю: залік
5. Засоби діагностування успішності навчання:
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь слухачів
відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.
Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та
має навчальний характер. Основні форми – тематичні презентації та виступи магістрантів,
виконання дослідницьких завдань.
Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння слухачами теоретичного і
практичного матеріалу модулю. Рівень практичних навичок оцінюється за результатами написання аналітичних звітів та есе.
Підсумковий контроль здійснюється шляхом додавання сумарної кількості балів за всі
види діяльності.
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фікації мовою оригіналу
Офіційна
назва Освітньо-професійна програма «Політологія. Гендерні студії»
освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Тип диплому та обДиплом магістра; одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС,
сяг освітньої протермін навчання 1 рік і 10 місяців
грами
Акредитуюча
Міністерство освіти і науки України, Україна,
інституція
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Період акредитації 2018 рік
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, національний рівень –
Рівень програми
другий цикл
Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки магістра
зі спеціальності 052 Політологія можуть громадяни України, зарубіжних країн, інші, які мають базову вищу освіту за освітньопрофесійною програмою підготовки бакалавра. Абітурієнти повинні
мати державний документ про освіту встановленого зразка.
Передумови
Громадяни інших держав приймаються на навчання зі спеціальності
052 Політологія на підставі міжнародних договорів на умовах, визначених цими договорами, а також договорів, укладених навчальним закладом із зарубіжними навчальними закладами, організаціями, або індивідуальних договорів, контрактів.
Мова викладання
українська
Термін дії освітньопрофесійної
про- 2018 рік
грами
Інтернет-адреса
постійного розмі- www.ndu.edu.ua
щення опису освіт405
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Мета освітньо-професійної програми
Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до політології,
що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. Підготувати їх до успішного
засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області політології, викладачів, наукових фахівців у аналітичних структурах. Надати студентам обширну інформацію з політології з акцентом на критичному мисленні та практичних
навичках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації та поширення інформації.
Характеристика освітньо-професійної програми
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Предметна
Спеціальність: 052 Політологія
область
Спеціалізація: Гендерні студії
(галузь знань, Обов’язковий компонент: теоретичне навчання – 66 кредитів ЄКТС,
спеціальність, 1980 год. (55%); практична підготовка з державною атестацією – 24
спеціалізація
кредити ЄКТС, 720 год. (20%).
(за наявності)) Дисципліни вільного вибору студента – 30 кредитів ЄКТС, 900 год.
(25%).
Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях організації управлінської та консалтингової діяльності в політичній сфері, оволодіння усіма
Основний фонеобхідними практичними навичками для забезпечення ефективності
кус програми:
аналізу політичних інститутів та процесів.
загальна
Ключові слова: управлінська та консалтингова діяльність, політична
сфера, політичні інститути та процеси.
Орієнтація
Наукова програма з професійною орієнтацією на теорію і практику попрограми
літології та дослідження їхнього гендерного аспекту.
Програма розвиває знання в області європейських студій. Акцент на
Особливості
розвитку гендерного аспекту політичної теорії та практики в історичнопрограми
му та сучасному контекстах.
Придатність випускників до пряацевлаштування та подальшого навчання
Посади в державній, громадській чи приватній адміністрації, інститутах
ПрацевлаЄвропейського Союзу, міжнародних організаціях, в громадських та поліштування
тичних організаціях, ЗМІ, у сфері зв'язків із громадськістю та консультативних послуг, наукових, освітніх та науково-дослідних установах.
Подальше
Можливість навчатися за програмами третього циклу (FQ-EHEA – третій
навчання
цикл, QF-LLL – 8 рівень, національний рівень – третій цикл)
Викладання та оцінювання
Підходи до Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване
викладання навчання, індивідуально-творчий, компетентнісний та діяльнісний підхота навчання ди.
Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота та самопідго406
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Система
оцінювання

товка у бібліотеці та в мережі Internet, підготовка курсової та магістерської
робіт. Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту організовувати час.
Сучасне забезпечення якісної освіти політологів зумовлене компетентнісним підходом до навчання й потребує безперервного вдосконалення та
креативних ідей. Поєднання сучасних технологій навчання і контролю
знань із традиційними методами дозволяє удосконалити підготовку фахівців у плані практичної спрямованості кваліфікаційних вимог з урахуванням вимог ринку праці та світового досвіду, полегшує засвоєння якісно
нових для студента питань, формування його вмінь і навичок на кожному
етапі вивчення матеріалу, активує пізнавальну діяльність студентів.
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання
студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності,
спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньопрофесійної програми: поточний контроль, модульний, підсумковий контроль. Екзамени, тестування, есе, презентації, диференційовані заліки з
виробничої та переддипломної практик, написання та захист курсової та
магістерської робіт.

Програмні компетентності
Здатність самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані заІнтегральвдання та практичні проблеми в галузі політології з врахуванням гендерна компе- ного аспекту в процесі професійної діяльності, що передбачає готовність
тентність когнітивної та ціннісно-мотиваційної сфер фахівця до комплексної самореалізації в проведенні досліджень та/або впровадженні інновацій.
ЗК1. Критичність і самокритичність. Здатність формулювати задачу, для її
вирішення й досягнення обГрунтованого висновку використовувати потрібну інформацію та методологію.
ЗК2. Міжособистісні навики та командна робота. Здатність працювати в
команді, виконуючи провідну роль, у міжнародній та мультикультурній
групі.
ЗК3. Працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом. Здатність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та
аналізу, вчасно подавати результат.
Загальні
ЗК4. Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів, необхідних для наукомпетенкового дослідження й публікування, включаючи критичну обізнаність та
тності (ЗК)
інтелектуальну чесність.
ЗК5. Знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку
загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних
цінностей.
ЗК6. Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз, інтерпретацію та
застосування даних.
ЗК7. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку
задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати
407
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висновки, які можна захищати в науковому контексті.
ЗК8. Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук відповідно до наукового проекту.
ЗК9. Комунікація усна та письмова рідною та іноземною мовами. Здатність
правильно розмовляти й писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного, офіційного та наукового.
ЗК10. Здатність до проведення наукових та прикладних досліджень за допомогою інформаційних технологій.
ЗК11. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в політиці, освіті,
економіці.
ЗК12. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному
для володіння статистичним апаратом, здатність використовувати статистичні методи в політичних та гендерних дослідженнях.
ФК1. Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз, інтерпретацію та
застосування даних; здатність використовувати різні джерела та дослідницькі технології.
ФК2. Здатність демонструвати широту і глибину знань, що стосуються істотних питань, теорій і концепцій у політичній науці.
ФК3. Здатність критично застосовувати знання, що стосуються концепцій,
теорій і проблем в політології, до політичних явищ.
ФК4. Здатність ефективно спілкуватися як в усній, так і письмовій формі в
галузі політології, демонструючи оволодіння методологією, концепціями і
теоріями.
ФК5. Здатність критично проаналізувати багато питань, які стоять перед
суспільством, у процесі громадянського дискурсу, підготуватися до того,
щоб стати соціально відповідальною особистістю, яка внесла вклад в покращення суспільства.
Фахові комФК6. Здатність цінувати і культивувати різноманітність, і цінувати відмінпетентноності; здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в
сті (ФК)
окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та
мультикультурній групі.
ФК7. Здатність жити і ефективно працювати в глобальному середовищі.
ФК8. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати,
аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані.
ФК9. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і
експериментальних методів.
ФК10. Знання ресурсів, доступних для проведення політологічного дослідження, включаючи ті, що базуються на ІКТ (інформаційно-комунікаційних
технологіях) та здатність використовувати їх відповідно.
ФК11. Обізнаність з основними теоретичними підходами, які використовуються для пояснення принципів вироблення державної політики та процесу прийняття рішень; знання сутності і значення державного управління
та політики в Європейському Союзі; уміння застосовувати в політичній на408

уці концепції, теорії та методи до аналізу прийняття рішень, державної
політики та відповідних нормативних питань.
ФК12. Уміння оцінювати різні інтерпретації політичних питань і подій.
ФК13. Уміння застосовувати оцінку різних підходів до ідентифікації, збору,
аналізу та подання політичної інформації; здатність автономно та творчо
збирати, оцінювати та обробляти інформацію.
ФК14. Обізнаність та відповідність науковим стандартам щодо точності та
об’єму локалізованої документації, використаної та процитованої в завданнях і в магістерській роботі; здатність аналізувати політичні документи
та тексти, інтерпретувати та контекстуалізувати їх правильно в магістерській роботі; здатність виконати магістерську роботу, що об’єднує інструменти пов’язаних дисциплін, вирішуючи важливу задачу, що стосується розвитку та функціонування політичних інститутів та процесів.
ФК15. Здатність презентувати написані тексти та робити презентації усно
різного обсягу й складності рідною мовою чи іншою, потрібною для області спеціалізації.
ФК16. Уміння осягнути історичну еволюцію і сучасний характер гендерної
політики.
ФК17. Знання методології та методик гендерного аналізу правових та політичних відносин; знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів
до аналізу гендера.
ФК18. Здатність застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів гендерних досліджень в поведінкових науках; здатність
використовувати статистичні методи для розрахунку і порівняння статистичних показників гендерної рівності.
G

Програмні результати навчання
ПРН1. Знання основних напрямків, проблем, теорій і методів філософії, змісту сучасних
філософських дискусій з проблем філософії науки і методології наукового пізнання; вміння використовувати положення і категорії філософії науки для оцінки та аналізу різноманітних фактів та явищ; аналізувати основні світоглядні і методологічні проблеми, в тому
числі міждисциплінарного характеру; знання методів критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, а також методів генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі і в міждисциплінарних областях;
ПРН2. Уміти вести бесіду іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись
граматичних і фонетичних норм; уміти робити повідомлення за політичними темами;
уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого професійноспрямованого тексту; перекладати професійні тексти з рідної мови на іноземну і з іноземної на рідну; уміння працювати з іншомовною оригінальною літературою, реферувати і
анотувати наукову літературу;
ПРН3. Уміння шукати наукову інформацію у відповідній галузі знань з використанням
пошукових сервісів та наукових соціальних мереж в інтернеті; уміння використовувати
ІКТ для оприлюднення та поширення результатів своєї наукової діяльності; уміння використовувати ІКТ для забезпечення осіб, що навчаються, доступом до різноманітних навчальних ресурсів у режимі автономного географічно віддаленого асинхронного навчання;
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ПРН4. Уміння застосовувати сучасні знання про інтелектуальну власність в професійній
діяльності; уміння застосовувати знання нормативно-правових документів та основ регулювання охорони інтелектуальної власності та авторського права і вміння використовувати такі в процесах прийняття потенційних рішень, що виникають у професійній діяльності;
уміння застосовувати усвідомлення цивільно-правової, адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав у професійної діяльності;
ПРН5. Знання основних сфері методів дослідження процесу європейської інтеграції;
вміння аналізувати англомовні тексти професійного спрямування; знання процесу становлення та механізму функціонування спільних політик Європейського Союзу; знання особливостей політологічного, економічного та соціологічного підходів у європейських студіях; вміння аналізувати сучасні тенденції європейської інтеграції; вміння застосовувати
базові методи європейських досліджень для аналізу сучасних процесів в Європейському
Союзі;
ПРН6. Орієнтація у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі; знання сучасного становища, тенденцій та найбільш важливих проблем розвитку глобального
інформаційного суспільства як якісно нової стадії розвитку цивілізації; знання основних
політичних теорій та концепцій інформаційного суспільства; знання ролі і місця України в
інформаційному розвитку світової спільноти; розуміння стратегічного значення сучасного
рівня інформаційного розвитку країни для забезпечення її конкурентоспроможності в
світовій економіці, забезпечення високого рівня та якості життя населення, соціальної
стабільності й національної безпеки; вміння самостійно орієнтуватися в сучасній проблематиці розвитку інформаційного суспільства; вміння здійснювати критичний аналіз різних
аспектів розвитку інформаційного суспільства в Україні й інших країнах;
ПРН7. Знання основних методів представлення та обробки отриманої в результаті збору
інформації; вміння знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та
міри зв’язку; вміння висувати та перевіряти статистичними методами основні статистичні
гіпотези; розуміння суті регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
вміння обирати та використовувати програмне забезпечення для цілей статистичної обробки даних;
ПРН8. Уміння описувати основні ознаки ефективного формування проблем; уміння застосовувати неформальні та формальні методи дослідження; уміння виділяти головні стадії
процесу планування і складання програм; уміння давати характеристики програмних задач; уміння визначати рушійні сили, структуру та акторів політичних процесів, а також
фактори, що впливають на їх перебіг; розуміння сутності системи зв’язків з органами влади, її елементів та необхідності їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і
демократії; розуміння понять «стратегічне мислення», «стратегія» та уміння застосовувати їх до управління і планування зв’язків з державними органами; розуміння критеріїв
оцінки GR-програм; уміння застосувати результати дослідження в процесі прийняття рішень в управлінні GR-програмами; вміння розрізняти компоненти GR-акції і компоненти
комунікації в стратегії GR-програм;
ПРН9. Знання основних чинників соціально-політичного розвитку суспільства і держави,
основних політологічних принципів і категорій; вміння орієнтуватися в соціальнополітичних процесах на різних рівнях; вміння використовувати політологічні знання в
практичній діяльності, для вирішення соціально-політичних і практичних завдань; знання
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теорії, основних напрямів і концепцій, пов'язаних з вивченням сучасної державної політики в Україні і за кордоном; знання основних методів і методики дослідження державної політики і державного управління; уміння аналізувати процеси державного і муніципального управління, прогнозувати і знаходити найкращі варіанти роз’язання конфліктів з
різними основами; уміння самостійно орієнтуватися в процесах комплексної аналитикоуправлінської діяльності, в прийняття і реалізації оптимальних рішень; обізнаність з основними теоретичними підходами, які використовуваються для пояснення принципів вироблення державної політики та процесу процесу прийняття рішень; знання сутності і
значення державного управління та політики в Європейському Союзі;
ПРН10. Репрезентація загальнонаукових основ прикладного політичного моделювання;
оцінювання придатності об’єкту дослідження для застосування політичного моделювання; застосування знання із прикладного політичного моделювання у професійній і соціальній діяльності;
ПРН11. Уміння самостійно проводити політичні дослідження, розробляти програми конкретних досліджень; проводити кваліфікований аналіз і давати оцінку прийнятим рішенням, постановам органів законодавчої, виконавчої влади, партійних і громадських організацій, їх лідерів; знання основних концепцій політичної легітимності; місця та ролі політичних інститутів в легітимізації/делегітимізації влади; термінологію легітимаційної політики; розуміння основних складових легітимаційної політики; вміння здобувати і
об’єктивно аналізувати політичну інформацію щодо рівня політичної легітимності того чи
іншого політичного об’єкта; володіти навичками розробки інноваційних політичних технологій з метою подолання криз легітимності та зростання рівня легітимності;
ПРН12. Уміння використовувати як в роботі, так і в наукових дослідженнях основні механізми комунікативного впливу, способи організації комунікації в інформаційному суспільстві; володіння методами класифікації засобів і форм масової комунікації; знання засобів
комунікації в інформаційному суспільстві; знання особливостей проведення соціологічних досліджень у політичній сфері; використання соціологічні і психологічні методів вивчення механізмів сприйняття повідомлень масової комунікації; використання результатів соціологічного аналізу в рамках політичної діяльності;
ПРН13. Знання характеру і специфіки взаємодії найважливіших соціальних та несоціальних чинників і політичної системи суспільства; знання структури проведення соціологічного дослідження та змісту дослідницьких процедур на кожному його етапі; знання основних методів і спеціалізованих методик дослідження політичних процесів; уміння продукувати, відбирати, обробляти і аналізувати дані про соціальні процеси і політичну ситуацію в країні та світі; реалізовувати всі етапи самостійного наукового пошуку; застосовувати соціологічні методи та спеціалізовані методики до вивчення політичних явищ;
ПРН14. Знання загальної класифікації правових систем сучасності; поняття, типології, підходів до класифікації правової системи як об’єкту наукового пізнання та вивчення; співвідношення понять правової системи, системи права, джерел права; вміння орієнтуватися в глобальних проблемах правового розвитку сучасного світу, інтеграції України у Європейський правовий простір; характеризувати порівняльне праводержавознавство, його
сутність та значення; провести дослідження механізму взаємодії та механізму зближення
національних правових систем у практичному вимірі; знання статичних та динамічних
елементів правової системи; уміння виділяти наукове і практичне значення порівняльноправових досліджень та їх зв'язок з міжнародним правом; виділяти особливості правових
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систем інтеграційних міждержавних об’єднань Європи;
ПРН15. Орієнтація у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та
визначення змісту політичної освіти цільової аудиторії; знання теорії роботи в цільових
групах; визначення передумов застосування політико-цивілізаційного аналізу на основі
етнічно-демографічного та етно-конфесійного складу конкретної адмінстративнотериторіальної одиниці, держави; уміння реалізовувати процедури обробки емпіричної
інформації у межах аналізу політичних криз; розроблення форми представлення рекомендацій щодо врахування цивілізаційно-культурних чинників розвитку конкретної політичної ситуації в умовах впливу зовнішньополітичних чинників;
ПРН16. Знання основних методів представлення та обробки отриманої в результаті збору
інформації; найважливіших правових процедур, пов'язаних із взаємодією влад; уміння
вибірати і диференціювати різні правові методи (способи правового регулювання) для
формулювання конкретних технологій, спрямованих на досягнення політичних цілей;
вироблення та презентація рекомендацій; встановлення порядку денного і визначення
проблеми; забезпечення ресурсної та аналітичної підтримки довідкових консультацій,
організація надання матеріалів довідкового характеру щодо тих чи інших проблем і питань; визначення цілі та завдання політичної кампанії (акції), визначення засобів найбільш ефективної реалізації цілей та завдань за критерієм витрата ресурсів – отриманий
результат; уміння оцінювати різні інтерпретації політичних питань і подій; уміння застосовувати оцінку різних підходів до ідентифікації, збору, аналізу та подання політичної
інформації; уміння застосовувати в політичній науці концепції, теорії та методи до аналізу
прийняття рішень, державної політики та відповідних нормативних питань.
ПРН17. Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук за необхідності досягнення мети та вирішення задач дослідження; здатність
працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для
вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію роботи;
ПРН18. Здатність виконати магістерську роботу, що об’єднує інструменти пов’язаних дисциплін, вирішуючи важливу задачу, що стосується розвитку та функціонування політичних
інститутів та процесів, та презентуючи свої розвідки у формі розповідного тексту з використанням нотаток, посилань, додатків, документів відповідно до теми, та захистити її
перед комісією науковців;
Програмні результати навчання, орієнтовані на гендерні студії
ПРН19. Знання основ міжнародного правового і політичного поля для запобігання гендерних злочинів і дискримінації; розуміння основних завдань органів виконавчої, представницької та судової влади з питань дотримання політики гендерної рівності; знання контрольних функцій інституту уповноважених з прав людини та інших інститутів реалізації та
захисту прав жінок та дотримання гендерної рівності; володіння знаннями і навичками
критичної оцінки політичних інститутів та політичних процесів з точки зору гендерного
підходу; розуміння поняття гендерної рівності, гендерної толерантності, гендерного виміру прав людини в історичній ретроспективі їх виникнення і стосовно предмету вивчення політичних наук; ефективне спілкування, подолання стереотипів та нетерпимості,
зроблення свідомого вибору та відповідальне поводження; орієнтація у проблемах сучасного суспільного життя в Україні, Європі й світі та визначення змісту політичної освіти
цільової аудиторії; знання теорії роботи в цільових групах;
ПРН20. Знання історіографії гендерних досліджень; уміння визначати джерельну базу
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дослідження; знання статевого розподілу в антропосоціогенезі давнього й середньовічного суспільства; знання гендерних ролей в індустріальному, постіндустріальному та інформаційному суспільствах;
ПРН21. Знання сфери практичного застосування знань гендерних характеристик особистості і груп; врахування гендерних особливостей особистості при вирішенні тієї чи іншої
конкретної практичної задачі; толерантне сприйняття гендерних відмінностей; вирізняння етнічного змісту і враховування культурного контексту формування гендеру; використовування знання сучасної психологічної антропології для аналізу, осмислення і вирішення соціально-психологічних проблем насильства та дискримінації;
ПРН22. Знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до аналізу гендеру;
вміння застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів гендерних досліджень в поведінкових науках; вміння використовувати статистичні методи для
розрахунку і порівняння статистичних показників гендерної рівності.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

H

1

Кадрове
чення

забезпе-

Матеріально2 технічне забезпечення

Інформаційне та
навчально3
методичне забезпечення

Підготовку студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі
спеціальності 052 Політологія здійснюють фахові кафедри історико-юридичного факультету та викладачі таких кафедр НДУ імені
Миколи Гоголя:
– англійської мови та методики викладання;
– психології;
– загальної та практичної психології;
– педагогіки.
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також
висококваліфіковані спеціалісти.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Достатнє для забезпечення навчально-виховного процесу у відповідності з цією освітньо-професійною програмою:
навчальні корпуси; гуртожитки; комп’ютерні класи; пункти харчування; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики; бібліотека та читальні зали.
Достатнє для забезпечення навчально-виховного процесу у відповідності з цією освітньо-професійною програмою:
офіційний сайт НДУ: http://ndu.edu.ua/; необмежений доступ до
мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; віртуальне
навчальне середовище Moodle; корпоративна пошта; навчальні і
робочі плани; графіки навчального процесу; навчально-методичні
комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін;
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін; програми практик; методичні вказівки щодо виконання курсової та магістерської роботи; критерії оціню413

вання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних робіт.
I

Академічна мобільність

Національна креПідвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних праців1 дитна
мобільників у вітчизняних та закордонних ЗВО.
ність
Участь студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія у проекті Європейського Союзу Erasmus+ :
Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з
Міжнародна крерізними традиціями. Загальна мета проекту полягає у створенні но2 дитна
мобільвих компетенцій та нового мислення у питаннях рівності чоловіків і
ність
жінок та у підвищенні рівня освіти у Гендерних студіях студентів сучасних програм магістрів соціальних та поведінкових наук та сприянні конвергенції системи освіти в у сусідніх до ЄС країнах.
Навчання інозем3 них
здобувачів –
вищої освіти
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні дисФорма підсуКод
Кількість
ципліни, курсові роботи (проекти), практики,
мкового конн/д
кредитів
кваліфікаційна робота)
тролю
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Цикл загальної підготовки
ОК 1.1
Філософія науки
3
екзамен
екзамен,
ОК 1.2
Іноземна мова
6
екзамен
ОК 1.3
Інформаційні технології в науці і освіті
3
залік
Цикл професійної підготовки
Сучасні стратегії розвитку інформаційного суспіОК 2.1
4
екзамен
льства
ОК 2.2
Політична кризологія
5
залік
ОК 2.3

Cпільні політики Європейського Союзу

4

екзамен

ОК 2.4

Гендерна політика

5

екзамен

4

залік

5
6
8
6
4
3

екзамен
екзамен
екзамен, залік
залік, залік
залік
диф. залік

ОК 2.5
ОК 2.6
ОК 2.7
ОК 2.8
ОК 2.9
ОК 2.10
ОК 2.11

Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках
Політичний консалтинг
Взаємодія з органами державної влади (GR)
Державна політика
Правовий інструментарій в політичному процесі
Прикладне політичне моделювання
Курсова робота
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Загальний обсяг обов’язкових компонент:
66 кредитів ЄКТС
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Цикл загальної підготовки
Професійна та корпоративна етика / Охорона
праці в галузі/ Чинники успішного працевлаштуВБ 1.2
3
залік
вання за фахом / Європейські студії (викладається
англійською мовою) / Цивільний захист
Цикл професійної підготовки
Освіта і гендер /Сучасні інтерактивні технології в
ВБ 2.1
4
залік
політичній освіті
Цивілізаційні системи в сучасному політичному
ВБ 2.2 процесі / Цивілізаційний чинник в світовій полі4
залік
тиці
ВБ 2.3 Гендерна психологія / Психологічна антропологія
4
залік
Правові системи сучасності/ Право Європейського
ВБ 2.4
4
залік
Союзу
Соціологічний моніторинг політичних процесів /
ВБ 2.5
3
залік
Соціологія масової комунікації
Проблеми легітимності та делегітимації постраВБ 2.6 дянських політичних режимів / Сучасні теорії легі4
залік
тимності
Гендерні історичні студії / Розвиток гендерних
ВБ 2.7
4
залік
стосунків в історичному контексті
Загальний обсяг вибіркових компонент:
30 кредитів ЄКТС
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
ПП 3.1 Виробнича практика
6
диф.залік
ПП 3.2 Переддипломна практика
6
диф. залік
ПП 3.3 Підготовка магістерської роботи
12
диф. залік
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120 кредитів ЄКТС

2.2. Структурно-логічна послідовність компонентів ОП
КільКількість
Шифр
СеСтруктурно-логічна посНазва дисципліни
кість
кредитів
за ОПП
местр
лідовність
годин
ECTS
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
Викладається на початку
циклу разом з дисциплиОК 1.1
Філософія науки
90
3
1
нами: ОК 2.2 ОК 2.4 ОК
2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін:
ОК 1.2
Іноземна мова
180
6
2
ОК 1.1 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК
2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
415

ОК 1.3

Інформаційні технології в науці і
освіті

90

3

2

ОК 2.1

Сучасні
стратегії
розвитку
інформаційного суспільства

120

4

3

ОК 2.2

Політична
логія

150

5

1

ОК 2.3

Cпільні політики
Європейського
Союзу

120

4

4

ОК 2.4

Гендерна політика

150

5

1

ОК 2.5

Статистичні методи аналізу даних в
поведінкових науках

120

4

3

ОК 2.6

Політичний консалтинг

150

5

3

ОК 2.7

Взаємодія з органами державної
влади
(Government
Relations)

180

6

4

ОК 2.8

Державна політика

240

8

1,2

кризо-

Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.8 ОК
2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається на початку
циклу разом з дисциплинами: ОК 1.1 ОК 2.4 ОК
2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.1 ОК
2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК. 2.6
ОК 2.8 ОК. 2.9 ВБ 1.2 ВБ
2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4
ВБ 2.5 ВБ 2.6
Викладається на початку
циклу разом з дисциплинами: ОК 1.2 ОК 2.2 ОК
2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.1 ОК
2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК 2.6
ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2 ВБ
2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4 ВБ
2.5 ВБ 2.6
Викладається на початку
циклу разом з дисциплинами: ОК 1.1 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
416

ОК 2.9

ОК 2.10

ОК 2.11

ВБ 1.2

ВБ 2.1

ВБ 2.2

ВБ 2.3

ВБ 2.4

Викладається на початку
циклу разом з дисципли180
6
1,2
нами: ОК 1.1 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
Прикладне поліОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.1 ОК
тичне
моделю120
4
4
2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК 2.6
вання
ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2 ВБ
2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4 ВБ
2.5 ВБ 2.6
Проводиться після вивчення дисциплін: ОК 1.1
Курсова робота
90
3
2
ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.8 ОК
2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
2. Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента
Професійна
та
корпоративна
етика / Охорона
праці в галузі/
Викладається після виЧинники успішновчення дисциплін: ОК 1.1
го працевлашту90
3
2
ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.8 ОК
вання за фахом /
2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Європейські студії
(викладається англійською мовою)
/ Цивільний захист
Освіта і гендер
Викладається після ви/Сучасні інтераквчення дисциплін: ОК 1.1
120
4
2
тивні технології в
ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.8 ОК
політичній освіті
2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Цивілізаційні системи в сучасному
Викладається на початку
політичному проциклу разом з дисципли120
4
1
цесі / Цивілізанами: ОК 1.2 ОК 2.2 ОК
ційний чинник в
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 2.3
світовій політиці
Викладається на початку
Гендерна психоциклу разом з дисциплилогія / Психологі120
4
1
нами: ОК 1.2 ОК 2.2 ОК
чна антропологія
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2
Правові системи
Викладається після висучасності/ Право
вчення дисциплін: ОК 1.1
120
4
3
Європейського
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
Союзу
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
Правовий інструментарій в політичному процесі

417

ВБ 2.5

ВБ 2.6

ВБ 2.7

ПП 3.1
ПП 3.2

ПП 3.3

Соціологічний моніторинг політичних процесів /
Соціологія масової
комунікації
Проблеми легітимності та делегітимації
пострадянських політичних режимів / Сучасні теорії легітимності

90

120

3

4

3

3

ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.2 ОК
2.4 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2
ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3

Викладається після виГендерні історичні
вчення дисциплін: ОК 1.1
студії / Розвиток
ОК 1.2 ОК 1.3 ОК 2.1 ОК
гендерних стосун120
4
4
2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ОК 2.6
ків в історичному
ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ 1.2 ВБ
контексті
2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4 ВБ
2.5 ВБ 2.6
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Виробнича пракОК 1.1 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК
180
6
2
тика
2.8 ОК 2.9 ВБ 2.2 ВБ 2.3
ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК
Переддипломна
180
6
3
2.2 ОК 2.4 ОК 2.8 ОК 2.9
практика
ВБ 1.2 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3
ОК 1.1 ОК 1.2 ОК 1.3 ОК
2.1 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5
Підготовка магіс360
12
4
ОК 2.6 ОК 2.8 ОК 2.9 ВБ
терської роботи
1.2 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ
2.4 ВБ 2.5 ВБ 2.6

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю
ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки. Атестація здійснюється
на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань,
умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій магістра.
Формою атестації студентів є магістерська робота. Магістерська робота – підсумковий
контроль рівня знань та умінь студента, які повинні продемонструвати для підтвердження
відповідності набутих ним знань, умінь і навичок, компетенцій до нормативних вимог.
Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засiданнi екзаменаційної комісії, яка створюється у складі голови, членів комісії та секретаря. Чисельність складу екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт – не більше шести осіб. Головами екзаменаційної комісії для проведення захисту магістерських робіт призначаються висококваліфіковані
фахівці в сфері соціально-політичних процесів, органів державного управління. Голови екза418

менаційної комісії затверджуються наказом ректора Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
Вибіркові навчальні дисципліни

ОК 1.1
ОК 1.2
ОК 1.3
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 2.3
ОК 2.4
ОК 2.5
ОК 2.6
ОК 2.7
ОК 2.8
ОК 2.9
ОК 2.10
ОК 2.11
ПП 3.1
ПП 3.2
ПП 3.3
ВБ 1.2
ВБ 2.1
ВБ 2.2
ВБ 2.3
ВБ 2.4
ВБ 2.5
ВБ 2.6
ВБ 2.7

Обов’язкові навчальні дисципліни

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ФК1
ФК2
ФК3
ФК4
ФК5
ФК6
ФК7
ФК8
ФК9
ФК10
ФК11
ФК12
ФК13
ФК14
ФК15
ФК16
ФК17
ФК18

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+ + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +
+ + +
+
+ + + + + + + + +
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+ + + +
+
+ + + +
+
+ + + +
+
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+
+
+ +
+
+
+ + + + + +
+ + + + + +
+ +
+
+ +
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+ + + + + +
+ + + +
+ + + + + +
+ + +
+ +
+ +
+ + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ +
+ + + + + +
+ + + + + +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ + +
+ +
+ + +
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+ + +
+ + +
+ + +

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ + + +

+ + + +
+ + +
+ + + +
+
+
+
+

+

+
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+ + + + +

+
+ +
+ +

+
+

+
+
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ОК 1.1
ОК 1.2
ОК 1.3
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 2.3
ОК 2.4
ОК 2.5
ОК 2.6
ОК 2.7
ОК 2.8
ОК 2.9
ОК 2.10
ОК 2.11
ПП 3.1
ПП 3.2
ПП 3.3
ВБ 1.2
ВБ 2.1
ВБ 2.2
ВБ 2.3
ВБ 2.4
ВБ 2.5
ВБ 2.6
ВБ 2.7

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми
Вибіркові навчальні дисОбов’язкові навчальні дисципліни
ципліни

ПРН1
ПРН2
ПРН3
ПРН4
ПРН5
ПРН6
ПРН7
ПРН8
ПРН9
ПРН10
ПРН11
ПРН12
ПРН13
ПРН14
ПРН15
ПРН16
ПРН17
ПРН18
ПРН19
ПРН20
ПРН21
ПРН22

+

+

+

+

+

+

+

+
+ +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+ +
+ +

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+

+ +
+

+
+

+

+
+
+ +
+
+ +

+ +
+
+
+ +

+
+

+ + + +
+
+ + +
+ + + +
+
+ +
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+ +
+
+
+

+
+
+
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Підготовка магістра
з галузі знань
за спеціальністю
спеціалізація
Форма навчання

2.4.2. Навчальний план 2016-2017 н.р.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Кваліфікація:
05 Соціальні та поведінкові науки
магістр з політології
052 Політологія
Строк навчання: 1 рік і 10 місяців
Гендерні студії
на основі ОР "Бакалавр"
денна

Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Місяць Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень
Лютий Березень Квітень Травень
Червень
Липень Серпень
Тиж1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4
4 4 4 4 4 4 5 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18
40 42 43
день
0 1 2 3 4 5 6 7
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
4 5 6 7 8 9 0 1 2
І Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С К К П П П П Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С К К К К К К К К КК
Д Д Д Д Д Д Д Д
ІІ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С П П П П К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С
ДЕ
П П П П П П П П
ПОЗНАЧЕННЯ: Т – теоретичне навчання; С – екзаменаційна сесія; П – практика; К – канікули; ДЕ – складання державного екзамену; ДП
– захист дипломного проекту (роботи)

52

Назва практики

Виробнича практика

2

4

Назва навчальної
дисципліни

Форма державної
атестації (екзамен,
дипломний проект
(робота))

Семестр

12

IV. АТЕСТАЦІЯ

Тижні

4

ІІІ. ПРАКТИКА

Семестр

2

Разом

34

Виконання дипломного проекту (роботи)
Канікули

І

Теоретичне
навчання
Екзаменаційна
сесія
Практика
Атестація

Курс

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

Дисципліни з

Магістерська робота

4

421

ІІ 26
Разом 60

2
4

4
8

1
1

8
8

2
14

43
95

Переддипломна практика

3

політології

4

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

практичні

лабораторні

лекції

Всього

у тому числі

Самостійна робота

Аудиторних

Загальний обсяг

роботи

проекти

Заліки

Екзамени

Шифр за ОПП

Курсові

Розподіл кредитів ECTS
за семестрами

Кількість годин

Кількість кредитів ECTS

Розподіл за семестрами

I курс

II курс

Семестри
1

2

3

4

Кількість тижнів
19
15
15
11

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Філософія науки
Іноземна мова
Інформаційні технології в науці
і освіті
Сучасні стратегії розвитку інформаційного суспільства
Політична кризологія
Cпільні політики Європейського
Союзу
Гендерна політика
Статистичні методи аналізу
даних в поведінкових науках
Політичний консалтинг
Взаємодія з органами державної влади (GR)

1
2

3
7

90
210

30
70

20
12

2

60

20

10

4

120

46

26

20

74

5

150

60

32

28

90

4

4

120

44

24

20

76

1

5

150

62

32

30

88

4

120

44

20

24

76

4

3

5

150

62

32

30

88

5

4

6

180

66

36

30

114

2
3
1

3

10
58
10

140

3
3

40

4
2
4

5
4
5

6
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1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Всього

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Державна політика
Правовий інструментарій в політичному процесі
Прикладне політичне моделювання
Курсова робота
Магістерська робота

Професійна та корпоративна
етика / Охорона праці в галузі
/ Інтелектуальна власність /
Чинники успішного працевлаштування за фахом / Європейські
студії (викладається англійською мовою) / Цивільний захист
Освіта і гендер /Сучасні інтерактивні технології в політичній
освіті
Цивілізаційні системи в сучасному політичному процесі /
Цивілізаційний чинник в світовій політиці
Гендерна психологія / Психологічна антропологія
Правові системи сучасності/
Право Європейського Союзу
Соціологічний моніторинг політичних процесів / Соціологія

2

8

240

106

56

50

134

4

4

1,2

6

180

82

42

40

98

2

4

4

4

120

44

24

20

76

360

90
360
1604

2

3
90
4
12
360
78
2340 736
366
10
2. Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента

4
3
22

17

13

2

3

90

30

10

20

60

3

2

4

120

60

20

40

60

4

1

4

120

46

26

20

74

4

1

4

120

46

20

26

74

4

3

4

120

42

22

20

78

4

3

3

90

34

20

14

56

3

12
26
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масової комунікації

2.7

2.8

Проблеми легітимності та делегітимації
пострадянських
політичних режимів / Сучасні
теорії легітимності
Гендерні історичні студії / Розвиток гендерних стосунків в
історичному контексті

3

4

120

42

22

20

78

4

4

120

44

24

20

76

30
900
344
3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
6
180
6
180
12
360

164

180

556

Всього
3.1 Виробнича практика
3.2 Переддипломна практика
ВСЬОГО

2
3

Загальна кількість

120

Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість заліків
Кількість курсових проектів
Кількість курсових робіт
Декан факультету

(підпис)

3420

1080

180
180
360
530

10

540

4

4
8

7

11

4

6

2520

6

6
6

30

30

30

30

30
2
5

30
2
4

30
2
4

30
2
2

1
(прізвище та ініціали)

424

2.4.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерна політика»
Розробник: Бойко О.Д., професор кафедри історії України, доктор політичних наук.
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Кількість кредитів –
5,0

Галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 052 – Політологія

Нормативна дисципліна

Модулів – 2
Змістовних модулів-2
Індивідуальне науководослідне завдання (реферат,
дослідження)
Загальна кількість годин - 150

Спеціалізація: Гендерні
студії

Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
32
Практичні, семінарські
30

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента –
4

Лабораторні
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

Самостійна робота
88
Індивідуальні завдання
Вид контролю
екзамен

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи:
62/88
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета - засвоєння студентами бази знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному та місцевому рівнях влади;
придбання ними умінь і навичок, необхідних для здійснення гендерного аналізу і експертизи при вивченні політичних явищ, процесів, владних взаємовідносин.
Основними завданнями курсу гендерної політики є:
• Академічне завдання: формування у студентів гендерної компетентності, широкої бази знань з основних напрямків гендерної теорії та політики.
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Практичне завдання: розвиток умінь і навичок гендерного аналізу соціальних і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів.
Прикладне завдання: проведення гендерної експертизи політичних рішень і документів.
Інноваційне завдання: формування установок на гендерно-чутливий професійний світогляд і толерантну взаємодію, що сприятимуть виробленню навиків розпізнавання і
вирішення гендерних конфліктів у політичній і громадській сферах.
Компаративістське завдання: проведення порівняльного аналізу гендерної політики в
України, країнах Європейського союзу, інших регіонах світу.
У
результаті
вивчення
навчальної
дисципліни
студент
повинен
знати:
основні методологічні підходи і теоретичні моделі у дослідженні проблеми гендеру та гендерних стосунків;
суть, роль і місце гендерного підходу в політичних теоріях і в системі наук про суспільство;
категоріально-понятійний апарат гендерної політики;
основні моделі/концепції, структуру та зміст гендерної політики;
специфіку діяльності основних суб’єктів гендерної політики (держави, політичних партій, громадських рухів, об’єднань);
базові засади діяльності політичних і правових інститутів в сфері реалізації гендерної
політики на міжнародному, державному, регіональному і місцевому рівнях влади;
міжнародні документи стосовно гендерних проблем та міжнародні нормативноправові інструменти реалізації політики просування рівних прав і рівних можливостей
для чоловіків і жінок;
особливості національного механізму правового забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
вміти:
аналізувати основні політичні процеси в гендерному вимірі;
критично оцінювати гендерні проблеми в державному управлінні та житті суспільства;
характеризувати національне законодавство в контексті його дотримання міжнародних правових стандартів Гендерної рівності;
критично оцінювати практичну діяльність політичних інститутів з точки зору гендерного підходу;
давати оцінку рішенням, які пов’язані із гендерними аспектами державної політики;
аналізувати вплив політичних сил та соціальних груп на формування гендерної політики;
проводити гендерну експертизу законодавства та гендерний аналіз соціальної політики.
На вивчення навчальної дисципліни відведене 150 годин, 5 кредитів ЕСТS.
Форма підсумкового контролю успішності: ЕКЗАМЕН
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
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«Гендерна політика»
Змістовий модуль І.
Теоретико – методологічні засади курсу «Гендерна політика».
Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів. Поняття гендерного підходу. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних досліджень.
Зв'язок категорій гендерної політики з категоріями інших наук.
Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень. Сприйняття чоловіка та
жінки в історії західної філософії (стародавня філософія: Арістотель; середньовічна християнська філософія: Ф. Аквінский, Св. Августин, Ф. Александрійський, Г. Інститорис, Е. Кант; А. Шопенгауэр, Ф Ніцше; початок ХХ століття О. Вейнінгер, Г. Зіммель, Э. Фромм, З. Фрейд; сучасність: квир-теория - Т. Лауретес, Э. Гросс, Д. Хелперін, І. Сэджвик).
Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень. Структурний функціоналізм і теорія статевих ролей (Т. Парсонс, Р. Бейлс, Н. Белл, Е. Фогель). Теорія
конфлікту в гендерних стосунках (Р. Коллінз). Марксизм, неомарксизм і гендерна теорія (Л.
Морган, Ф. Енгельс, Х. Хартман, А. Коллонтай). Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд, Н. Ходороу, Е. Берн). Гендер як стратифікаційна категорія (М.
Вебер, Е. Гідденс). Сучасні інтерпретації гендерних стосунків. Теорія соціального конструювання гендеру (П. Бергер, Т. Лукман, І. Гофман, Г. Гарфінкель) Стать як культурна метафора.
Теорія гендерної системи (Г. Рубін, Р. Коннелл).
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен. Витоки та передумови виникнення жіночого руху. Стимулюючі фактори зростання самосвідомості жінок. Жіночий рух:
форми, завдання, історія становлення та розвитку. Жіночій рух як ідеологія і практика суспільних змін.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні. Відродження жіночого
руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики.
Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та зміст феномену фемінізму. Перша хвиля фемінізму (середина XIX ст. - 60-х рр. XX ст.): боротьба жінок за виборче
право і досягнення юридичного рівноправ'я статей. Друга хвиля фемінізму (кінець 60-х- кінець 80-х гг. XX в.): перехід від боротьби за рівність прав до боротьби за рівність можливостей для жінок. Третя хвиля фемінізму (з 90-м рр. XX ст.): усвідомлення природи конструювання гендерних ідентичностей. Філософія жіночого існування Сімони де Бовуар.
Основні напрями і ідеї фемінізму. Ліберальний фемінізм. Соціалістичний фемінізм.
Радикальний фемінізм. Психоаналітичний фемінізм. Неофемінізм.
Змістовий модуль ІІ.
Актуальні проблеми розробки і реалізації гендерної політики
Тема 5. Гендерна політика. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи гендерної політики. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг). Типи гендерної політики. Сучасні моделі ген-
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дерної політики. Механізм реалізації гендерної політики. Основні етапи вирішення гендерних суспільних проблем. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик. Поняття, цілі та методи гендерного
аналізу. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу. Основні етапи організації та
проведення гендерного аналізу. Гендерна експертиза законодавства. Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики. Поняття та ознаки
гендерної рівності. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі. Комплексний підхід
до вирішення проблем Гендерної рівності. Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності. Основні компоненти політики Гендерної рівності.
Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект. Суть і зміст концепції паритетної демократії. Гендерні індикатори ООН та інших міжнародних організацій. Гендерний дисбаланс в
представництві в органах влади і самоврядування. Проблема гендерного розриву. Гендерне
квотування. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. Гендерний аспект політичного лідерства.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект. Гендерна політика у сфері економіки і
трудових відносин. Система інститутів гендерної влади в економіці. Механізм формування
гендерної нерівності у трудових відносинах. Гендерна структура зайнятості. Горизонтальна
та вертикальна гендерна сегрегація. Гендерний часовий розрив. Продуктивна і репродуктивна праця. Гендерна дискримінація на ринку праці. Гендерний розрив у рівнях економічної
активності, зайнятості та безробіття та його причини. Гендерна асиметрія у розподілі економічних ресурсів. Теорії домогосподарства. Фемінізація бідності. Гендерний аналіз бюджету.
Тема 10. Гендерна політика у сфері освіти, науки та охорони здоров’я. Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою. Гендерний вимір доступності освіти. Гендерний підхід в освіті. Гендерна просвіта. Гендерне виховання. Політико-правовий статус жінки у
сфері освіти та науки. Гендерна політика у сфері академічної науки.
Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерна політика Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я. Основні чинники гендерних відмінностей захворюваності. Проблема гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин відведених на:
Тема

лекції

Семін. Та
практ.
заняття

Лаб. роботи

Сам.
роботу

Індивідуальну
роботу

Змістовий модуль І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА»
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Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики

2

2

-

9

-

Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень.

4

4

-

9

-

2

4

-

9

-

4

4

-

9

-

Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен.
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор
виникнення і становлення гендерної політики.

Змістовий модуль ІІ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Тема 5. Гендерна політика.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик.
Тема 7. Гендерна рівність як
базовий принцип гендерної політики.
Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект.
Тема 10. Гендерна політика у
сфері освіти, науки та охорони
здоров’я.
Всього

6

4

-

8

-

2

2

-

9

-

2

4

-

9

-

4

2

-

8

-

4

2

-

9

-

2

2

-

9

36

30

-

88

-

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

І семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введення в курс і проблематику гендерної політики
Класичні та сучасні напрями розвитку гендерної теорії і гендерних
досліджень
Жіночий рух як соціокультурний феномен
Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики
Актуальні проблеми гендерної політики
Гендерний аналіз політичних практик
Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики
Шляхи та механізми утвердження гендерної рівності: міжнародний
аспект
Гендер як фактор політики і влади
Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин

2
4
4
4
4
2
2
2
2
2
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11

•
•
•
•
•
•

Гендерні аспекти політики у сфері освіти, науки та охорони здоров’я
Разом

2
30

6. Самостійна робота
Основними формами самостійної роботи з курсу «Гендерна політика» є:
вивчення, конспектування та критичне осмислення першоджерел, документів, літератури;
вирішення проблемно-пошукових питань та завдань.;
складання тез або плану виступу за питаннями семінарського заняття;
написання реферату, анотацій або есе;
підготовка доповідей на наукові студентські конференції;
критичний аналіз довідкових матеріалів, монографій, періодичних видань, публіцистики та ін.

Види та тематика індивідуальних досліджень
Проведіть контент-аналіз гендерних досліджень по матеріалах статей, опублікованих
в журналі «Гендерні дослідження».
Вивчіть досвід роботи одного зі структурних підрозділів місцевої влади з точки зору
врахування в ній гендерних чинників.
Проаналізуйте спеціалізовані жіночі і чоловічі друковані видання, порівняєте тематику, форму подання матеріалів представлення образів чоловіків і жінок в них.
Проведіть контент-аналіз телевізійних рекламних роликів «Гендерні стереотипи у політичній рекламі».
Ознайомтеся з веб-сайтами Інтернету, які містять матеріали по гендерній теорії, про
жіночі і чоловічі організації, оцініть їх інформативність та вплив на широкий загал.
На основі гендерного підходу проведіть аналіз основних документів, що регулюють
трудові стосунки.
Проаналізуйте гендерний аспект статистичні матеріали про здоров'я населення інформацію про медико-соціальні програми.
Напишіть есе на тему «Як жінці стати політичним лідером».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теми рефератів
Гендерна політологія, як новий напрям політичних наук.
Гендерний підхід: суть, зміст, політична практика.
Основні етапи розвитку жіночих та гендерних досліджень.
Молодіжні субкультури і сексуальна революція 1 9 6 0 - 1 9 7 0 - х рр. та їх вплив на розвиток гендерних досліджень .
Основні тенденції розвитку концепції «Паритетної демократії».
Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд, Н. Ходороу, Е.
Берн).
Гендер як стратифікаційна категорія.
Особливості жіночого руху в Україні.
Жіночій рух на Чернігівщині
Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.
Фемінізм: ідеологія, політика, практика.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ліберальний фемінізм: основні засади та історичний досвід.
Соціалістичний та марксистський фемінізм: ідейно - теоретичні джерела та еволюція
розвитку.
Фемінізм у контексті розвитку психоаналізу, фрейдизму та неофрейдизму.
Стратегії гендерної політики: теорія і практика.
Від чого залежить ефективність гендерної політики держави ?
Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Основні етапи гендерної експертизи законодавства.
Основні прояви гендерної нерівності в політичній сфері.
Гендерні аспекти міграційної політики у сучасному світі.
Політична влада і гендерне рівноправ 'я.
Глобалізація і гендер.
Роль гендерної рівності у формуванні демократичної правової України.
Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності.
Гендерний аспект парламентаризму.
Причини гендерного дисбалансу в представництві в органах влади і самоврядування
та шляхи його подолання.
Конституція України про рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.
Телебачення як засіб формування політичних гендерних стереотипів.
Механізм формування гендерної нерівності у трудових відносинах.
Причини гендерної дискримінації на ринку праці та шляхи її подолання.
Соціальна політика у сфері охорони здоров’я: гендерний підхід.

7. Методи контролю
Вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами; оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень;письмова контрольна робота; перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; перевірка і оцінка рефератів
індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях.
Питання для підсумкового контролю знань
1. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика».
2. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.
3. Поняття гендерного підходу.
4. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних досліджень.
5. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.
6. Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень
7. Жіночий
рух:
форми,
завдання,
історія
становлення
та
розвитку.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.
8. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
9. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок.
10. Суть та зміст феномену фемінізму.
11. Основні етапи розвитку фемінізму.
431

12. Основні напрями і ідеї фемінізму.
13. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання.
14. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика,
гендерний мейнстримінг).
15. Типи гендерної політики.
16. Сучасні моделі гендерної політики.
17. Механізм реалізації гендерної політики.
18. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
19. Поняття, цілі та методи гендерного аналізу.
20. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу.
21. Поняття та ознаки гендерної рівності.
22. Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності.
23. Суть і зміст концепції паритетної демократії.
24. Гендерний аспект політичного лідерства.
25. Гендерний дисбаланс в представництві в органах влади і самоврядування.
26. Гендерне квотування.
27. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва.
28. Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин.
29. Гендерна дискримінація на ринку праці.
30. Гендерний підхід в освіті.
31. Гендерна політика у сфері академічної науки.
32. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів (шкала національна та ЄКТС
(ECTS)
За шкаРейтинговий У п’ятибальній
лою
показник
системі
ЄКТС
(ECTS)

90 – 100

85 – 89

5
«відмінно»

4
«добре»

А

В

Рівень
компетентності

Критерії оцінювання

Високий
(творчий)

Студент виявляє особливі творчі
здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги
викладача знаходить джерела
інформації, використовує набуті
знання і вміння в нестандартних
ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.

Достатній
(конструктивноваріативний

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно
розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, самостійно
виправляє допущені помилки,
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кількість яких незначна.

75 – 84

70 – 74

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок.

D

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеСередній
ріал, виправляти помилки, серед
(репродуктивний) яких є значна кількість суттєвих.

E

Студент володіє матеріалом на
рівні, вищому за початковий,
значну частину його відтворює
на продуктивному рівні.

FX

Студент володіє матеріалом на
рівні окремих фрагментів, що
становлять незначну частину
навчального матеріалу.

3
«задовільно»

60 – 69

35 – 59

1 – 34

2
«незадовільно»
з можливістю
повторного
складання

Низький
(рецептивнопродуктивний)

1
«незадовільно»
з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

F

Студент володіє матеріалом на
рівні елементарного розпізнання
і відтворення окремих фактів,
елементів, об’єктів.

Підс/
Модуль 2 конт- Сума
роль

Модуль 1
ЗМ1

ІНДЗ

пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

5

5

5

5

5

5

5

Співбесіда

8

залік
-

100

ЗМ2
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пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

5

5

5

5

5

5

5

5

10

реферат
7

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточна успішність навчання студентів оцінюється за п’ятибальною шкалою:
5 балів – студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно,
грамотно й логічно його викладає, правильно обГрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми, не відчуває труднощів з відповідями при зміні завдань, з можливих варіантів вибирає найкращу відповідь. Адекватно вміє дати узагальнену характеристику теорії і практиці. Вміє переносити теоретичні знання у площину практики. Вміє робити правильні висновки.
Із загального обсягу студент правильно виконує 90-100% завдань.
4 бали – студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає
його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але
не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді. Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості.
Із загального обсягу студент правильно виконує 71-89% завдань.
3 бали – студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання,
порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у
вирішенні завдань практичного характеру. Студент спроможний розв’язати прості завдання.
Із загального обсягу студент правильно виконав 50-70% завдань.
2 бали – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує теоретичні відомості при виконанні завдань.
Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 30 - 49% завдань.
0 балів – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.
Із загального обсягу студент правильно виконав менше 30% завдань

-

10. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Гендерна політика» включає:
програму з навчальної дисципліни «Гендерна політика»;
опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники з гендерної проблематики в бібліотеці НДУ;
інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять;
завдання для самостійної роботи студентів;
тестові завдання до семінарських, практичних занять;
модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального
матеріалу;
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, наукових робіт;
нормативні документи.

11. Рекомендована література
Основна:
Гендер і державна політика : навч. посібник [пер. з англ. / упо- ряд. П. Ренкін]. - К.; Основи, 2004. - 394 с.
Гендерний аналіз українського суспільства. – К.: ПРООН, 1999. – 293 с.
Гендерний розвиток у суспільстві; конспекти лекцій. -2-е вид. - К.; Фоліант, 2005. - 351 с.
Гендер і державна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 2004. – 394 с.
Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине / Т. Журженко. - Харьков ; Фолио, 2001. - 240 с.
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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття
Змістовий модуль І.
Теоретико – методологічні засади курсу «Гендерна політика».
Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики (2 год).
1. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.
2. Суть і зміст поняття гендерного підходу.
3. Причини виникнення та основні тенденції розвитку жіночих та гендерних досліджень.
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Р. Усмановой. – Минск: Пропилен, 2000.
Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + квир исследования = гендерные исследования? // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. –
2000. - № 5.- С. 43-72.
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Тема 2. Класичні та сучасні напрями розвитку гендерної теорії і гендерних досліджень (4 год).
1. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.
2. Класичні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень.
3. Сучасні інтерпретації гендерних стосунків (Теорія соціального конструювання гендеру; стать як культурна метафора; теорія гендерної системи.
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Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен (4 год).
1. Витоки та передумови виникнення жіночого руху.
2. Жіночий рух: форми, завдання, основні етапи становлення та розвитку.
3. Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.
4. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
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Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики (4
год).

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та зміст феномену
фемінізму.
2. Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.
3. Основні напрями і ідеї фемінізму.
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Школы по Гендерным Исследованиям (Форос, 1998) /Под ред. Й. Жеребкиной. – Харьков, 1998.
Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. – М., 2001.
Брандт Г. А. Природа женщины как проблема. Конция феминизма // Общественые
науки и современность. - 1998. - № 6. - С. 167-180.
Венгер О. Фемінізм як джерело гендерної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 34. - К. : Ін-т держави і права імені В.
Корсцького НАН України, 2006. - С. 635-643.
Ворчакова І. Фемінізм як ідеологія жіночих рухів // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - Київ; Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2004. - С. 240-247.
Грицяк Н. Фемінізм як джерело гендерної теорії / Н. Грицяк // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 465- 472.
Павличко С. Фемінізм. – К., 2002. – 322 с.
Теория и история феминизма / Уч. пособие / З. Баблоян. – Х.: Ф-Пресс, 1996. - 388 с.
Теория и история феминизма. Курс лекций / Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков,
1996.
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10. Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования: феминистическая методология в социальных науках. – Х., 1998. – С. 15 – 49.
Змістовий модуль ІІ.
Актуальні проблеми розробки і реалізації гендерної політики
Тема 5. Актуальні проблеми гендерної політики (4 год).
1. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи гендерної політики.
2. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг).
3. Типи гендерної політики.
4. Сучасні моделі гендерної політики.
5. Механізм реалізації гендерної політики.
6. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Література
1. Вілкова О. Сучасні моделі гендерної політики : сутність та особливості впровадження
// Політичний менеджмент. – 2008. – № 6 (33). – С. 160-166.
2. Впровадження Гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний
посібник для державних службовців. –К.: К.І.С., 2004. – 178 с.
3. Гендер для медій [Текст] : підруч. із гендерної теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін. ; за ред.: М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.
4. Грицяк Н.В. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології,
практики. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 382 с.
5. Гуслякова Л., Плахотнік О., Христова Г. Теоретико-методологічний аналіз «Державної
програми з утвердження Гендерної рівності в українському суспільстві на період до
2010 року» та рекомендації щодо розробки Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо утвердження гендерної рівності на період до 2016 року»
/Гендерний аналітичний центр «Крона»+. Харків, 2010. – 23 с.
6. Гендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ. Харків: Райдер, 2007.— 44 с.
7. Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Шоста періодична доповідь (Проект). — К., 2001.
8. Жінка в Україні: Доповідь України на IV Всеукраїнській конференції зі становища жінок. — К., 1995.
9. Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (утвердження Гендерної рівності) на період
до 2016 року».
http://civic.kmu.gov.ua/civic_old/control/uk/discussion/ovv/project?project_id=134023
10. Кормич Л. І. Гендерна політика в аспекті соціальної відповідальності держави і суспільства. // Держава і права. – 2008. – Вип. 40. – с. 574 – 579.
11. Лавченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. –
Харків:, Бібліограф, 2003. – 344 с.
12. Лазар І. Г. Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи. – Львів:, ЛігаПрес, 2005. – 142 с.
13. Левченко К.Б. До визначення понять «жіноча політика» та «гендерна політика» / Людина. Свобода. Демократія. – К.: Юрисконсульт, 2006. –с. 121 – 128.
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14. Левченко К.Б. Національний механізм формування та впровадження гендерної політики в Україні: історико – правовий огляд. – Х.: Вид-во Національного університету
внутрішніх справ, 2003. – 44 с.
15. Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин / М-во Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Гос.
Ин-т развития семи и молодежи; Руководители авт. Кол.: Л.Е.Леонтьева, АВ. Толстокорова. - Харьков, Фолио, 2007. - 79 с.
16. Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення Гендерної
рівності. – К.: ПРООН, 2010.
17. Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – К.: К.І.С., 2004. – 536 с.
18. Приходько Е.А. Становление гендерного субъекта на пересечении дискурсов массовой культуры и политики / Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Х., 2010. – 208 с.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик (2 год).
1. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу.
2. Основні етапи організації та проведення гендерного аналізу.
3. Гендерна експертиза законодавства.
4. Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Література
1. Болотіна Н. Б. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза. — К., 2001.
2. Болотіна Н. Б. Соціальне право. Гендерна експертиза. -К.: Логос, 2001.
3. Буроменський М. В. Міжнародне право. Гендерна експертиза. — К.: Логос, 2001.
4. Гонюкова Л. Гендерний інструментарій в аналізі державної політики / Л. Гонюкова //
Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 3 (13). –
С. 107-116.
5. Гендерна експертиза українською законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т.
М. Мельник. — К., 2001.
6. Гендерний аналіз українського суспільства. — К., 1999.
7. Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення гендерно-правової експертизи
національного законодавства України / К. Б. Левченко. — К.: Телесик, 2008. — 88 с.
8. Мельник Т. М. Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади). — К: Логос, 2001.
9. Методика проведення Гендерного аналізу політик і програм Львівської обласної державної адміністрації. – К. : К.І.С., 2013. – 22 с.
10. Практическое руководство по внедрению гендерных подходов / под ред. А. Ниеманис. — Братислава: UNDP, 2005. — 316 с.
11. Ржаницына Л.С. Методика гендерного мониторинга бюджетной политики. Текст подготовлен в рамках проекта ЮНИФЕМ «Гендерные бюджеты в России", 2005
(http://www.owl.ru/rights/discussion2004/GB_monitoring_metodika.htm )
12. Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and
Amparo Serrano Pascual. — Brussels: ETUI, 2001. — 367 p.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики (2 год).
1. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі.
2. Комплексний підхід до вирішення проблем Гендерної рівності.
3. Основні компоненти політики Гендерної рівності.
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1. Бутовская М. Л. Гендер в современном мире: реалии и перспективы женщин в сфере
гендерного равенства / М. Л. Бутовская // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т.
10, № 3-4. – С. 165-170.
2. Вовченко О. М. Гендерное равенство как соціально-философская проблема. — М.,
2000.
3. Гандзюк А. Проблеми гендерної нерівності в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / редкол. Л. В. Губерський (гол. ред.) та ін. –
К., 2008. – Вип. 76 (у 2-х ч.), Ч. І : (у двох частинах). .
4. Ганзицька Т. С. Принципи права в механізмі забезпечення гендерної рівності в Україні
: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 : захищ. 23.11.13 / Тетяна Сергіївна Ганзицька. – Маріуполь, 2013. – 20 с.
5. Гендерна рівність як фактор сталого розвитку суспільства / авт. Руслана Безпальча. –
К., 2004. – 35 с.
6. Голованова Т. Теорія і практика формування гендерної рівності студентської молоді //
Теорія і практика гендерного виховання студентської молоді: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Запоріжжя, 1112 листопада 2004 р. / відп. ред. Міщик Л. І. – Запоріжжя, 2004. – С. 34-39.
7. Головіна К. ООН та питання гендерної рівності : реалізація положень Декларації 1948
року // Збірник тез студентів, аспірантів та викладачів ЗНУ / голова редкол.: С. М. Тимченко. – Запоріжжя, 2009. – С. 203-205.
8. Грицяк Н. В. Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних
звітів про людський розвиток та про виконання конвенції ООН "Про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок" / Н. В. Грицяк // Актуальні проблеми міжнародних
відносин : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Копійка (гол. ред.) та ін. – К., 2011. –
Вип. 96 (у 2-х ч.), Ч. І. – С. 143-148.
9. Грицяк Н. В. Міжнародна методологія вирівнювання гендерної нерівності // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 41-45.
10. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. — К.,
2002.
11. Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності: Монографія. –
Харків: Право, 2005. – 224 с.
12. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток
аналітичних центрів. – К., 2014. – 65 c.
13. Основи Гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник. / Автор. колектив: В. А. Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 100 с.
14. Реалізація державної політики щодо становища жінок // Інформаційно-методичний
вісник. — К., 1999. — Вип. 1.
15. Рівність жінок та чоловіків: світові тенденції і українські реалії. - К., 2001.
16. Рівність: проблеми гендерної дискримінації: Матеріали Всеукраїнського семінару
«Механізми забезпечення рівноправності жінок та чоловіків в Україні». — К., 1998.
Тема 8. Шляхи та механізми утвердження гендерної рівності: міжнародний аспект
(2 год).
1. Світові тенденції та стратегії утвердження гендеру.
2. Основні гендерні трансформації глобального масштабу.
3. Міжнародні механізми забезпечення гендерної рівності.
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6. Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони
зарубіжних країн з гендерної рівності. Друге доповнене видання. – К.: Стилос, 2010. –
440 с.
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доступу до ресурсу:
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1.

2.
3.

4.

Тема 9. Гендер як фактор політики і влади (2 год)
Політична сфера в гендерному вимірі.
1. Суть і зміст концепції паритетної демократії.
2. Причини гендерного дисбалансу в представництві в органах влади і самоврядування.
3. Гендерне квотування.
4. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва.
5. Гендерний аспект політичного лідерства.
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8. Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України : практика і перспективи : за
матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року / заг. ред. і упоряд. : О. І. Суслової, Е. Р.
Рахімкулова. – К. : Заповіт, 2007. – 70 с.
9. Грабовська І. Політичне лідерство в Україні : гендерний аспект / І. Грабовська // Сучасність. – 2007. – № 3. – С. 79-96.
10. Грошев И.В. Гендерные представления о власти // СОЦИС. – 2000. – №12. – С.33- 41.
11. Дармограй Н. Культура гендерної рівності в політиці // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – К, 2001. – Вип. 2. –
С. 276-286.
12. Довженко В. Управління гендерними процесами в Україні та шляхи його вдосконалення // Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції. - С. 14-15.
13. Жінки та вибори: успіхи, прорахунку майбутнє: Матеріали всеукраїнського круглого
столу, проведеного 15 квітня в Києві. — К., 1998.
14. Законодавче регулювання стосовно досягнення гендерної рівності в парламентах (досвід країн Європейського Союзу)
http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28902.pdf
15. Кресіна І. Реформування виборчої системи України: гендерні аспекти / І. Кресіна, О.
Ярош // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2007. – № 2 (8). – С. 45-52.
16. Лазор О. Д. Гендерна політика в органах публічної влади // Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.- метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
рек. МОНМСУ / О.Д.Лазор, О.Я.Лазор, І.Г.Юник. – Хмельницький, 2012. – С. 197-206.
17. Марценюк Т. Політичне представництво жінок та гендерні квоти: шведський досвід //
Соціальні виміри суспільства. Випуск 10. – К.: Інститут соціології НАН України, 2007. –
С. 153-161.
18. Скнар О.М. Гендер у політиці: проблеми та перспективи запровадження. – К. «К.І.С.»,
2005. – 236 с.
19. Чикалова И. Партии и власть в США и Великобритании: Гендерная политика в 1970–
1990-е годы. – Мн.: Тесей, 2000. – 288 с.
Тема 10. Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин (2 год) .
1. Суть і зміст гендернщї політики у сфері економіки і трудових відносин.
2. Механізм формування гендерної нерівності у трудових відносинах.
3. Причини гендерної дискримінації на ринку праці та шляхи її подолання. Гендерний
розрив у рівнях економічної активності, зайнятості та безробіття та його причини.
4. Природа феномену «фемінізації бідності».
5. Основні елементи гендерного аналізу бюджету.
Література
1. Азбука прав трудящихся женщин и гендерного равенства. – М: Изд. «Права человека», 2002.
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2. Айвазова С. Контракт «работающей матери»: советский вариант. // Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под.ред. М.Малышевой. М.: Academia, 2001. с. 291 – 310.
3. Баскакова М.Е. Равные возможности и гендерные стереотипы на рынке труда. М.,
МЦГИ, 1998.
4. Базуева Е. В. Власть как предмет исследования гендерной экономики // Женщина в
российском обществе. 2011. № 2. С. 3—14.
5. Близняк В. Гендерні відносини в економічній сфері // Основи теорії Гендеру: Навчальний посібник. – К.: “К.І.С.”, 2004. – С. 327-353.
6. Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.В. Костиковой.
- М.: Аспект Пресс, 2005. - 255 с.
7. Гендер для медій [Текст] : підруч. із гендерної теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін. ; за ред.: М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.
8. Гендерные аспекты политической социологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Отв. Ред. С.Г.Айвазова, О.А.Хасбулатова. – М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 260 с.
9. Гендерный калейдоскоп. Курс лекций. Под.ред. М.Малышевой. М.: Academia, 2001. с.
291 – 310. Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы / под ред.
Ф.Гардинер. – М.: Идея-Пресс, 2000. – 312 с.
10. Жінки на ринку праці України в період реформування економіки: правовий та соціологічний аспекти. - Харків, 1999.
11. Журженко, Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального
строительства (Gendered Markets of Ukraine: рolitical economy of nation building). – Вильнюс : ЕГУ, 2008. – 256 с.
12. Іващенко О. В. Про розвиток жіночого підприємництва в Україні // Філософська і соціологічна думка. — 1994. - № 1-2.
13. Куцмус Н.М. Теоретико-методологічні засади гендерних досліджень в економіці /
Н.М. Куцмус // Академічний огляд. – №1(40). – 2014. – С.11–16.
14. Мезенцева Е. Гендерная экономика: теоретические подходы // Вопросы экономики.
2000, №3. http://www.owl.ru/win/books/articles/mezenzeva.htm
15. Олимпиева И. Б., Ежова Л. В. Механизм формирования гендерного неравенства в трудовых отношениях // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. - Т. 12. № 1. - С. 89—108.
16. Темкина А, Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России / Социс. - №11. - 2002. - С. 4-15.
Тема 11. Гендерні аспекти політики у сфері освіти, науки та охорони здоров’я (2
год).
1. Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою.
2. Гендерний вимір доступності освіти.
3. Основні напрями гендерного виховання.
4. Гендерна політика у сфері академічної науки.
5. Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я.
6. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
Література
1. Гендерна освіта і виховання студентської молоді в процесі соціалізації : теорія та практика : монографія /С. Я. Харченко, С. М. Гришак, Н. С. Шабаєва ; Держ. закл. „Луган.
нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевчен446

ка”, 2013. – 258 с.
2. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Гендерный подход в здравоохранении. Учебное пособие. М.: Альфа Принт, 2001.
3. Доклад группы экспертов ООН, Департамента по улучшению положения женщин,
ВОЗ, Фонда народонаселения ООН. «Женщины и здоровье. Интеграция комплексного
гендерного подхода в систему здравоохранения'. Тунис, 1998 г.
http://www.gender.ru/russian/digest/2002-01/analize/complex.shtml .
4. Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под общ. ред.
Н.М.Римашевской; редколлегия: Е.А.Баллаева (председатель), Л.Г.Лунякова,
Н.М.Римашевская, Т.В.Чубарова. М., 2007. - 240 с.
http://gender.ru/pages/library/books/zdorovje_i_zdravoohranenie.php )
5. Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под общ. ред. Н.М. Римашевской; редколлегия: Е.А. Баллаева (председатель), Л.Г. Лунякова, Н.М. Римашевская,
Т.В. Чубарова. — М.: Агентство «Социальный проект», 2007. — 240 с.
6. Зернецька, О. Гендерна політика у сфері академічної науки [Текст] / О. Зернецька,
О. Мирончук // Політичний менеджмент. – 2008. – № 5. – С. 116-127.
7. Реалізація Гендерної політики в управлінні освітою : навчально-методичний посібник
/за заг. ред. Протасової Н.Г., д. пед. наук, проф. - Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. 176 c.
8. Шушпанов Д.Г. Гендерна складова соціально-економічних детермінант здоров’я населення //Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.
Серія: економічні науки. – Полтава, 2013. - № 2 (58) – С. 130-135.
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2.4.4. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерна психологія»
Розробник: Щотка О.П., доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Кількість кредитів –
4,0

Галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 - Політологія

Дисципліна вільного вибору студентів

Модулів – 2
Змістовних модулів-1
Індивідуальне науководослідне завдання (реферат,
дослідження)
Загальна кількість годин - 120

Спеціалізація: Гендерні
студії

Рік підготовки
5-й
Семестр
1-й
Лекції
20
Практичні, семінарські
-

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента –
2

Лабораторні
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

26
Самостійна робота
74
Індивідуальні завдання
Вид контролю
залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи:
46/74 (1/3)
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Гендерна психологія» є: формування професійнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- ознайомити студентів з різними аспектами вивчення Гендеру у історичній ретроспективі та на сучасному етапі розвитку психології;
- викласти основні теоретичні концепції, дані емпіричних досліджень Гендерної психології, а також методологічні можливості вивчення Гендерної проблематики;
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-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

розкрити прикладні аспекти вивчення Гендеру та сприяти розумінню магістрантами
стратегій підтримки самореалізації особистості у суспільстві з врахуванням Гендеру;
допомогти магістрантам відрефлексувати власні Гендерні стереотипи та Гендерні установки, усвідомити їх вплив на характер соціальних контактів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
знати:
теоретичні та методологічні засади гендерної психології;
історію формування гендерної психології;
систему основних понять гендерної психології;
механізми впливу основних інститутів соціалізації на формування гендерних атитюдів,
стереотипів, уявлень;
структуру та сутність гендерних характеристик особистості;
специфіку жіночого досвіду та самореалізації жінки у суспільстві;
психологічні чинники гендерної асиметрії та насильства щодо жінок;
основні методи вивчення гендерних характеристик особистості.
уміти:
адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної психології у публічних
дискусіях;
відповідно до мети застосовувати стратегії та методи психологічного дослідження гендерних характеристик особистості;
застосовувати психологічні концепції гендеру для критичного аналізу життєвого досвіду, спілкування, суспільних процесів та історичних подій;
відрізняти стереотипи масової свідомості від об’єктивних даних;
ефективно спілкуватися щодо гендерних питань в усній та письмових формах, спираючись на наукові психологічні дослідження;
використовувати знання гендерної психології в різних сферах професійної діяльності
та профілактиці гендерного насильства.

3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ
Предмет, структура та завдання гендерної психології. Еволюція гендерного знання в
психології: психологія статі, психологія статевих відмінностей, гендерна психологія. Рівні
аналізу гендеру та предмет гендерної психології. Структура гендерної психології: методологія гендерних досліджень у психології, психологія відмінностей, пов’язаних зі статтю, психологія гендерної соціалізації, психологія гендерної ідентичності, психологія гендерних груп.
Прикладна гендерна психологія та її пов’язаність з різними галузями психології та актуальними соціальними проблемами. Психологія гендерних груп. Гендерна психологія лідерства.
Психологія гендерного насильтва. Психологія гендерної комунікації.
Гендерна психологія в системі міждисциплінарного знання про гендер. Структура
гендерного знання. Міждисципланарні дослідження та їх особливовості щодо вивчення гендеру. Гендерологія та феміністика. Психологія в структурі гендерології та феміністики. Подвійний статус гендерної психології. Гендерна психологія як галузь соціальної психології. Гендерна психологія як складова міждисциплінарного вивченя гендеру.
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Розвиток гендерної психології. Роль фемінізму в розвитку гендерних досліджень у
психології. Основні хвилі та напрями розвитку сучасного фемінізму. Філософські питання гендерних відмінностей. Психоаналіз про природу гендерних відмінностей (З.Фройд, Е.Хорні).
Загальна характеристика етапів розвитку гендерної психології 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. Чоловічі студії. Особливості вітчизняних досліджень гендеру.
Завдання гендерної психології на сучасному етапі.
Перспективи розвитку гендерної психології. Основні проблеми гендерних досліджень: дефіцит знань про психологію чоловіка, методологічні розбіжності досліджень гендеру в психології, вплив гендерних стереотипів на результати досліджень, невідповідність методів дослідження сучасній методології
гендеру. Основні завдання вітчизняної гендерної психології: інституалізація галузі, адаптація
західної теорії та доказовість емпіричних досліджень.
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Система категорій гендерної психології. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у
психології. Класична трактовка поняття «генедер» у якості біосоціальної характеристики особистості. Гендер як сукупність пов’язаних із статтю соціальних ролей. Обмеження класичної
трактовки поняття «гендер». Різновиди змістової інтепретації поняття «гендер» у модерніській соціальній психології. Гендер як пов’язана система уявлень – «культурна схема», яка типізує індивідуальний досвід та поведінку (С.Бем). Гендер як соціальний інститут у системі владних стосунків (Дж.Лобер). Гендер як особливий порядок міжособистісної взаємодії та самопрезентації особистості (Г.Гарфінкель). Феномен «гендерного збою». Поняття «генденого
дисплею». Посмодерніська трактовка гендера як способу виявлення себе у просторі соціальної взаємодії.
Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології. Різниця у розумінні маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому психологічному знанні та гендерному підході. Персонологічна модель маскулінності та фемінності. Маскулінність та фемінність як стабільні біполярні особистісні риси. Біологічно детерміновані відмінності у патернах
чоловічої та жіночої поведінки. Ідея культурної детермінації гендерних відмінностей. Статево-рольова концепція маскулінності та фемінності. Неортогональна модель маскулінності та
фемінності. Поняття андрогінної особистості. Соціально-психологічна інтерпретація маскулінності та фемінності як соціальної ідентичності. Основні значення термінів маскуліність/фемінність у соціальній психології. Методологічні підходи до аналізу маскулінності/фемінності у соціальній психології.
Психологічні концепції та теорії гендеру. Психоаналітична теорія. Теорія соціального
научіння. Теорія когнітивного розвитку. Теорія гендерної схеми. «Нова психологія статі».
Теорія соціальної драматургії І.Гофмана. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Уєст та Зімерман про
«роблення гендеру». Характеристики гендеру: соціальна обумовленість; багатовимірність;
мінливість/контекстуальність; управління генером.
Гендер у соціокультурному вимірі. Гендерна культура. Норми маскулінності/фемінності та норми гетеросексуальності в культурі. Культурні очікування щодо чоловіка та
жінки та їх культурні особливості. Культури «третьої статі». Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший чинник нерівності статей. Ставлення до
жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти в оцінці сексуальності чоловіків та жінок.
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Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ
Методологія дослідження гендеру у психології. Некласична та постнекласична методологія дослідження. Принципи міждисциплінарності, номадичності та методологічної тріангуляції в психологічних дослідженнях гендеру. Основні підходи: парадигма статево-рольових
відмінностей; парадигма унікальної жіночої психології; парадигма соціального конструювання гендеру. Багатоголосе дослідження. Спільне дослідження.
Кількісні, якісні та крос-культурні дослідження гендеру. Організаційні; емпіричні;
методи обробки даних, інтерпретаційні методи. Базові пізнавальні установки дослідника
гендеру. Основні стратегії: кількісна, якісна та крос-культурна. Кількісні дослідження: експериментальні, кореляційні, лонгітюдні дослідження, мета-аналіз та контент аналіз.
Характеристики якісного підходу: ситуативність, політична заангажованість, діалогічність. Проблема репрезентативності та достовірності даних в якісних дослідженнях.
Кроскультурні дослідження гендеру у психології. Доцільність крос-культурних досліджень гендеру. Історія застосування крос-культурного плану. Підходи до вивчення гендеру в
контексті культури: міжкультурна психологія, культурна психологія, психологія корінних народів.
Методи дослідження генедеру. Психодіагностика гендеру: методи, які використовуються для вивчення гендерної ідентичності (Шкала Гілфорда-Циммермана; Мінісоцький багатофакторний опитувальник (ММРІ), шкала M/F; опитувальник Сандри Бем BSRI); опитувальники сексуальної орієнтації (Шкали А. Кінзі та Ф. Клайна, Гратки сексуальної орієнтації –
Sexual Orientation Grid (KSOG); методики для вивчення гендерних ролей (Шкала статеворольової поведінки, The Sex Role Behavior Scale (SRBS), Шкала жіночих настанов (Attitudes
Toward Women Scale). Проективні техніки. Психосемантичний диференціал. Анкетування.
Контент аналіз текстів та візуальних репрезентацій. Різні підходи до конструювання методик,
дискусивні питання.
Особливості діагностики сформованості гендерної ідентичності у дітей. Проблема вивчення варіацій та відхилень в процесі гендерної соціалізації. Графічні вивчення гендерної
ідентичності. Ігрові методи в роботі з дітьми: їх діагностична та розвивальні функції. Методи
діагностики сформованості гендерних уявлень та гендерної самосвідомості підлітків.
Якісні методи дослідження гендерних відносин та гендерних характеристик: кейсстади, усне опитування, фокус-група, спостереження, етнографічні методи, наративні дослідження, дискурс-аналіз, аналіз розмов. Розвиток методів гендерної психології: аналіз дій,
перформативні дослідження.
Тема 4. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Психологічна сутність гендерної соціалізації особистості. Поняття соціалізації. Сторони, сфери та механізми соціалізації. Інтеріоризація та естеріоризація. Сутність та чинники
гендерної соціалізації особистості. Гендерна система. Диференційована соціалізація та статево-рольова ідентифікація. Гендерна ресоціалізація.
Теорії та механізми гендерної соціалізації
Механізми гендерної соціалізації особистості в теоріях: психоаналіз, соціального научіння, когнітивній, новій психології статі. Психологічні механізмами гендерної соціалізації: процес ідентифікації; диференціальне підсилення та диференціальне моделювання; усвідомлення, розуміння статевої соціальної ролі;
гендерні схеми; соціальні очікування та конформність особистості.
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Основні інститути та агенти гендерної соціалізації. Сімейні та позасімейні джерела
інформації. Гендерна соціалізація у сім’ї: батьків та сіблінги. Плив однолітків. Поняття гендерної сегрегації в середовищі ровесників. Основні підходи до педагогічного супроводу школярів у процесі їх гендерної соціалізації. ЗМІ та гендерна соціалізація. Роль дитячої літератури в
гендерній соціалізації.
Тема 5. ГЕНДЕРНА РОЛЬ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Гендерні стереотипи як шаблон гендерної ролі. Психологічний зміст поняття «гендерний стереотип». Структура гендерного стереотипу: описовий та наказовий компоненти.
Зміст гендерного стереотипу: стереотипи фемінності та маскулінності; стереотипи сімейних
та професійних ролей; стереотипи діяльності чоловіків та жінок. Властивості гендерних стереотипів. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Формування гендерних
стереотипів. Гендерні стереотипи у ЗМІ, кіно, рекламі.
Гендерна роль: поняття, зміст, рівні аналізу. Гендерна роль у структурі соціальних
ролей особистості. Психологічна сутність гендерної ролі. Традиційні гендерні ролі. Норми
жіночої гендерної ролі. Норми чоловічої гендерної ролі. Обмеження особистісного розвитку,
що накладаються традиційними гендерними ролями. Трансформація гендерних образів та
гендерних ролей. Криза маскулінності. Рівні вивчення гендерних ролей особистості.
Гендерно-рольовий конфлікт. Гендернорольові дисгармонії та гіпергендерна поведінка. Поняття гендерно-рольового конфлікту. Природа внутрішньо-рольового конфлікту у
жінок. Рольовий конфлікт працюючої жінки. Конфлікт страху успіху. Екзистенційно-гендерний
конфлікт. Чинники гендерно-рольового конфлікту. Почуття провини, як індикатор внутрішньо-рольового конфлікту у жінок. Психологічні та соціальні умови зменшення рольового напруження у працюючих жінок. Рольове переструктурування та його форми.
Сексизм та гендерна дискримінація.
Гендерна категорізація та прихильне ставлення до своєї та чужих гендерних спільнот. Сексизм, гендерна дискримінація та гендерна
маніпуляція. Позитивний, ворожий та амбівалетний сексизм. Мізогенія, зокрема жіноча мізогенія. Гомофілія та гомофобія.
Розділ 6. ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Гендерна ідентичність особистості. Гендерна ідентичність: поняття гендерної ідентичності. Психологічна сутність гендерної ідентичності. Проблема ідентичності у психологічній
науці: Ідентичність з позицій психоаналізу, когнітивізму, інтеракціонізму, наративного підходу.
Структура, види та розвиток гендерної ідентичності Структурні та часові модуси ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Основні індикатори гендерної ідентичності. Маскулінність, фемінність та андрогінність як гендерні властивості особистості. Розвиток гендерної ідентичності: теорії розвитку гендерної ідентичності. Етапи розвитку. Види гендерної ідентичності. Гендерна ідентичність чоловіків та жінок. Види гендерної ідентичності. Множинна
гендерна ідентичність.
Гендер та сексуальність. Сексуальність та психосексуальний розвиток: Концепції
сексуальності. Сексуальний досвід як один з критеріїв соціальної категорізації. Чоловіча та
жіноча сексуальність. Психосексуальний розвиток людини. Вік та мотиви статевих контактів.
Підліткова сексуальність. Сексуальна привабливість. Поняття сексуальної ідентичності: Види
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сексуальної ідентичності. Феномен дифузної сексуальної ідентичності. Вторинна гендерна
ідентифікація: переосмислення образу Я відповідно до актуального сексуального досвіду.
Феномен queer-ідентичності. Норма гетеросексуальності та її лібералізація. Квір. Квіртеорії. Теорія гомосексуальної квір-ідентичності. Теорія квір-ідентичності як експериментального бажання. Ексцентричний суб’єкт. Маргінальна особистість. Гомосексуальна квірсуб’єктивність. Бажання експериментувати. Сприйняття гомосексуальності. Соціальнопсихологічна природа гомофобії. Бігендерність. Інтерсексуалізм. Транссексуалізм. Трансвестизм. Трасгенедер. Проблема самовизначення трасгендерних особистостей.
Тема 7. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА
Гендер і досягнення. Жінки в управлінні та політиці: історичний аспект. Гендерна
асиметрія в управлінні та політиці. Гендерні стереотипи в менеджменті. Бар’єри успішної
жіночої кар’єри. Феномен «скляної стелі». Основні дискримінаційні процеси щодо жінок в
кар’єрі. Стереотипи щодо жінок лідерок. Гендерний менеджмент як захисні стратегії жінок в
кар’єрі. Страх успіху як внутрішня перешкода досягненням жінок у кар’єрі. Соціальнопсихологічні особливості жінок, що вибудовують кар’єру у традиційно «жіночих» та «чоловічих» сферах. Стратегії та тактики психологічної підтримки жіночої кар’єри.
Сучасні напрями дослідження гендерних аспектів лідерства. Основні напрями: дослідження гендерної специфіки поведінки лідера; дослідження гендерної ідентичності лідера;
крос-культурні дослідження лідерства; дослідження гендерних особливостей особистості
лідера; дослідження перешкод лідерству жінок. Психологія жінки керівника. Стилі жіночого
керівництва та лідерства. Дискримінація та мобінг на роботі за гендерною ознакою. Жінки та
чоловіки як суб’єкти ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх урегулювання.
Гендерні теорії лідерства. Концепція «гендерного потоку». Теорія гендерного відбору
лідерів. Концепція токенізму. Спокушаючий менеджмент. Статусна теорія. Теорія рольової
конгруентності. Транзакційне та трансформаційне лідерство.
Лідерський потенціал у жінок та його розвиток. Поняття лідерського потенціалу.
Структура лідерського потенціалу жінки. Самоефективність як ядро лідерського потенціалу
жінки. Програми розвитку лідерського потенціалу. Психологічні умови розвитку лідерського
потенціалу.
Тема 8. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Поняття гендерного насильства. Насильство як особливий тип стосунків. Психологічне насильство як ядро насильства. Спектр психологічного насильства. Поняття «гендерне насильство» та «насильство щодо жінок». Нормативний тиск гендерних очікувань як насильство. Насильство у гендерних стосунках.
Різновиди гендерного насильства. Фізичне, сексуальне та психологічне насильство.
Домашнє насильство щодо жінок. Насильство на різних етапах життя жінки. Сприйняття насильству щодо жінок у суспільстві. Особистісно-сімейна та соціокультурні моделі. Психологія
насильника. Форми психологічного насильства щодо жінок.
Чинники насильства щодо жінок.
Концепції психологічного насильства щодо
жінок. Культурно-історичні аспекти насильства щодо жінок. Культура згвалтування та її витоки. Чинники домашнього насильства в Україні. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в
контексті військових дій. Психологічні чинники насильства. Віктимізація жінок у суспільстві.
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Віктимна поведінка жінок в процесі їх сімейної соціалізації. Трикутник Капмана. Коло насильства.
Наслідки насильства щодо жінок та їх психологічна корекція. Близькі та віддалені
наслідки насильства на соматичному, психоемоційному, когнітивному, особистісному та поведінковому рівнях. Поняття психологічної травми, травматичного стресу та посттравматичного розладу особистості. Неконструктивні захисти. Методи психологічної роботи з наслідками насильства.
Тема 9. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Гендер у мовному вимірі. Понятійна база аналізу гендерного спілкування. Лінгвістина гендерологія. Феномен лінгвістичної дискримінації гендерів. Гендерна асиметрія в мові.
Андроцентризм у мові. Проблема помітності жінки у мовленні. Мовний сексизм. Гендерно
чутливе мовлення. Неупереджене наукове гендерне мовлення.
Гендерні особливості спілкування.
Гендерні особливості вербальної поведінки.
Стиль жіночого мовлення як дефіцитарного. Природа нерозуміння між статями. Бар’єри гендерної комунікації: передбачувана подібність, мова, хибна інтерпретація, упередженість,
стереотипи, тенденція оцінювати, підвищена тривожність. Комунікативне домінування чоловіків. Жіноча мовна культура. Сильні сторони жіночого спілкування. Гендер та невербальне
спілкування.
Створення гендеру у спілкуванні. Комунікація як відображення змісту поняття гендеру. Комунікація як формування генедеру. Гендерний дискурс. Вплив лінгвістичної практики
на виникнення гендерних субкультур. Гендерна комунікація: спілкування субкультур. Основні елементи гендерної комунікації – світогляд, мова, невербальна поведінка.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин відведених на:
Тема

лекції

Семін.та
практ.зан
яття

Лаб. роботи

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Гендерна психологія:
2
2
предмет, завдання, становлення
Тема 2. Теоретичні основи ген2
2
дерної психології
Тема 3. Методологія та методи
психологічного
дослідження
2
4
гендеру
Тема 4. Психологія гендерної
2
4
соціалізації
Тема 5. Гендерна роль: соціаль2
4
но-психологічний аспект
Тема 6. Гендерна ідентичність
4
4
особистості

Сам.
роботу

Індивідуальну
роботу

8

-

8
8

-

8

-

8

-

10

454

Тема 7. Гендерна психологія
лідерства
Тема 8. Психологія гендерного
насильства
Тема 9. Гендерна психологія
спілкування
Всього

5. Теми практичних занять
№
з/п

2

2

-

8

2

2

-

8

2

2

-

8

-

20

26

-

74

-

Назва теми

-

Кількість
годин

1

Тема 1. Гендерна психологія: предмет, завдання, становлення

2

2

Тема 2. Теоретичні основи гендерної психології
Тема 3. Методологія та методи психологічного дослідження гендеру
Тема 4. Психологія гендерної соціалізації
Тема 5. Гендерна роль: соціально-психологічний аспект
Тема 6. Гендерна ідентичність особистості
Тема 7. Гендерна психологія лідерства
Тема 8. Психологія гендерного насильства
Тема 9. Гендерна психологія спілкування
Разом

2

3
4
5
6
7
8
9

4
4
4
4
2
2
2
26

4.
5.
6.

6. Самостійна робота
Виписати в психологічний словник визначення ключових понять з кожної теми.
До кожної вивченої теми скласти логічні схеми, що розкривають зв’язки між основними поняттями.
До кожної вивченої теми опрацювати рекомендовану літературу, переглянути відеоматеріали та підготуватися до дискусії.
Підготувати презентацію 1-ї доповіді.
Виконати тестові завдання для самоперевірки знань.
Підготувати реферат або дослідний проект на обрану тему.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Орієнтовна тематика індз(індивідуальних науково-дослідних завдань)
Гендерна ідентичність у дитинстві.
Розвиток гендерної ідентичності у підлітковому віці та юності.
Гендер та розвиток особистості дорослих.
Гендерна ідентичність у контексті старіння.
Гендерні відмінності у сексуальності.
Гендерні відмінності та харчова поведінка.
Гендерна соціалізація та гендерні відмінності в емоційному розвитку.
Гендерні особливості вербальної та невербальної комунікації.

1.
2.
3.
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9. Гендерні особливості креативності особистості.
10. Академічні здібності та нахили школярів: гендерно-психологічний аналіз.
11. Математичні здібності дівчат у контексті гендерної соціалізації.
12. Психофізіологія гендерних відмінностей.
13. Гендерний аспект ставлення до здоров’я.
14. Гендерні стратегії опанування стресом.
15. Психологічне благополуччя: гендерний ракурс.
16. Гендерні особливості ведення переговорів.
17. Гендерна політика організацій та особливості гендерної взаємодії.
18. Гендерна дискримінація та мобінг в організаціях.
19. Гендерна психологія великих груп.
20. Гендерні аспекти агресивності та просоціальної поведінки.
21. Феміністична психотерапія: теорія та практика.
22. Психотерапія з чоловіками: зміст та процес.
23. Гендерні стратегії створення іміджу.
24. Гендерна ідентичність: консервативна та контраверсійна.
25. Ненормативна ідентичність та ризики психологічного неблагополуччя.
26. Гендерні особливості мотивації досягнення.
27. Гендерні відмінності у соціальному інтелекті.
28. Дискурс «жіночої долі» та життєві сценарії жінок.
29. Перший сексуальний досвід як травма.
30. Соціальна віктимізація жінок та домашнє насильство.
31. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в контексті війни в Україні.
32. Психологічні аспекти ставлення до представників ЛГБТ спільнот.
33. Психологічний аналіз дискримінації та сексизму щодо чоловіків у суспільстві.
34. Психологічний аналіз впливу ЗМІ на гендерну соціалізацію.
35. Психологічні аспекти жіночої творчості.
36. Психологічні засади протидії гендерній дискримінації в освіті.
37. Психологічна профілактика гендерно-орієнтованого насилля у школі.
38. Сексуальні домагання та їх попередження: культурний, соціальний та психологічний
аспекти.
39. Квір-сім’я: особливості сімейних стосунків.
40. Соціальний контроль тілесності та підліткова анорексія.
41. Виникнення та розвиток жіночої психології.
42. Виникнення та розвиток психологічних досліджень ЛГБТ.
43. Виникнення та розвиток психології чоловіків та мужності.
44. Західний, Арабський та Східно-європейський фемінізм: діалог поглядів.
45. Фемінізм: історія, міфологія та вплив на психологію.
46. Українські феміністки: історико-психологічний портрети.
7. Методи навчання
Лекції та лабораторні заняття із застосуванням проекційної комп’ютерної та мультимедійної техніки, консультації, бесіди, інтерактивні методи (дискусія, ділова гра, елементи
тренінгу), аналіз кейсів ситуацій, робота з науковими, художніми та публіцистичними текстами, психологічна самодіагностика, психологічні прийоми, що поглиблюють рефлексію генде456

рних атитюдів, стереотипів, їх проблематизують «Особистий гендерний обрах», «Ціна стереотипу», «Гендерна автобіографія», «Фотовойс» та ін.
8. Методи контролю
Усна співбесіда під час проведення практичних занять, аналіз психологічних ситуацій,
звіт про проведене психологічне дослідження, оцінка рефератів, підсумкового портфоліо,
підсумкова співбесіда з тестуванням.
Критерії оцінювання
При оцінюванні виконання завдань виставляється:
"відмінно" - студент виявив всебічні та систематизовані знання програмного матеріалу, правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді аргументи, висловлює
власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка і завершена, мова літературна.
"добре" - студент виявив повне засвоєння програмного матеріалу, але має незначні
ускладнення при використанні визначених програмою знань; власне ставлення висловлюється, але в аргументації зустрічаються окремі неточності.
"задовільно" - студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в об'ємі,
що необхідний для подальшого навчання і роботи, але порушує логічний виклад, відповідь
недостатньо самостійна, аргументація слабка, є помилки в знанні матеріалу і висновках.
"незадовільно" - студент виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, головного матеріалу не знає.

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль
Підс/
2
контроль
ІНДЗ
Залік
/реферат

Модуль 1
Т1
3

Т2
3

Т3
3

Т4
3

Т5
3

Т6
3

Т7
3

100
30

Т8
3

Т9
3

Т10
3

Т11
3

Т12
3

Т13
4

Сума

-

Тест
30

Активна участь у дискусії під час заняття - 30%
Презентація виступу групі - 10%
Тести - 30%
Індивідуальна дослідна робота або реферат - 30%
10. Методичне забезпечення
Навчальна програма «Гендерна психологія»
Методичні розробки до практичних та лабораторних занять
Щотка О.П. Гендерна психологія. Ніжин. 2019.
11. Рекомендована література
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Базова:
1. Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.) (2010) Handbook of Gender Research in Psychology.
London: Springer Science+Business Media.
2. Бем С. (2004). Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов.
М.: «Российская политическая энциклопедия».
3. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер.
4. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева.
5. Бовуар С. (1994). Друга стать. К.: Основи.
6. Говорун Т. (1999) Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Т. : Навч. книга.
7. Говорун Т. В. (2004) Гендерна психологія. К. : Академія
8. Горні К. (2003). Втеча від жіночості. Незалежний культурологічний часопис «I», № 27, 6-23.
9. Джагоз А. (2008). Введение в квир-теорию. М.: Канон.
10. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. (1998). Социальное конструирование гендера. Социологический журнал, 1998, № 3-4, С. 171-182.
11. Ильин Е. П. (2010) Пол и гендер. СПб. : Питер.
12. Іванченко С.М. (2007). Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, №4., 157173
13. Клецина И. С. (ред.). (2003). Практикум по гендерной психологии. СПб.: Питер.
14. Малкина-Пых И. Г. (2006). Гендерная терапия. М.:"ЭКСМО".
15. Неlgeson, Vicki S. (2012) Тhе рsychology of gender (4tn еd.) Boston: Реаrson
16. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав.
17. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю. Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
18. Chrisler J. C., McCreary D.R. (eds.) (2010) Handbook of Gender Research in Psychology. London:
Springer Science+Business Media.
19. Неlgeson, Vicki S. (2012) Тhе рsychology of gender (4tn еd.) Boston: Реаrson
Допоміжна:
20. Athanasiades C., Deliyanni-Kouimtzis V. (2010) The experience of bullying in secondary school
students, Psychology in the Schools, 47, 4, 328-341
21. Barát, E. (2011). Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct
binary”. In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies.
London: Ashgate, 85-98.
22. Chodorow, N. J. (1989). Feminism and psychoanalytic theory. New Haven, CT: Yale University
Press.
23. Chrisler J. C., McCreary D.R. (eds.) (2010) Handbook of Gender Research in Psychology.
London: Springer Science+Business Media.
24. Eagly, A. H., & Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A meta-analysis.
Psychological Bulletin, 108, 233-256.
25. Florence D. (2008) Psychology of women : A handbook of issues and theories /Florence L.
Denmark and Michele A. Paludi. — 2nd ed.
26. Gergen, M. (2001). Feminist reconstructions in psychology: Narrative, gender, and
performance. Thousand Oaks,CA: Sage.
27. Joan C. Chrisler, Donald R. McCreary (eds.) (2010). Handbook of gender research in
psychology. New York ; London : Springer.
28. Kelinsky Lia R., Anderson James C. (2015) Women’s Leadership Development Training for
[Program]. Gournal of Leadership Education. Volume 15.Issue 1
29. Maccoby (Ed.), The development of sex differences. Stanford, CA: Stanford University Press.
Luecke-Aleksa, Anderson, Collins & Schmitt, 1995
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30. Matlin M. (1996). The psychology of women (3 rd.ed). New York: Harcourd Brace.
31. Mažeikiene N. (2015). The Role of Biographical Narrative in Critical and Feminist Social work.
In: Elżbieta H. Oleksy, Aleksandra M. Różalska and Marek M. Wojtaszek. Eds.). The Personal of
the Political - Transgenerational Dialogues in Contemporary European Feminisms. Cambridge
Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne
32. Ramet, S. P. (1996). Gender reversals and gender cultures. New York: Pointing-Green.
33. Shelley J. Correll, Sarah Thébaud, Stephen Benard (ed.) (2007). Social Psychology of Gender.
Amsterdam. Oxford : Elsevier JAI.
34. Tereškinas, A.P., Rūta, B.V., Jurga I.. R. (2016). Vyrai nusivylimo ekonomikose: tarp gero
gyvenimo ir socialinės atskirties. Mokslo studija. Kaunas: VDU.
35. Wilkinson, S. (1997). Feminist psychology. In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.
An introduction (pp. 247-264). London: Sage Publications.
36. Антонова Н.В. (1996). Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. Вопросы психологии, №
1.
37. Бем С. (2004). Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов.
М.: «Российская политическая энциклопедия».
38. Бендас Т В. (2009). Психология лидерства. СПб.: Издательский дом «Питер».
39. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер.
40. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева.
41. Бовуар С. (1994). Друга стать. К.: Основи.
42. Воронцов Д.В. (2009). Гендерные исследования в социальной психологии: границы поля.
Росийский психологический журнал, Т.6, №2, 46-53.
43. Говорун Т. В. (2004) Гендерна психологія. К. : Академія
44. Горні К. (2003). Втеча від жіночості. Незалежний культурологічний часопис «I», № 27, 623.
45. Городнова Н, Перепетченко Н., Мирончук В, Шпакович М. (2004). Статево-рольові стереотипи на сторінках шкільних підручників. Психолог, № 21–22, 114 – 128.
46. Джагоз А. (2008). Введение в квир-теорию. М.: Канон.
47. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. (1998). Социальное конструирование гендера. Социологический журнал, 1998, № 3-4, С. 171-182.
48. Иванченко С. Н. (2009). Трансгендерность, гендерная идентичность и гендерные стереотипы. Психологические исследования, № 6(8). Режим доступу:
http://psystudy.ru/index.php/num/2009n6-8/259-ivanchenko8.html).
49. Ильин Е. П. (2010) Пол и гендер. СПб. : Питер.
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53. Кісь О (2003). Моделі конструювання гендерної ідентичности жінки в сучасній Україні.
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54. Клецина И. С. (1998). Гендерная социализация. СПб.: Издательтво РГПУ им. А.И.Герцена.
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Додаток А.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ (2 г.)
1. Предмет, структура та завдання гендерної психології
2. Гендерна психологія в системі міждисциплінарного знання про гендер
3. Розвиток гендерної психології
4. Завдання гендерної психології на сучасному етапі
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер (С.6-59)
2. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева (C.7-9)
3. Воронова А. В. (2014). Гендерная психология как новое направление науки. Ярославский
педагогический вестник, Т. 2, № 1, 288-292.
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4. Клецина И. С. (2002). Развитие гендерных исследований в психологии. Общественные
науки и современность, № 3, 181-192.
5. Ткалич М.Г. (2016) Гендерна психологія. К.: Академвидав (C.7-41)
6. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
7. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston^ Реаrson (рр 1-28; 48-66)
8. Wilkinson, S. (1997). Feminist psychology. In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.
An introduction London: Sage Publications. (pp. 247-264).
Film:
Біографічна
драма
«Суфражистка»:
https://www.youtube.com/watch?v=nVDEF6Nw7Ag
Тема 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (2 г.)
1. Система категорій гендерної психології
2. Психологічні концепції та теорії гендеру
3. Гендер у соціокультурному вимірі
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рекомендована література:
Бем С. (2004). Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов.
М.: «Российская политическая энциклопедия».
Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева, 7-9
Горні К. (2003). Втеча від жіночості. Незалежний культурологічний часопис «I», № 27, 623.
Іванченко С.М. (2007) Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, №4., 157-173
Клецина И. С. (2003) От психологии пола – к гендерным исследованиям в психологии.
Вопросы психологии, № 1, 61-78.
Мид М. (1998). Культура и мир детства. М: Наука.
Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав, 7-41
Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр.1-28; 48-66)
Film: Документальний серіал «Чоловіки та жінки: однакові та різні»:
https://www.youtube.com/watch?v=AgArfF__pfE

Тема 3.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ (4 г.)
1. Методологія дослідження гендеру у психології
2. Кількісні, якісні та крос-культурні дослідження гендеру
3. Основні емпіричні методи гендерної психології
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер (С.42-54).
2. Воронцов Д.В. (2009) Гендерные исследования в социальной психологии: границы поля.
Росийский психологический журнал, Т.6., №2. 46-53.
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3. Іванченко С.М. (2007). Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, №4, 157173.
4. Мацумото Д. (2003). Культура и гендер. Психология и культура. СПб.: Питер, Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/08.php
5. Радина Н. К. (2012) Гендерная методология в социальной психологии. Социальная психология и общество, №3, 36–47.
6. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав, (С.42-54).
7. Улановский А.М. (2009) Качественные исследования: подходы, стратегии, методы. Психологический журнал, № 2, 8-28
8. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
9. Неlgeson, Vicki S. (2012) Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр 29-48)
10. Gordon B. Forbes (2010) Gender Research in General. Cross-Cultural Research Methods and
the Study of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of Gender
Research in Psychology (pp 133-178). London: Springer Science+Business Media.
11. Mary M. Gergen (2010) Gender Research in General. Qualitative Inquiry in Gender Studies. In
Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. (pp
103-132) London: Springer Science+Business Media.
12. Sarah K. Murnen and Linda Smolak (2010) Gender Research in General. Quantitative
Approaches to the Study of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook
of Gender Research in Psychology (pp 81-102). London: Springer Science+Business Media.
13. Papathanasiou M., Flouli A. Thematic Analysis In Feminist Research. In O.V. Avramenko, T.V.
Lisova (Eds.), Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd
International Conference "Gender Studies: Learning, Research, and Practice" and the
Workshop for Young Researchers "Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy,
and Peace"(p.101). Kropyvnytskyi: KOD Publishing House
Рекомендовані періодичні видання:
14. Psychology of Men & Masculinity http://www.apa.org/pubs/journals/men/sample.aspx
15. Feminism & Psychology - http://journals.sagepub.com/home/fap
16. Psychology of Women Quarterly - http://journals.sagepub.com/home/pwq
17. Women & Therapy - https://www.tandfonline.com/loi/wwat20
18. Наукові студії з соціальної психології http://ispp.org.ua/bibl_4.htm
Тема 4.
ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ (4 г.)
1. Психологічна сутність гендерної соціалізації особистості
2. Теорії та механізми гендерної соціалізації
3. Основні інститути та агенти гендерної соціалізації
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Андреева Г. М. (2000). Социальная психология. М.: Аспект-Пресс (С.274-287).
2. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева (C.7-9).
3. Говорун Т., Кікінежді О. (2003) Гендерна ідеологія в навчально-виховному процесі. Освіта і управління, №4, 56-68.
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4. Городнова Н, Перепетченко Н., Мирончук В, Шпакович М. (2004). Статево-рольові стереотипи на сторінках шкільних підручників. Психолог. № 21–22, 114 – 128.
5. Пайнс Э., Маслач К. (2000). Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер (С.168207)
6. Титаренко Т.М. (2008). Основи соціальної психології. Соціальна психологія особистості. К.:
Міленіум (С.377-440).
7. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (C.7-41).
8. Чодороу Н. (2000). Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола.
Е.И.Гапова, А.Р.Усманова (сост.). Антология гендерной теории (С.29-76). Минск, 2000.
9. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd). Boston: Реаrson (рр 1-28; 48-66).
10. Sakka D., Deliyanni-Kouimtzi K. (2006) 'We have to find a solution': adolescent boys' and girls'
notions of fatherhood, Gender and Education. V.18. №1, pp 51-74
11. Stockard Jean (2006). Gender Socialization. J.Saltzman Chafetz (Ed.), Handbook of the
Sociology of Gender. (pp 215-229). Houston: Springer Science+Business Media, LLC
Recommended periodicals:
12. Журнал «Я» № 44 (2018) «Гендер і діти» - http://www.krona.org.ua/zhurnal-ya.html.
Тема 5.
ГЕНДЕРНА РОЛЬ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (4 г.)
1. Гендерні стереотипи як шаблон гендерної ролі
2. Гендерна роль: поняття, зміст, рівні аналізу
3. Гендерно-рольовий конфлікт
4. Сексизм та гендерна дискримінація
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Андреева Г. М. (2000). Социализация. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс (С.288303).
2. Бовуар С. (1994). Друга стать. К.: Основи, 1994.
3. Горнойстай П. П. (2007). Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. К.: Интерпресс ЛТД.
4. Майерс Д. (2000) Социальная психология. СПб.: Питер (С.158-194; 433-483)
5. Орбан-Лембрик Л.Е. (2003). Статево-рольові параметри особистості. Соціальна психологія. К.: Академвидав (С.155-159).
6. Пайнс Э., Маслач К. (2000). Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер (С.168-207)
7. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.158-196)
8. Lopata H.Z. Stockard Jean (2006) Gender and Social Roles. J.Saltzman Chafetz (Ed.),
Handbook of the Sociology of Gender (pp 229-246). Houston: Springer Science+Business
Media, LLC.
9. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр 67-101).
10. Flouli A. Meanings of sexism and gender equality. O.V. Avramenko, T.V. Lisova (Ed.), Gender
Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference
"Gender Studies: Learning, Research, and Practice" and the Workshop for Young Researchers
"Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace" (April 16-20, 2018)
(С.43). Kropyvnytskyi: KOD Publishing House.
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Film: Художній фільм «Billy Elliot»: http://hdrezka.ag/films/drama/1015-billi-elliot.html.
Тема 6.
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ (4 г.)
1. Поняття гендерної ідентичності
2. Структура, види та розвиток гендерної ідентичності
3. Гендер та сексуальність
4. Феномен «queer-ідентичність»
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендована література:
Антонова Н.В. (1996). Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. Вопросы психологии, №
1.
Джагоз А. (2008). Введение в квир-теорию. М.: Канон.
Иванченко С. Н. (2009) Трансгендерность, гендерная идентичность и гендерные стереотипы.
Психологические
исследования,
№
6(8).
Режим
доступу:
http://psystudy.ru/index.php/num/2009n6-8/259-ivanchenko8.html).
Луковицкая Е. Г. (2003) Сексуальность: стереотипы и реальность. В: И. С. Клецина (ред.),
Практикум по гендерной психологии. (С.404-410). СПБ.: Питер.
Румянцева П. В (2003) Гендерная идентичность. В: И. С. Клецина (ред.), Практикум по
гендерной психологии. (С.171-176).СПБ.: Питер.
Титаренко Т. М. (2008) Соціальна психологія особистості. Основи соціальної психології. К.:
Міленіум (С. 377-440).
Ткалич М. Г. Гендерна психологія (2016). К.: Академвидав (С.55-127).
Barát, E. (2011). Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct
binary”. In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies.
London: Ashgate, 85-98.
Film: Біолграфічна драма «Дівчина з Данії»: http://kinokrad.co/285671-devushka-izdanii.html.

Тема 7.
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА (2 г.)
1. Гендер і досягнення
2. Сучасні напрями дослідження гендерних аспектів лідерства
3. Гендерні теорії лідерства
4. Лідерський потенціал у жінок та його розвиток
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бендас Т В. (2009). Психология лидерства. СПб: «Питер» (С.142-220)
2. Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: відкриті дані ЄДРПОУ Режим доступу:http://socialdata.org.ua/edrpou-gender/
3. Індекс гендерного розриву-2017. Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/indeksgendernogo-rozryvu-2017
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4. Постанова від 11 квітня 2018 р. № 273. Про затвердження Державної соціальної програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. 2018.
Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova2018-64361.html
5. Клецина И. С. (ред.) (2003). Практикум по гендерной психологии. СПб.: Питер, (С.300-329).
6. Ткалич М.Г. (2015). Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій: монографія.
Київ-Запоріжжя: ЗНУ.
7. Ткалич М.Г. (2015). Психолого-організаційні особливості гендерної політики організацій та
дискримінації на робочому місці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and
Psychology. III(21). Issue: 43. Режим доступу: www.seanewdim.com.
8. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.197-214)
9. Щотка О.П. (2017) Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С.
Костюка НАПН України та УАОПП. № 1 (8). 91-97.
Тема 8.
ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА (2 г.)
1. Поняття гендерного насильства
2. Різновиди гендерного насильства
3. Чинники насильства щодо жінок
4. Наслідки насильства щодо жінок та їх психологічна корекція
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Герман, Дж. (2015) Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства —
від знущань у сім’ї до політичного терору. Львів: Видавництво Старого Лева/
2. Данилова О.Л. (2003) Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты.
В И. Клецина (ред.), Практикум по генденой психологии. (С.388-403). СПб: Питер.
3. Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф. (2003) Психология и психотерапия насилия. М.
4. Кауфман М. (1987) Конструювання маскулінності та тріада чоловічого насильства. Режим
доступу: https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/triada-cholovichogonasilstva-134030.html
5. Малкина-Пых И.Г. (2008) Психологическая помощь в кризисныхх ситуациях. Справочник
практического психолога. М.: Эксмо (С.477-568)
6. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія К.: Академвидав (С.93-105)
7. Athanasiades C., Deliyanni-Kouimtzis V. (2010) The experience of bullying in secondary school
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9. Mažeikiene N. (2015). The Role of Biographical Narrative in Critical and Feminist Social work.
In: Elżbieta H. Oleksy, Aleksandra M. Różalska and Marek M. Wojtaszek. Eds.). The Personal of
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Тема 9.
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ (2 г.)
1. Гендер у мовному вимірі
2. Гендерні особливості спілкування
3. Створення гендеру у спілкуванні
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Воронцов Д.В. (2008). Гендерная психология общения. Ростов-на-Дону:Издательство
ЮФУ.
2. Говорун Т. В. (2004) Гендерна психологія. К. : Академія.
3. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. (2003) Межличностное общение. СПб.:
Питер.
4. Денисова А. (ред) (2002). Словарь гендерных терминов. М.: Информация XXI век.
5. Титаренко Т.М. (2013). Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі. Наукові студії із соціальної та політичної психології, Вип. 33(36), 31–38.
6. Титатенко Т.М. (2008) Сучасна психологія особистості. К.: Каравела, 2013 (С. 193-230).
7. Ткалич М.Г. (2016) Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.158-196)
8. McHugh М., Hambaugh J. (2010) Gender Research in General. Сommunication. She Said, He
Said: Gender, Language, and Power. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook
of Gender Research in Psychology. (pp 379-410). London: Springer Science+Business Media.
9. Schmid Mast M., Sczesny S. (2010) Gender Research in General. Сommunication. Gender,
Power, and Nonverbal Behavior. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of
Gender Research in Psychology (pp 411-425). London: Springer Science+Business Media.
10. Smith С.А., Johnston-Robledo І., McHugh М.С.,Chrisler J.С. (2010) Gender Research in General.
Сommunication. Words Matter: The Language of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R.
McCreary (eds.), Handbook of Gender Research in Psychology (pp 361-378). London: Springer
Science+Business Media.
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2.4.5. Робоча програма навчальної дисципліни «Освіта і гендер»
Розробник: Желіба О.В., доцент кафедри політології, права та філософії, кандидат педагогічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів – 4

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
05 соціальні та поведінкові
науки

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Нормативна
(за вибором)

Напрям підготовки
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання: портфоліо

Спеціальність (професійне
спрямування):
052 Політологія

Загальна кількість годин 120

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний
рівень: мігістр

Рік підготовки:
1-й
Семестр
Триместр
2-й
Лекції
20 год.
Практичні, семінарські
40 год.
Лабораторні
Самостійна робота
60 год.
Консультації
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:1
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у майбутніх політологів професійних Гендерних та фахових компетентностей.
Завдання: набути здатність проводити Гендерний моніторинг сфери освіти з метою
вироблення рекомендацій щодо подолання Гендерної дискримінації; здатність проводити
міні-тренінги з Гендерної просвіти для представників державних та місцевих органів влади,
політичних та громадських діячів.
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• Завдання, напрямки та джерела освітньої Гендерної політики;
• методи забезпечення рівності при вступі до навчальних закладів;
• способи створення рівних умови навчання жінок і чоловіків;
• види освітніх стереотипів;
• прояви Гендерних упереджень у навчальних програмах, підручниках, посібниках;
• роль батьків у формуванні Гендерних стосунків;
• концепції Гендерних навчальних курсів;
• мету та завдання Гендерної просвіти;
• навчальні технології Гендерної просвіти;
• теорію роботи в цільових групах.
вміти:
• розрізняти прояви Гендерної дискримінації у сфері освіти;
• проводити Гендерний моніторинг умов навчання та праці в освітній сфері;
• вирізняти Гендерні стереотипи у міжособистих взаєминах у сфері освіти;
• здійснювати аналіз навчальних програм з метою виявлення Гендерних упереджень та стереотипів;
• проводити Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників;
• запобігати дискримінації та насильству у сфері освіти;
• застосовувати навчальні технології теорії Гендеру;
• здійснювати вивчення Гендерних стереотирів;
• використовувати навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації та Гендерного насильства;
• вибудовувати стратегії проектування егалітарного середовища.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
Тема 1. Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Місце освіти у життєдіяльності суспільства. Стратегії функціонування освіти у політиці
суспільства та держави. Освітня політика.
Гендерні виміри освіти.
Завдання та напрямки освітньої Гендерної політики. Джерела вивчення освітньої Гендерної політики.
Тема 2. Рівність при вступі до навчальних закладів
Система освіти в Україні та її диференціація.
Вимоги для вступників до середніх навчальних закладів України. Гендерні аспекти
вступу.
Вимоги для вступників до вищих навчальних закладів України. Гендерні аспекти вступу.
Тема 3. Рівні умови навчання
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Умови навчання. Вплив біологічних особливостей чоловіків і жінок на навчальний
процес.
Врахування біологічних особливостей чоловіків та жінок для створення комфортного
навчального середовища.
Психологічна атмосфера навчання. Вплив соціальних особливостей чоловіків і жінок
на навчальний процес. Створення комфортного психологічного середовища навчання. Гендерночутливий процес навчання.
Тема 4. Рівні умови викладання
Викладач як організатор процесу навчання. Гендерні аспекти викладацької діяльності.
Створення рівного доступу до професійної діяльності викладачів представникам обох статей.
Управління освітньою діяльністю. Гендерні аспекти управлінської діяльності у сфері
освіти. Створення рівного доступу до професійної діяльності управлінців освітніх закладів
представникам обох статей.
Тема 5. Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Стереотипи та упередження в освіті. Гендерні стереотипи та упередження у освіті.
Методи подолань Гендерних стереотипів та упереджень у освіті та учасники навчального процесу.
Тема 6. Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Дискримінація та насильство в освіті. Гендерні дискримінація та насильство в освіті.
Методи подолань Гендерних дискримінації та насильства в освіті та учасники навчального процесу.
Тема 7. Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Місце навчальної програми у навчальному процесі. Гендерні аспекти навчальних програм. «Маркери» Гендерностереотипних програм.
Гендерний моніторинг навчальних програм.
Тема 8. Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Місце навчальних підручників та посібників у навчальному процесі. Гендерні аспекти
навчальних книг. «Маркери» Гендерностереотипних підручників та посібників.
Гендерний моніторинг підручників та посібників.
Тема 9. Залучення батьків до Гендерної освіти
Вплив сім'ї на навчальний процес. Роль батьків у формуванні Гендерних стосунків.
Методи роботи з батьками у сфері гендерного просвітництва.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРОСВІТИ
Тема 10. Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи
Гендерна просвіта. Завдання та напрямки Гендерної просвіти.
Методика включення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи. Гендерні модулі та питання навчальних курсів.
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Тема 11. Концепції Гендерних навчальних курсів
Гендерні студії як комплекс навчальних дисциплін та комплексна навчальна дисципліна. Класифікації Гендерних студій.
Завдання та зміст Гендерних студій.
Тема 12. Навчальні технології теорії Гендеру
Методи та технології проведення вступної частини заняття. Принципи. Знайомство.
Очікування і побоювання. Рефлексії.
Визначення базових понять «стать» і «Гендер». Вивчення проблем Гендерних ролей
та Гендерних стосунків. Технології групової роботи.
Тема 13. Методика вивчення Гендерних стереотипів
Методи та технології вивчення явища «Гендерні стереотипи».
Визначення базових понять «стереотип» і «Гендерні стереотипи». Вивчення Гендерних стереотипів в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій занурення та емпатії.
Тема 14. Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації
Методи та технології вивчення явища «Гендерна дискримінація».
Визначення базових понять «дискримінація», «Гендерна дискримінація», «Гендерний
розподіл праці», «Гендерний розподіл доступу до ресурсів». Вивчення Гендерної дискримінації в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій міні-проектів.
Тема 15. Гендерне насильство як об’єкт навчання
Методи та технології вивчення явища «Гендерне насильство».
Визначення базових понять «насильство», «Гендерне насильство», «домашнє насильство». Вивчення Гендерного насильства в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій опрацювання статистичних даних.
Тема 16. Стратегії проектування егалітарного середовища
Методи та технології вивчення явища «Гендерна рівність».
Визначення базових понять «рівність», «Гендерна рівність», «егалітарне суспільство».
Вивчення Гендерної рівності в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій підбиття підсумків.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
Назви змістових модулів і тем
усьоу тому числі
у тому числі
усьо
го
го
л. пр. лаб. інд. с.р.
л. пр. конс. інд. с.р.
1
2
3 4
5
6 7
8
9 10 11
12 13
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
Співвідношення освіти, Генде- 4
1 1
- 2
- 470

ру та політики
Рівність при вступі до навчаль4
1 1
- 2
- них закладів
Рівні умови навчання
7
2 2
- 3
- Рівні умови викладання
7
2 2
- 3
- Гендерні стереотипи та упере7
2 2
- 3
- дження у освіті
Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері
7
2 2
- 3
- освіти
Гендерні ролі та стереотипи:
7
2 2
- 3
- навчальна програма
Гендерний аналіз навчальних
12 2 4
- 6
- підручників і посібників
Залучення батьків до Гендер5
- 2
- 3
- ної освіти
Разом за змістовим модулем 1 60 14 18 0
0 28
- Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРОСВІТИ
Вивчення Гендерних питань в
контексті навчальних курсів 6
1 2
- 3
- середньої та вищої школи
Концепції Гендерних навчаль6
1 2
- 3
- них курсів
Навчальні технології теорії Ге11 1 4
- 6
- ндеру
Методика вивчення Гендерних
11 1 4
- 6
- стереотипів
Навчальні технології вивчення
11 1 4
- 6
- Гендерної дискримінації
Гендерне насильство як об’єкт
5
- 2
- 3
- навчання
Стратегії проектування егалі10 1 4
- 5
- тарного середовища
Разом за змістовим модулем 2 60 6 22 0
0 32
- Усього годин
120 20 40 0
0 60
- ІНДЗ
- - Усього годин
120 20 40 0
0 60
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Теми лекційних занять
№
з/п
1
2

Назва теми
Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Рівні умови навчання

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
2
2
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3
4
5
6
7
8

Рівні умови викладання
Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Гендерні питання в освіті
Навчальні технології вивчення теорії Гендеру та Гендерних стереотипів
Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації та егалітарного середовища

9
10
Разом

2
2
2
2
2
2
2
2

-

20

-

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назва теми
Гендер в освітній політиці: данина моді чи нагальна потреба?
Як забезпечити Гендерну рівність ву навчанні?
Як забезпечити рівні умови викладання?
Гендерні стереотипи та упередження у освіті: спадок минулого
чи новотвір сьогодення?
Як можна подолати Гендерну дискримінацію та насильство у
сфері освіти?
Як проводити Гендерний моніторинг навчальних програм?
Як проводити Гендерний моніторинг навчальних підручників і
посібників?
Як розробляти рекомендації авторам навчальних підручників і
посібників?
Як можна залучити батьків до Гендерної освіти?
Як Гендерні питання можуть вивчатися в контексті існуючих
навчальних курсів?
Які Гендерні студії потребує сучасна середня і вища школа?
Як пояснювати різницю в поняттях «стать» і «Гендер»?
Як вивчати проблеми Гендерних ролей та Гендерних стосунків?
Як усвідомити поняття «стереотип» і «Гендерні стереотипи»?
Як вивчати Гендерні стереотипи в різних вимірах людської життєдіяльності?
Які поняття є ключовими для вивчення проблем Гендерної дискримінації?
Як вивчати Гендерну дискримінацію в різних вимірах людської
життєдіяльності?
Як правильно вивчати Гендерне насильство?
Як усвідомити явище егалітарного середовища?
Як організовувати проектування егалітарного середовища?

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
2
2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2
2
2
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Разом

40

-

7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Разом

Назва теми
Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Рівність при вступі до навчальних закладів
Рівні умови навчання
Рівні умови викладання
Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Залучення батьків до Гендерної освіти
Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та вищої школи
Концепції Гендерних навчальних курсів
Навчальні технології теорії Гендеру
Методика вивчення Гендерних стереотипів
Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації
Гендерне насильство як об’єкт навчання
Стратегії проектування егалітарного середовища

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
2
2
3
3
3
3
3
6
3
3

-

3
6
6
6
3
5
60

-

8. Методи навчання
Лекції та практичні заняття з використанням методів проблемного й інтеракактивного
навчання; консультації; самостійна робота в бібліотеках та комп’ютерних мережах.
Головним завданням лекцій є розвиток Гендерних знань з курсу, компетентностей розуміння та застосування. З даною метою лекції поєднують як теоретичні блоки, так і технології тренінгів.
Практичні заняття мають закріпити набуті на лекціях та самостійно знання та вивести
їх на рівень критичного мислення через аналіз, синтез та оцінку. Задля цього студентам пропонується широке коло інтерактивних технологій, де вони можуть бути задіяні не лише як
учасники, але і як ведучі.
Консультації пропонується проходити онлайн в робочій групі з навчального курсу.
Самостійна робота студентів включає набуття практичних професійних навичок фахівця з Гендерної освіти, розвиток інформаційних компетентностей: пошук, збір, обробка,
зберігання, розповсюдження, відображення і використання Гендерних знань.
Важливим елементом підготовки до практичних занять є самостійна робота з реальними та віртуальними бібліотечними фондами. Списки рекомендованої літератури орієнтують студента на ознайомлення з найновішими досягненнями у розвитку Гендерних студій,
педагогічних та методичних досліджень, найбільш актуальними і дискусійними проблемами
курсу.
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9. Методи контролю
Робота на практичних заняттях, поточне письмове (або комп’ютерне) тестування, залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова (загальна) оцінка з курсу є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних
за окремі оцінювані форми навчальної діяльності, обрані студентом.
♀ робота на практичних заняттях – 0-100 балів (по 0-5 балів заняття);
♂ есе – 0-5 балів при відпрацювання заняття, пропущеного з поважної причини.
Розподіл балів, що присвоюються студентам
Модуль 1
Модуль 2
(поточне тестування)
(поточне тестування)
Сума
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
№ Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
П 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи МОН України, наочні матеріали.
12. Рекомендована література
№

1.

Автор
Blumberg
Rae Lesser

Назва

Eliminating Gender Bias in Textbook

Видання, рік публікації
Published by the
Education for All
Global
Monitoring
Report
2015

Доступ
Електронне
видання
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2.

Blumberg
Rae Lesser.

Gender bias in textbooks: a hidden
obstacle on the road to gender equality
in education

3.

Brugeilles Carole Promoting Gender Equality through
& Cromer Sylvie
Textbooks. A methodological guide

4.

Dorottya Redai

Gender and Sexuality in Compulsory
Education. Department of Gender
Studies

5.

Eds
Anna
Gender
Lundberg & Ann
Pedagogy
Werner

6.

Elspeth
Page, Gender, Education & Development:
Juliet
Njeri, Beyond Access Project/ Resource Pack
Nyokabi Kamau
for Teachers

7.

Gender Differences in Educational
Outcomes: Study on the Measures
Taken and the Current Situation in
Europe

8.

Gender sensitivity: a training manual

9.

Gender and EFA 2000-2015

StudiesEducation

and

Presented
to
UNESCO, Paris June
2014. – 35 p.
Published in 2007 by
the
Global
Monitoring Report or
to UNESCO - 54
pages.
Published by the
United
Nations
Educational, Scientifi
c
and
Cultural
Organization 7 place
de Fontenoy, Paris. UNESCO 2009 – 94 p.
MA Program. Elective
2-credit
course.
Winter
Semester
2015/2016.
Instructor
Published by the
Swedish Secretariat
for Gender Research
2012. – 38 p.
Beyond
Access
Seminar/Work shop,
Pedagogic Strategies
for Gender Equality
and Quality Basic
Education in Schools,
held
on
2004,
Nairobi, Kenya
Published by the
EACEA;
Eurydice
Brussels:
Eurydice
2010 – 142 p.

Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання
Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання
Елект(2004)
UNESCO,
ронне
Basic
Education
виданDivision.)
ня
Published in 2015 by
Електthe United Nations
ронне
Educational,
виданScientific
and
ня
Cultural
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10. Grunberg Laura

11.

Haltinner Kristin, Teaching Gender and
Pilgeram Ryanne. Contemporary America

12. Henderson E.

13.

From Gender Studies to Gender IN
Studies. Case Studies on GenderInclusive
Curriculum
in
Higher
Education

Lauren
B.A.

Sex

in

Gender Pedagogy: Teaching, Learning
and Tracing Gender in Higher
Education

“It’s
just
inappropriate”:
The
Quinn, normalization of sexual harassment in
Ontario schools as revealed through
teachers’ stories

14. Meyer, E.

Gender and Sexual Diversity in Schools.

15. Meyer, E.

Gender, Bullying, and Harassment:
Strategies to End Sexism and
Homophobia in Schools.

Organization7, Paris
07 SP, France
Published by the
CEPES
-European
Center for Higher
Education
Bucharest,2011.
248 p.
Published in 2016 by
the
Springer
International
Publishing
Switzerland. – Р. 456.
Palgrave studies in
gender
and
education
.
Houndmills,
Basingstoke,
Hampshire,
UK:
Palgrave Macmillan,
2015.
Faculty of Social
Sciences,
Brock
University
St.
Catharines, Ontario,
2016.
Springer: New York,
NY, 2010.
Teachers
College
Press: New York, NY,
2009.

Електронне
видання

-

Електронне
видання

Електронне
видання
-

ЕлектReading Materials.
National Summit on Gender-Based
ронне
16.
(2011). - Arlington,
Violence Among Young People.
виданVirginia.
ня
Published by the
ATHENA3 Advanced
Thematic Network in
ЕлектOlsson Annika,
Women’s Studies in
Teaching Gender in the Neoliberal
ронне
17. Pet Andrea and
Europe,University of
University
виданBerteke Waaldijk
Utrecht and Centre
ня
for Gender Studies,
Stockholm University
2006. – 150 p.
18. Richardson Scott Gender Lessons. Patriarchy, Sextyping Published in 2015 by Елект476

& Schools

the Sense Publishers, ронне
Rotterdam,
the виданNetherlands - 240 ня
pages

edited by Robbin
Baltimore, MD, The
D.
Crabtree,
Feminist Pedagogy. Looking Back to Johns
Hopkins
19. David Alan Sapp,
Move Forward
University
Press,
and Adela C.
2009, 280 pp.
Licona
Published in 2014 by
Gender, Feminism, and Queer Theory
TaylorMonica
the Sense Publishers,
20.
in the Self-Study of Teacher Education
and Coia Lesley
the Netherlands Practices
180 pages.
Tegiye
Birey,
Published by the
Georgina
Cassoulides
How to Introduce Gender in History
21. Christou, Loizos
Masterprinters,
Teaching
Loukaidis & Faika
Nicosia, Cyprus. –
Deniz Pasha
2014. – 69 p.
Published in 2012 by
the United Nations
Educational,
UNESCO eAtlas of Gender Equality in Scientific
and
22.
Education
Cultural Organization
7, place de Fontenoy,
75352 Paris 07 SP,
France
Published in 2013 by
Weaverthe Sense Publishers,
Hightower
23.
Leaders in Gender and Education
Rotterdam,
the
Marcus B. and
Netherlands - 244
Skelton Christine
pages.
Гендерні дослідження у педагогічній
науці та практиці: навчальний посібник / О. В. Аніщенко; За ред. Г. М.
Ніжин: НДУ ім. М.
24. Аніщенко О.В.
Лактіонової, Н. І. Яковець; НіжинсьГоголя, 2008. - 161 с.
кий державний університет імені
Миколи Гоголя, Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих АПН України.
За ред. В. Гайденко
Суми: УніверситетПер. з англ. Гендерна педагогіка: Хрестоматія:
25.
ська книга, 2006. В.А. Гайденко,
навчалний посібник для студ. вузів
313 с.
А.В. Предборськ
ої
26.
Гендерна рівність в освіті. Посібник Запоріжжя: Друкар-

-

Електронне
видання
Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання

96

3

Елект477

для тренерів

Т. Говорун, О
Кікінежді та інші,
27.
за
заг. ред.
проф.
Т. Говорун.

ський світ, 2011. – ронне
80 с.
видання

Як навчати школярів долати Гендерні
стереотипи: конспекти занять. НаБ.в. – 806 с.
вчально-методичний посібник для
загальноосвітніх навчальних закладів

1
Електронне
видання

Модуль
«Тренінг
для
тренеГунгорен Б., ЖуЗапоріжжя: Друкаррок/тренерів з гендерної рівності та
28. кова О., Чумало
ський світ, 2011. – 1
впровадження гендерної політики в
М.
256 с.
Україні
ЕлектНіжин: НДУ ім.
Гендерні аспекти діяльності фахівця
ронне
29. Желіба О. В.
М. Гоголя, 2016. –
системи освіти
видан21 с.
ня
Збірник
матеріалів
науковоЕлектпрактичної конференції «Гендерна
ронне
30.
Київ, 2011. – 798 с.
освіта – ресурс розвитку паритетної
видандемократії»
ня
2
Кікінежді О.М.,
Запоріжжя: Друкар- ЕлектВласов В.С., Ма- Гендерні стандарти сучасної освіти.
31.
ський світ, 2010. – ронне
гдюк Л.Б., Лади- Збірка рекомендацій Частина І
328 с.
виданченко Т.В. та ін.
ня
2
Кікінежді О.М.,
Запоріжжя: Друкар- ЕлектВласов В.С., Ма- Гендерні стандарти сучасної освіти.
32.
ський світ, 2010. – ронне
гдюк Л.Б., Лади- Збірка рекомендацій Частина ІІ
328 с.
виданченко Т.В. та ін.
ня
1
Кікінежді О.М.,
Запоріжжя: Друкар- ЕлектВласов В.С., Ма- Гендерні стандарти сучасної освіти.
33.
ський світ, 2011. – ронне
гдюк Л.Б., Лади- Збірка рекомендацій Частина ІІІ
282 с.
виданченко Т.В. та ін.
ня
ЕлектLAP
LAMBERT
Гендерный подход в социальном
ронне
34. Клочко О.
Academic Pablishing,
познании и образовании
видан2011. – 300 с.
ня
Гендерна педагогіка: Навчальний
посібник для вищих педагогічних Тернопіль : Джура,
35. Кравець В. П.
2
навчальних закладів освіти / В. П. 2003. - 416 с.
Кравець.
36. Кравець В. П.
Історія гендерної педагогіки: навча- Тернопіль: Джура, 1
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льний посібник для студентів вузів / 2005. - 440 с.
В. П. Кравець.
37.

Марущенко О.,
Гендерні шкільні історії
Плахотнік О.

Протасова Н. Г.,
Гаєвська Л. А.,
Лукіна Т. О. та Реалізація гендерної політики в уп38.
ін.;
равлінні освітою: навч.-метод. посіб
за
заг. ред.
Н.Г. Протасової
«Ми різні – ми рівні». Основи культуЗа
ред. ри гендерної рівності: Навчальний
39. О. Семиколєнов посібник для учнів 9-11 класів загаої
льноосвітніх навчальних закладів. 2ге вид., виправлене.
Навчально-методичні матеріали до
За заг. ред.
уроків Гендерної грамотності: «Ми –
40. О. Семиколєнов
різні, ми
ої
вні»

1.
2.
3.
4.
5.

ЕлектХарків: Монограф, ронне
2012. – 88 с.
видання
1
ЕлектЗапоріжжя : Друк.
ронне
світ, 2011. - 176 с.
видання
1
ЕлектК.: Ніка-Центр, 2010.
ронне
– 176 с.
видання
ЕлектЗапоріжжя: Друкарронне
ський світ, 2011. –
видан128 с.
ня

Періодичні видання
British Educational Research Journal // http://www.tandfonline.com/toc/cber20/current
Gender and Education // http://www.tandfonline.com/toc/cgee20/current
Sex Education // http://www.tandfonline.com/toc/csed20/current
Women
in
Higher
Education
//
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/whe.2016.25.issue-1/issuetoc
Журнал «Я» // http://krona.org.ua/zhurnal-ya.html

13. Інформаційні ресурси
1. http://gender.org.ua/
2. http://gender.at.ua/
3. http://gendercenter.sumdu.edu.ua/
4. http://gendermuseum.com/
5. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/gender-education.aspx
6. www.wcu-network.org.ua/
7. www.gendermap.org.ua/kvinnofolkhogskolan.se/
8. www.wikigender.org/index.php/Gender_ Equality_in_Ukraine_viewpoint-east.org/
9. http://www.gender.cam.ac.uk/
10. http://ocw.mit.edu/courses/
11. http://www.gender-studies.org/
12. https://www.findamasters.com/search/courses.aspx?SAID=77
13. http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-zgromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html
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2.4.6. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках»
Розробник: Лісова Т.В., доцент кафедри інформаційних технологій та аналізу даних,
кандидат фізико-математичних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям підгото- Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників вки, освітньо-кваліфікаційний
рівень
денна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки

Нормативна навчальна дисципліна

Напрям підготовки
Модулів – 2
Змістових модулів – 5
Загальна кількість годин –
120

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4

Спеціальність
052 Політологія

Освітній рівень:
магістр

Рік підготовки:
2-й
Семестр
3-й
Лекції
20 год.
Практичні, семінарські
24 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
76 год.
Індивідуальна робота:
0 год.
Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою засвоєння дисципліни є формування загальної математичної та статистичної
підготовки, розвиток абстрактного логічного та творчого мислення; формування здатності
слухачами самостійно вивчати навчальну та наукову літературу, що містить статистичні факти
та результати.
Завданнями засвоєння дисципліни є формування у студентів необхідного набору
компетенцій, що відповідають його спеціалізації і забезпечують його конкурентоспроможність на ринку праці; навчання студентів логічному мисленню при дослідженні політичних та
економічних взаємозв'язків у реальних ситуаціях.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів повинні сформуватись
відповідні загальні та професійні компетентності:
• здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК)
• здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК)
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК)
• здатність до систематизації та вибору відповідно до типу даних статистичних методів
їх обробки (ПК)
• вміння збирати, обробляти, аналізувати інформацію та приймати обГрунтовані рішення на основі проведеного аналізу (ПК)
• вміння користуватися програмними засобами для обробки інформації (ПК)

•
•
•
•
•
•
•
•

Після вивчення даної дисципліни студенти:
знають основні типи вимірювальних шкал, розуміють відмінності між ними;
знають моделі та способи перетворення даних з неметричних у метричні шкали;
знають основні методи представлення та обробки отриманої в результаті збору інформації;
вміють знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та міри
зв’язку
знають основні статистичні гендерно-чутливі індикатори та вміють їх обчислювати;
вміють висувати та перевіряти статистичними методами основні статистичні гіпотези;
розуміють суть регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
вміють обирати та використовувати програмне забезпечення для цілей статистичної
обробки даних.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал.
Статистичні методи в сучасній політичній науці. Поняття про вимірювання різних величин та змінних. Спостереження, опитування, оцінювання, анкетування, тестування та інші
методи збору інформації. Типи шкал, що найчастіше зустрічаються при зборі даних: номінальна, порядкова, інтервальна та шкала відношень. Проблема вибору шкали. Моделі перетворення даних з неметричних у метричні шкали. Моделі тестів у поведінкових науках. Тести
досягнень. Моделі з дихотомічними та політомічними завданнями. Проблема валідності вимірювання. Неупередженість оцінювання. Вимірювання гендерної асиметрії.
Змістовий модуль 2. Збір, представлення та загальний аналіз даних.
Генеральна сукупність та вибірка. Репрезентативна вибірка. Методи формування репрезентативної вибірки: випадковий, механічний, типовий, серійний тощо. Дискретний та
неперервний варіаційний ряд. Графічне представлення інформації: полігон частот, гістограма, емпірична функція дискретного та неперервного ряду. Умовні розподіли двовимірних
величин. Картографування гендерних проблем (gender mapping). Основні статистичні гендерно-чутливі індикатори. Описові статистики: мода, медіана, середнє вибіркове, міри мінливості. Деякі одновимірні розподіли: рівномірний, показниковий, нормальний. Методи побудови точкових оцінок: метод моментів та метод максимальної вірогідності. Властивості точкових оцінок: незміщеність, ефективність, слушність (конзистентність). Поняття ін.тервальної
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оцінки, довірчий інтервал. Розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора. Довірчий
інтервал для середнього нормально розподілненої генеральної сукупності.
Змістовий модуль 3. Статистичні гіпотези та їх перевірка.
Види статистичних похибок та рівень статистичної значущості. Загальна схема перевірки гіпотез. Потужність критерію та фактори, що на неї впливають. Сучасний підхід до перевірки гіпотез. P-value як умовна ймовірність. Параметричні критерії про 2 незалежні вибірки:
критерій Стьюдента. Параметричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій Фішера. Множинні порівняння. Непараметричні критерії для 2 та багатьох вибірок: критерії
Уілкоксона та Краскела-Уоллиса. Можливі гіпотези про відсутність відмінностей за гендерною ознакою.
Змістовий модуль 4. Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах.
Кореляція і причинний зв’язок. Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних шкалах: коефіцієнт кореляції Пірсона, дихотомічний коефіцієнт кореляції, тетрахоричний коефіцієнт кореляції, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт Кендалла, бісеріальний коефіцієнт кореляції, коефіцієнти асоціації, контингенції, зв’язності. Регресія як засіб прогнозування. Модель одновимірної лінійної регресії. Метод найменших
квадратів для визначення параметрів лінійної регресії. Розклад дисперсії. Модель множинної лінійної регресії. Мультиколінеарність, гетероскедастичність. Критерії якості регресійних
моделей. Вибір моделі. Нелінійні поліноміальні моделі. Моделі експоненціального типу.
Логістична регресія для бінарних даних та політомічних даних.
Змістовий модуль 5. Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз.
Огляд основних задач в галузі поведінкових наук, що вирішуються за допомогою дисперсійного аналізу. Можливості та обмеження методів дисперсійного аналізу. Однофакторна
модель дисперсійного аналізу для зв’язаних та незв’язаних вибірок. Методи двофакторного
дисперсійного аналізу. Багатовимірні методи. Сутність факторного аналізу. Зменшення розмірності простору ознак. Метод головних компонент. Багатовимірний факторний аналіз політологічної інформації – гендерний аспект. Класифікація як загальнонаукова проблема. Типологія задач класифікації: з навчанням та без навчання, параметрична та непараметрична постановка задачі. Постановка задачі ієрархічної кластеризації. Поняття відстані та її властивості.
Визначення кількості кластерів в задачі кластеризації. Проблема стійкості результатів.
4. Структура навчальної дисципліни
№
п/п

1.
2.

Назви змістових модулів і тем

Всього
годин

Лекції
(год.
)

Практичні
(год.)

З них:
Лабораторні
(год.)

Модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал
Типи шкал для вимірювання
2
1
1
0
Моделі перетворення даних з неме- 10
2
2
0

Індивідуальні
(год.)

Самостійна
робота
(год)

0
0

0
6
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тричних у метричні шкали
3.

Валідність вимірювання

0

0

5

18
4
3
0
Змістовий модуль 2
Збір, представлення та загальний аналіз даних
Дискретний та неперервний варіа8
2
2
0
ційний ряд
Описові статистики: мода, медіана,
12
2
4
0
середнє вибіркове, міри мінливості.
Рівномірний, показниковий та нор4
0
2
0
мальний одновимірні розподіли
Поняття інтервальної оцінки, довірчий інтервал. Довірчий інтервал для
2
0
1
0
середнього нормально розподіленої
генеральної сукупності
Розподіли хі-квадрат, Стьюдента,
4
0
1
0
Фішера-Снедекора.
Разом за змістовий модуль 2
30
4
10
0
Змістовий модуль 3
Статистичні гіпотези та їх перевірка
Загальна схема перевірки гіпотез
8
2
2
0
Параметричні критерії про 2 незалежні вибірки: критерій Стьюдента.
Параметричні критерії для багатьох
8
1
2
0
нормальних вибірок. Критерій Фішера.
Непараметричні критерії для 2 та
багатьох вибірок: критерії Уілкоксо8
1
2
0
на та Краскела-Уоллиса.
Разом за змістовий модуль 3
24
4
6
0
Змістовий модуль 4
Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах
Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних шка- 10
2
2
0
лах
Модель одновимірної лінійної регресії. Модель множинної лінійної
8
2
2
0
регресії
Нелінійні поліноміальні моделі. Мо4
1
1
0
делі експоненціального типу
Логістична регресія для бінарних
2
0
0
0
даних та політомічних даних
Разом за змістовий модуль 4
24
5
5
0
Змістовий модуль 5

0

11

0

4

0

6

0

2

0

1

0

3

0

16

0

4

0

5

0

5

0

14

0

6

0

4

0

2

0

2

0

14

Разом за змістовий модуль 1

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

9.

10.
11.
12.

6

1

0
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13.

14.

15.

Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз
Однофакторна модель дисперсійного аналізу для зв’язаних та
6
1
0
0
незв’язаних вибірок
Сутність факторного аналізу. Зменшення розмірності простору ознак.
4
1
0
0
Метод головних компонент.
Задачі класифікації та кластеризації:
постановка проблеми, методи вирі4
1
0
0
шення, стійкість результатів
Разом за змістовий модуль 5
14
3
0
0

0

5

0

3

0

4

0

12

0
0

10
76

Модуль 2
ІНДЗ
Всього

10
120

0
20

0
24

0
0

5. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Типи шкал. Моделі перетворення даних з неметричних у метричні
шкали. Валідність вимірювання.
Числові та графічні характеристики дискретного та неперервного
варіаційного ряду. Контрольна робота.
Основні закони одновимірних розподілів
Точкові та інтервальній оцінки параметрів розподілу
Загальна схема перевірки гіпотез. Перевірка параметричних та
непараметричних гіпотез. Контрольна робота.
Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних
шкалах
Побудова регресійних моделей. Контрольна робота.

Кількість
годин
3
6
2
2
6
2
3

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3

4

Назва теми
Ознайомитись з виведенням основних формул та фактів при введенні моделей переведення даних з неметричних у метричні
шкали. Підготовка до практичного заняття
Ознайомитися з прикладами дослідження валідності вимірювання
досягнень учнів (на прикладі ЗНО)
Підготувати конспект за темою «Розподіли хі-квадрат, Стьюдента,
Фішера-Снедекора», повторити основні відомості про одновимірні розподіли. Підготовка до контрольної роботи
Підготувати розгорнутий конспект за темою «Параметричні та непараметричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій
Фішера, критерії Уілкоксона та Краскела-Уоллиса»

Кількість
годин
6
5
16

10
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5
6
7
8
9
10
11

Ознайомитися з прикладами перевірки гіпотез про відсутність
упередженості за гендерною ознакою (у сфері оцінювання)
Опанувати методи побудови регресійних моделей за допомогою
одного із статистичних пакетів: SPSS, Statistica, R (на вибір). Підготуватися до контрольної роботи з використанням Excel.
Підготувати конспект за темою «Логістична регресія для дихотомічних та політомічних даних»
Виконати завдання розрахунково-графічної роботи
Розглянути приклад побудови однофакторної моделі дисперсійного аналізу для зв’язаних або незв’язаних вибірок (на власний
розсуд)
Розглянути приклади проведення факторного аналізу у політологічній науці.
Підготувати конспект за темою «Задачі класифікації та кластеризації: постановка проблеми, методи вирішення, стійкість результатів»

4
10
4
10
3
4
4

7. Індивідуальні завдання
Розрахунково-графічна робота має на меті закріплення практичних навичок, здобутих
у процесі вивчення дисципліни, та потребує виконати розрахунки за основними темами з
використанням табличного процесора або статистичних пакетів. Кожен студент виконує окремий варіант розрахунків.
8. Методи навчання
a. лекції із застосуванням проекційної, комп’ютерної та мультимедійної техніки;
b. використання навчаючих і контролюючих програм, електронних підручників;
c. інші традиційні форми і методи.
9. Методи контролю
Протягом семестру можливі такі методи контролю: модульне тестування; оцінювання
роботи на практичних заняттях; контрольні аудиторні заходи; залік. Крім того, кожен студент
виконує індивідуальну розрахунково-графічну роботу.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
«Зараховано» отримують студенти, що за результатами поточного та підсумкового
контролю отримали не менше 60 балів.

Вид контролю

Поточний
контроль

Оцінка в балах
за видами контролю

Контрольна робота 1

10

Контрольна робота 2

10

Контрольна робота 3

10

Кількість балів
за контрольний модуль
максимально
мінімально
можлива
допустима
60

36
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Конспектування тем, винесених на самостійне
опрацювання

30

Тест

20

ІРГР

20

Підсумковий
контроль

Разом

40

24

100

60

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку

добре
задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

зараховано
не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
опорні конспекти лекцій;
інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);
нормативні документи МОН України;
ілюстративні матеріали щодо структури складових ECTS.

12. Рекомендована література
Базова
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики, М.: ЮНИТИ,
1998 – 1000 с.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для
студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2001. - 400 с.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. - Київ:
КНЕУ, 2001. – 336 с.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.,Юнити, 2001.
Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів. - Ніжин: Лисенко М.М., 2012. – 112 с.
Руденко В.М., Руденко Н.М Математичні методи в психології. - Київ: Академвидав, 2009. –
384 с.
486

7. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009. – 256 с.
8. Тюрин Ю. Н., Макаров А.А., Анализ данных на компьютере: учебное пособие. - 4-е изд.,
перераб. - М.: ИД Форум, 2008. - 368 с.
9. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика для социологов) : учеб. пособие. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008 – С. 71 – 81.
10. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – С.
218-238
11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 115-146.
Допоміжна
12. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект-Пресс, 2010. - 221 с.
13. Белько И.В., Свирид Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и
задачи. - Минск: ООО «Новое знание», 2002. - 250 с.
14. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - Москва: Прогресс, 1976. – 494 с.
15. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. - М.: Высшая школа, 2001. - 400 с.
16. Иберла К. Факторный анализ. Москва: Статистика, 1980. - 398 с.
17. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1998.-336 с.
18. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 2001. - 391 с.
19. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. Москва: Издательство
«Весь Мир», 1997.
20. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. и др. Политический атлас современности.
Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. - Москва: МГИМО -Университет, 2007.
21. Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н. и др. Как измерять и сравнивать уровни
демократического развития в разных странах. - Москва: МГИМО, 2008.
22. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2004.
23. Agresti, A., B. Finlay. Statistical Methods for the Social Sciences (Fourth Edition). Pearson,
2009.
24. Best J. Damned Lies and Statistics. Berkeley CA: UC Press, 2001.
25. Gruijter D., Kamp L. Statistical test theory for the behavioral sciences. Chapman & Hall/CRC,
Taylor & Francis, 2008.
26. Huff D., Geiss I. How to Lie with Statistics. WW: Nortons, 1993.

487

2.4.7. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерні історичні студії»
Розробник: Кириленко С.О., доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика
навчальної
Галузь знань, напрям підгодисципліни
Найменування показнитовки,
освітньоків
денна фор- заочна форма
кваліфікаційний рівень
ма навчання навчання
Галузь знань
05 соціальні та поведінкові
Кількість кредитів – 4
За вибором студента
науки
Напрям підготовки
Модулів – 2
Змістових модулів – 3
Спеціальність (професійне
Індивідуальне науковоспрямування): 052 Політолодослідне
завдання
гія
_________есе__
(назва)
Загальна кількість годин 120

Тижневих годин для денОсвітньо-кваліфікаційний
ної форми навчання:
рівень: магістр
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 9,9

Рік підготовки:
2-й
Семестр
4-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські
20 год.
Лабораторні
Самостійна робота
76 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: познайомити студентів з одним із найбільш динамічних напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом жіночої і гендерної історії, показати евристичні можливості та інтегрований потенціал гендерного аналізу в історії.
Завдання навчальної дисципліни:
- дати студентам, уявлення про найважливіші теми і напрямки у рамках жіночої і гендерної історії;
- познайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, що використовуються в практиці гендерно-історичних досліджень;
- показати шляхи інтеграції гендерного підходу у вивчення загальної історії, а також ті
нові інтерпретації минулого, що створюються на його базі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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знати:
теоретичні та методологічні засади гендерної історії;
історіографію формування гендерної історії;
систему основних понять;
відображення становлення, еволюцію, істотні зміни в предметі і проблематиці розглянутого дослідницького напрямку;
останні досягнення в області конкретно-історичного аналізу та синтетичних побудов.
уміти:
адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної історії у публічних дискусіях;
генерувати нові науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї;
шукати власні шляхи вирішення проблем;
виділяти суперечності і не вирішені раніше завдання, проблеми або їх частини;
формулювати та верифікувати наукові гіпотези;
практично застосовувати знання та провадити інноваційну діяльність;
критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення;
використовувати знання гендерної історії в різних сферах професійної діяльності та
профілактиці гендерного насильства.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ
Тема 1. Історія жінок чи жіноча історія?
«Дослідження жінок» - передумови та умови становлення нового міждисциплінарного наукового напрямку. «Жіноча тема» в історіографії. Ідейний вплив феміністського руху і
«історії знизу». «Історія жінок» як частина соціальної фемінології. Предмет «жіночої історії».
Концепція статі і проблема соціальної детермінації. Теоретичні пошуки, процес «академізації
фемінізму» та інституціаналізація нового напрямку в суспільних і гуманітарних науках. Характерні риси нового наукового співтовариства: згуртованість, активізм, ізоляціонізм. Тематика і
методологія досліджень наприкінці 1960 - початку 1970-х рр.: зміни у формулюванні дослідницьких завдань. Неомарксистський фемінізм і розширення перспективи соціальнокласового аналізу. Способи відтворення статевої нерівності. Історія жінок у контексті історії
суспільства.
Тема 2. Від історії жінок до гендерної історії
Відновлення феміністської теорії та методології на рубежі 1970-х і 1980-х рр. Нові пояснювальні моделі і зміна парадигм у «жіночій історії». Подолання біологічного і психологічного детермінізму. Гендер, чи «соціокультурна стать». Концептуальний апарат гендерних
досліджень і його адаптація в історіографії. Сильні і слабкі сторони гендерно-історичного
аналізу. Синтетична (системна) модель гендера, розроблена Джоан Скотт.
Співвідношення між поняттями «клас» і «гендер», соціальної і гендерна ієрархія. Як
виглядає гендерна складова в динаміці відносин домінування і підпорядкування? Зміни в
предметі, проблематиці, методах і джерельній базі досліджень 1980-х рр.: становлення власне гендерної історії. Основні сюжетні вузли гендерної історії, теми конкретно-історичних
робіт, їхній розподіл у просторово-часовому діапазоні.
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Тема 3. Гендерні уявлення і гендерна ідеологія
Уявлення про гендерні ролі і їх розходження. Поняття честі і його високий ступінь гендерної диференціації. Дискусії по співвідношенню гендерної свідомості. Методологічні проблеми пов’язані з аналізом історичних текстів. Норми, що регламентують поведінку по гендерних ознаках. Роль негативних стереотипів чоловічого сприйняття у формуванні гендерної
ідеології, її винятково стійкий характер, фіксація і послідовне відтворення у релігійних, юридичних, наукових, літературних текстах протягом багатьох століть. Мізогінізм і актуалізація
негативних стереотипів у ситуаціях економічної нестабільності і соціальної напруги. Гендерні
інтерпретації «Великого полювання на відьом». Зміни в гендерній ідеології в результаті інтелектуальних зрушень, породжених Відродженням, реформаційними течіями XVІ ст. і науковою-технічною революцією XVІІ ст. Ренесансні суперечки про «жіночу природу». Вивчення
літературної «памфлетної війни» і дискусія про виникнення ідеології фемінізму в XVІІ столітті.
Уявлення про жіночу сексуальність її інструменти контролю і самоконтролю. Феміністська
критика теорії М. Фуко. Групові уявлення і їх інтеріоризація: гендерна ідентичність.
Змістовий модуль ІІ.
ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Тема 4. Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір.
Шлюбно-сімейні інститути в гендерно-історичних дослідженнях, їх ключові характеристики, еволюція і диференціація. Проблема примусу і свободи у виборі партнера. Еволюція
шлюбних моделей і характер внутрішньосімейних відносин. Шлюб і сім’я у світовій історії та
Україні від найдавніших часів до сучасності через призму гендерних уявлень.
Тема 5. Гендер і влада: історія розвитку.
Система владних відносин у суспільстві. Легітимна влада, формальний авторитет і неформальний вплив. Роль гендера в розподілі владних повноважень. Прояв гендерної ієрархії
на різних владних рівнях. Історичні зміни конфігурації приватної і публічної сфери з найдавніших часів і до сучасності Концепція «women's power». Інструменти і форми впливу жінок на
прийняття рішень у публічній сфері. Жіночі «тенети впливу» в конкретно-історичному втіленні на прикладах світової та української історії. Політичний аспект гендерної диференціації у
світовій та вітчизняній історії. «Два тіла» правителя і концепція «розщепленої ідентичності»:
гендер або ранг в політичній історії. Жінки в революції: політична активність в світлі проблеми прав і відповідальності. Метафора розподілу сфер як спосіб закріплення гендерної нерівності та як теоретична модель «жіночої історії».
Тема 6. Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства.
Роль жінки в господарському житті античності, середніх віках та на початку нового часу. Трансформація гендерних відносин у зв’язку з генезисом капіталізму. Подвійність змін статусу
жінки в економіці перехідної епохи як наслідок змін в розумінні самої трудової діяльності.
Маргіналізація жіночої праці та проблема трудового резерву. Роль гендерної приналежності
в оцінці якості праці та її оплати. Цехова ідеологія та її гендерна орієнтація. Гендерна асиметрія в доступі до управління власністю, її соціальна диференціація.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем
денна форма

Кількість годин
Заочна форма
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1

Тема 1. Історія
жінок чи жіноча
історія?
Тема 2. Від історії
жінок до гендерної
історії
Тема 3. Гендерні
уявлення і гендерна ідеологія
Разом за змістовим модулем 1

усьо
го
2

у тому числі
усього
л
п лаб інд с.р.
3
4
5
6
7
8
Модуль 1
Змістовий модуль І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

42

6

6

30

у тому числі
л п лаб інд с.р.
9 10 11 12 13

Змістовий модуль ІІ.
ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Тема 4. Гендерна
асиметрія в шлюбі і
сім’ї:
історичний 24
6
4
14
вимір.
Тема 5. Гендер і
влада: історія розвитку.
Тема 6. Гендер в
экономіці:
поділ
праці та контроль
над власністю в
історії людства.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин

28

6

4

16

30

6

6

16

78

18

14

46

120
-

24
-

20
-

76
-

-

5. Теми лекційних занять
№
з/п
1
2

Назва теми
Історія жінок чи жіноча історія?
Від історії жінок до гендерної історії

Кількість
годин
2
2
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3
4
5

Гендерні уявлення і гендерна ідеологія
Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір
Гендер і влада: історія розвитку
Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства

6
Всього

2
6
6
6
22

6. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми
Гендерна історія як спеціальна історична дисципліна: теорія, методологія, методи дослідження
Жіноча тема в історіографії ХХ ст.
Від історії жінок до гендерної історії
Інститути сім’ї і шлюбу в античності та середньовіччі
Гендерна асиметрія в сім’ї та шлюбі в новий та новітній періоди
історії
Гендер і влада в античності та середньовіччі
Гендер і влада: теорія і практика розподілу сфер
Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства

1
2
3
4
5
6
7
8
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
4
2
2
4
20

7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всього

Назва теми
Ремесло через призму гендерних взаємовідносин
Гендерні аспекти соціальної залежності
Сімейна власність і способи успадкування
Роль гендера в розподілі владних повноважень
Інструменти і форми впливу жінок і чоловіків на прийняття рішень
в публічній сфері
Політичний аспект гендерної диференціації у світовій історії
Жінка і революція
Жінка, чоловік і війна
Радянський гендерний порядок
Історія жіночого руху в Україні

Кількість
годин
4
4
6
6
8
8
10
10
10
10
76

Самостійна робота студентів
1. Робота в бібліотеках
Самостійна підготовка студента до лекцій передбачає ознайомлення з науковими дослідженнями з відповідних тем та їх рецензування. Істотним елементом підготовки до семінарських занять є самостійна робота з науковою літературою. Списки рекомендованої літе492

ратури орієнтують студента на ознайомлення з найновішими досягненнями у розвитку історичних і гендерних досліджень, найбільш актуальними і дискусійними проблемами курсу.
Однак слід мати на увазі, що далеко не всі історіографічні оцінки і висновки є обГрунтованими і беззаперечними, тим більше, що вчені ще не мають доступу до багатьох архівних документів (особливо з фондів закордонних архівів), з залученням яких стане можливою адекватна оцінка реальних історичних процесів. Тому виступи студентів на семінарах мають бути
віддзеркаленням насамперед їх власної точки зору та висновкі щодо проблемних питань,
винесених на обговорення.
Підготовка до написання есе передбачає творче ознайомлення студента з літературою
з обраної теми, яка віддзеркалює різні підходи до проблеми і надає студентові можливість
виробити власну позицію і систему її аргументації.
2. Робота в комп’ютерних мережах.
Робота з програмами Microsoft Office та у мережі Інтернет, що забезпечується засобами навчально-методичного кабінету історико-юридичного факультету, покликана надати
студентові додаткову інформацію при підготовці до лекцій та семінарських занять, написанні
есе, а також реалізації його навчального проекту.
8. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студентів
1. Есе - це письмовий твір-роздум над проблемою, що віддзеркалює особисту позицію
автора та систему аргументів, на яких ця позиція Грунтується.
Критерії оцінки есе:
Студент повинен продемонструвати глибоке знання запропонованої/обраної проблеми. Використана інформація має бути збалансованою і підтримувати центральну ідею (тезу)
есе. Думки мають бути викладені чітко і бути взаємопов’язані таким чином, щоб можна було
слідкувати за логікою викладу. Висновки мають бути самостійними, логічними та добре аргументованими. Есе повинне базуватися на оригінальних джерелах та новітній науковій літературі, але не реферувати останню.
2. Навчальний проект
Навчальний проект повинен бути присвячений одній з тем/проблем курсу і ставити
за мету її самостійне поглиблене вивчення та використання отриманих знань для професійних або суспільних потреб. Виконання творчого проекту вимагатиме від студента/групи студентів реалізації особистих здібностей (літературних, мистецьких, технічних) та спеціальних
навичок (робота з комп’ютером, аудіо- та відеоапаратурою, громадська комунікація, обробка статистичних даних тощо). Груповий проект вимагає чіткого розподілу функцій учасників
та їх тісної кооперації.
Критерії оцінки навчального проекту:
• оригінальність ідеї;
• самостійність розробки і виконання;
• змістовність, наукова обГрунтованість;
• якість виконання;
• практична цінність;
• чітке обгрунутвання функцій учасників.
Варіанти навчальних проектів:
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-

фільм;
реферат;
історичне моделювання тексту;
веб-сторінка/сайт (макет);
презентація (в тому числі електронна);
сценарій рольової гри

9. Методи навчання
Лекції та семінарські заняття з використанням методів активного навчання («мозкових
атак», дискусій, рольових ігор, інших стратегій кооперативного навчання); індивідуальна робота (консультації, есе, навчальний проект); самостійна робота в бібліотеках та комп’ютерних
мережах.
10. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни використовуються методи поточного, проміжного та
підсумкового контролю.
Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості
студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:
✓ контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;
✓ контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;
✓ контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової
контрольної (тестової) роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі заліку за
підсумками роботи в семестрі.
При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного,
проміжного та підсумкового контролю.

11. Розподіл балів, що отримують студенти
Підсумкова (загальна) оцінка з курсу є сумою рейтингових оцінок, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності, обрані студентом.
Модуль 1
(поточне тестування)
Робота на лекціях
30

Робота на семінарах
30

Модуль 2
(Індивідуальний
прект)

Підсумкове
тестування

Сума

10

30

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового

для заліку
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діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

➢
➢
➢
➢
➢
1.
2.
3.
4.

проекту (роботи), практики
А
В
С
D
Е

відмінно
добре
задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

зараховано
не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення
опорні конспекти лекцій та конспекти матеріалів до семінарів;
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД);
ілюстративні матеріали;
архівні та музейні матеріали;
нормативна база.

Amt E. Women's Lives in Medieval Europe. London, 1993.
Angerman A. Current Issues in Women's History. London, 1989.
Bennett J. M. Feminism and History. Gender and History. 1989. No. 1 (3).
Boxer M. J. For and About Women: The Theory and Praxice of Women’s Studies in the United
States. Reconstructing the Academy. Women’s Educationand Women’s Studies. Chicago 1988.
Р. 69–103.
5. Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York; London, 1990.
6. Charlotte K. A. An Archive of Difference: Syrian Women, the Peddling Economy and US Social
Welfare, 1880–1935. Gender and History. 2016. Vol. 28. No. 1.
7. Cohen J., Wheeler B. Becoming Male in the Middle Ages. New York; London, 1997.
8. Deliyanni-Kouimtzi V. Women as Counselling and Psychotherapy Clients: Researching the
Therapeutic
Relationship
URL:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwCgCLkqSZCMKNQhTllnQjRZrpk?pro
jector=1&messagePartId=0.1
9. Downs L. L. Writing Gender History. 2nd edition. Boloomsbury, 2010.
10. Duby G., Perrot M. Histoire des femmes en Occident. T. 1–5. Paris, 1990–1994.
11. Duby G., Perrot M., Cambridge V. I. History of Women in the West. Paris, 1992.
12. Evans S. Personal Politics: The Roots of Women's Liberation in the Civil Rights Movement and
the New Left. NewYork: Knopf, 1978.
13. Gilmore D. D. Manhood in the Making: Cultural concepts of masculinity. New Haven, 1990.
14. Hausen K., Wunder H.(Ed.) Frauengeschichte – Geschlechter-geschichte. Frankfurtam Main:
Suhrkampf, 1992.
15. Hufton O. The Prospect before her. A History of women in Western Europe. London, 1995. V.
1: 1500–1800.
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16. Jones-Gailani N. Qahwa and Kleiche: Drinking Coffee in Oral History Interviews with Iraqi
Women in Diaspora. Global Food History Journal. 2017. January. URL:
http://dx.doi.org/10.1080/20549547.2017.1278347.
17. Jones-Gailani N. «Feminist Oral History: Assessing the Dueling Narratives of Iraqi Women in
Diaspora,»Sisters or Strangers: Immigrant, Ethnic, and Racialized Women in Canadian History.
2nd edition, Marlene Epp and Franca Iacovetta, eds., (University of Toronto Press, May 2016).
24 p.
18. Kelly J. Women, History and Theory. Chicago, 1984.
19. Lerner G. New approaches to the study of women in American History. Journal of Social
History. 1969. No. 3 (1).
20. Muir E., Ruggiero G. Sex and Gender in Historical Perspective. Baltimore, 1990.
21. Maleckova J. Gender, History and Small Europe. European History Quarterly. 2010. 40 (4).
22. Newtown J. L. Sex and Class in Women's History. London, 1983.
23. Nicholson L. J. Gender and History. The Limits of the Social Theory in the Age of the Family.
New York, 1986.
24. Perrot M. Une histoire des femmes est-elle possible? Marseille, 1984.
25. Pomata G. Histoire des femmes et “gender history” (note critique). Annales. 1993. 48(4). Р.
1019–1026.
26. Rose S. O. What is Gender History? Cambridge, England: Polity Press, 2010.
27. Scott J. Gender and the Politics of History. Columbia, 1999.
28. Scott J. W. Gender: A Useful category of historical analysis. American Historical Revie. 1986.
Vol. 91. No. 5. P. 1053–1075.
29. Scott J. W. The Problem of Invisibility. Retrieving Women’s History: Changing Perceptions of
the Role of Women in Politics and Society / еd. S. J. Kleinberg. UNESCO, 1992.
30. Scott J. W. Women’s History. Gender and the politics of history / еd. J. W. Scott. New York,
1999.
31. Smith H. Feminism and the Methodology of Women’s History. Liberating Women’s History:
Theoretical and Critical Essays / еd. B. A. Carroll. Chicago, 1976.
32. Walby S. Women and Social Theory. Oxford, 1989.
33. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / пер. с
англ. Москва: РОССПЭН, 2004.
34. Бовуар С. Друга стать / пер. з франц. Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко: В 2 т. Том 1.—
Київ: Основи, 1994.
35. Бок Г. История, история женщин, история полов. Альманах THESIS. 1994. Вып. 6: Женщина, мужчина, семья. С. 170–200.
36. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / за ред. Ліліани Гентош, Оксани Кісь.
Львів: ВНТЛ-Класика, 2003.
37. Глосарій
Гендерного
інформаційно-аналітичного
центру
«Крона».
URL:
http://krona.org.ua/gender.html.
38. Гриценко-Веселовська О.В. Суфражизм як шлях забезпечення гендерної рівності у сфері
виборчих прав жінок. Актуальні проблеми політики. 2014. Вип. 51. С. 477–484.
39. Грушевська К. Про дослідження статевих громад в первісному суспільстві. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1929. Вип. 1. С. 24-33.
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40. Елизарова Е.Ю. Социально-политические взгляды Кристины Пизанской, 1364–1430 гг.
URL:
http://cheloveknauka.com/sotsialno-politicheskie-vzglyady-kristiny-pizanskoy-13641430-gg.
41. Женщина, брак, семья до начала нового времени / отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. Москва,
1993.
42. Жіночі студії в Україні: жінка в історії та сьогоденні: монографія / за заг. ред. Л.О. Смоляр.
Одесса: Астропринт, 1999.
43. Кислий О.Є. Патріархат. Енциклопедія історії України / редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.;
НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла-Мі. 790 с.: іл. URL:
http://www.history.org.ua/?termin=Patriarkhat.
44. Кислий О.Є. Матріархат. Енциклопедія історії України / редкол.: В.А. Смолій (голова) та
ін.; НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2009. Т. 6: Ла-Мі. 90 с.: іл.
URL: http://www.history.org.ua/?termin=Matriarkhat (дата звернення: 26.01.2019).
45. Кіммел М. Гендероване суспільство / пер. з англ. Сусанна Альошкіна; наук. ред. Світлана
Оксамитна. Київ: Сфера, 2003.
46. Кісь О. Андроцентричний дискурс в історичних науках. Філософсько-антропологічні студії. Спецвипуск. Київ, 2001. С.43-58.
47. Кісь О. Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології(західний досвід). Сучасність. 2008. №10. С. 43-51.
48. Кісь О.Р. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської
методології. Український Історичний Журнал. 2012. № 2. С. 159-172.
49. Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Львів, 2008.
50. Кісь О. Кого оберігає Берегиня, або Матріархат як чоловічий винахід. „Я” (Інформаційноосвітнє видання). №4. 2006. С. 11-16.
51. Кісь О. Колективна пам'ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор. У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: зб. наук. праць / за ред. Г.Грінченко, Н.Ханенко-Фрізен. Харків: Східний інститут українознавства ім. Ковальських, 2010. С. 171–191.
52. Кісь
О.
Кому
в
Україні
потрібна
жіноча
історія?
URL:
http://www.historians.in.ua/index.php/institutsiji-istorichnoji-nauki-v-ukrajini/611-oksana-kiskomu-vukrayini-potribna-zhinocha-istoriya.
53. Коллонтай О.М. Социальные основы женского вопроса. URL:
http://books.eheritage.ru/book/10072576.
54. Луняк Є. Анна Руська – королева Франції в світлі історичних джерел. – Київ – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.
55. Луняк Є. Минуле України в романтичних історіях. – Ніжин: «Міланік», 2007.
56. Марценюк Т. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і експерток
аналітичних центрів. Київ, 2014.
57. Маєрчик М. Гендер і стать: від бінарності до багатоманіття (Розділ 1). Гендер для медій:
підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М.Маєрчик, О.Плахотнік, Г.Ярманової. Київ: Критика, 2013. С. 11–27.
58. Маєрчик М. Розвиток теорій гендеру і статі (Розділ 3). Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М.
Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2013. С. 41–58.
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60. Полутова М.А. Методологические подходы зарубежных ученых к теории феминизма:
истоки, этапы развития, основные направления. Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 11. С. 66–79.
61. Орлова Т.В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія XX - початку XXI ст.) / Т.В. Орлова. – Київ : Логос, 2009.
62. Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: Рождение, становление, методы и перспективы. Вопросы истории. 1998. № 6. С. 76–86.
63. Пушкарева Н.Л. Гендерная история. Теория и методология истории: учебник для вузов /
отв. ред. В.В. Алексеев, Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Л.Е. Гринин. Волгоград, 2014.
64. Пушкарева Н.Л. Женщины России и Европы на пороге Нового времени. Москва, 1996.
65. Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого.
Очерки: хрестоматия. Москва: РОССПЭН, 2002.
66. Репина Л.П. Женская история»: проблемы теории и метода. Средние века. 1994. Вып. 57.
С. 103–109.
67. Репина Л. П. Пол, власть и концепция «разделенных сфер»: от истории женщин к гендерной истории. Общественные науки и современность. 2000. № 4. С. 123–137.
68. Репина Л.П. От «истории женщин» к социокультурной истории: гендерные исследования
и новая картина европейского прошлого. Культура и общество в Средние века и раннее
Новое время: методология и методики исследований. Москва, 1998. Ч. I. C. 171–209; Ч.
II. С. 66–99.
69. Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в ХХ ст. Незалежний культурологічний часопис
«Ї». 2000. № 17. С. 22–29.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Інформаційні ресурси
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-225j-gender-and-the-law-in-u-s-history-spring2004/#: курс «Gender and the Law in U.S. History»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI425.htm:
course
«Women, Peace and Security»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI411.htm: course «Gender,
Postcoloniality, Development: Critical Perspectives and New Directions»
http://www.lse.ac.uk/resources/calendar/courseGuides/GI/2015_GI413.htm: course «Gender
and Militarisation»
http://ocw.mit.edu/courses/history/21h-575j-women-in-south-asia-from-1800-to-present-fall2006/: course «Women in South Asia from 1800 to Present»
http://www.tamuc.edu/academics/cvSyllabi/syllabi/201720/22779.pdf. course «HISTORY
597.02E READINGS IN GENDER HISTORY COURSE SYLLABUS: SPRING 2017»
https://www.soas.ac.uk/courseunits/154800303.html course «H213 Gender in History»
https://www2.ivcc.edu/radek/Gender_2000/Syllabus.htm course Women Through Cultures
and Centuries

498

9. https://courses.ceu.edu/courses/feminist-qualitative-methods-201819
course
qualitative methods (2018/19)»
10. https://courses.ceu.edu/courses/postcolonialism-and-feminisms-201819
«Postcolonialism and feminism(s) (2018/19)»

«Feminist
course
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2.5. Робочі плани та програми, 2017-2018 н. р.
2.5.1. Освітньо-професійна програма
«Політологія. Гендерні студії»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 052 Політологія
галузі знань 05 - Соціальні та поведінкові науки
1. Профіль освітньо-професійної програми
А
Загальна інформація
Повна назва вищого
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
навчального заклавул. Графська, 2, м. Ніжин, Чернігівська область, Україна, 16602
ду та структурноІсторико-юридичний факультет
го підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва кваліМагістр. Магістр з політології.
фікації мовою оригіналу
Офіційна
назва Освітньо-професійна програма «Політологія. Гендерні студії» другого
освітньої програми (магістерського) рівня вищої освіти
Тип диплому та обДиплом магістра; одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС,
сяг освітньої протермін навчання 1 рік і 4 місяця
грами
Акредитуюча
Міністерство освіти і науки України, Україна,
інституція
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135
Період акредитації 2018 рік
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, національний рівень – друРівень програми
гий цикл
Навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки магістра за
спеціальністю 052 «Політологія» можуть громадяни України, зарубіжних країн, інші, які мають базову вищу освіту за освітньо-професійною
програмою підготовки бакалавра. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту встановленого зразка.
Передумови
Громадяни інших держав приймаються на навчання за спеціальністю
052 «Політологія» на підставі міжнародних договорів на умовах, визначених цими договорами, а також договорів, укладених навчальним закладом із зарубіжними навчальними закладами, організаціями, або індивідуальних договорів, контрактів.
Мова викладання
українська
Термін дії освітньопрофесійної
про- 5 років
грами
Інтернет-адреса
постійного розмі- www.ndu.edu.ua
щення опису освіт500
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Мета освітньо-професійної програми
Забезпечити студентам здобуття знань, умінь та розуміння, що відносяться до політології,
що дасть їм можливість виконувати свою роботу самостійно. Підготувати їх до успішного
засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в області політології, викладачів, наукових фахівців у аналітичних структурах. Надати студентам обширну інформацію з політології з акцентом на критичному мисленні та практичних
навичках дослідження, дослідженні гендерного аспекту політичної теорії та практики в
історичному та сучасному контекстах, розвитку компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації та поширення інформації.
Характеристика освітньо-професійної програми
Галузь знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки
Предметна
Спеціальність: 052 - Політологія
область
Спеціалізація: Гендерні студії
(галузь знань, Обов’язковий компонент: теоретичне навчання – 45 кредитів ЄКТС,
спеціальність, 1350 год. (50%); практична підготовка з державною атестацією – 24
спеціалізація
кредити ЄКТС, 720 год. (27%).
(за наявності)) Дисципліни вільного вибору студента – 21 кредити ЄКТС, 630 год.
(23%).
Акцент на широкому огляді та глибоких знаннях організації управлінської та консалтингової діяльності в політичній сфері, дослідженні гендеОсновний фо- рного аспекту політичної теорії та практики в історичному та сучасному
кус програми:
контекстах, оволодінні усіма необхідними практичними навичками для
загальна
забезпечення ефективності аналізу політичних інститутів та процесів.
Ключові слова: управлінська та консалтингова діяльність, політична
сфера, політичні інститути та процеси, гендерна політика.
Орієнтація
Наукова програма з професійною орієнтацією на теорію і практику попрограми
літології та дослідження їхнього гендерного аспекту.
Програма розвиває знання в області європейських студій. Акцент на
Особливості
дослідженні гендерного аспекту політичної теорії та практики в історипрограми
чному та сучасному контекстах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Посади в державній, громадській чи приватній адміністрації, інститутах
ПрацевлаЄвропейського Союзу, міжнародних організаціях, в громадських та поліштування
тичних організаціях, ЗМІ, у сфері зв'язків із громадськістю та консультативних послуг, наукових, освітніх та науково-дослідних установах.
Подальше
Можливість навчатися за програмами третього циклу (FQ-EHEA – третій
навчання
цикл, QF-LLL – 8 рівень, національний рівень – третій цикл)
Викладання та оцінювання
Підходи до Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване
викладання навчання, індивідуально-творчий, компетентнісний та діяльнісний підхо501
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та навчання ди.
Лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота та самопідготовка у бібліотеці та в мережі Internet, підготовка магістерської роботи.
Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту організовувати
час.
Сучасне забезпечення якісної освіти політологів зумовлене компетентнісним підходом до навчання й потребує безперервного вдосконалення та
креативних ідей. Поєднання сучасних технологій навчання і контролю
знань, зокрема системи електронних тестів, із традиційними методами
дозволяє удосконалити підготовку фахівців у плані практичної спрямованості кваліфікаційних вимог з урахуванням вимог ринку праці та світового
досвіду, полегшує засвоєння якісно нових для студента питань, формування його вмінь і навичок на кожному етапі вивчення матеріалу, активує
пізнавальну діяльність студентів.
Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання
студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності,
спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньоСистема
професійної програми: поточний контроль, модульний, підсумковий коноцінювання
троль. Екзамени, тестування, у тому числі за допомогою системи електронних тестів, есе, презентації, диференційовані заліки з виробничої та
переддипломної практик, написання та захист магістерської роботи.
Програмні компетентності
Здатність самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані заІнтегральвдання та практичні проблеми в галузі політології з врахуванням гендерна компе- ного аспекту в процесі професійної діяльності, що передбачає готовність
тентність когнітивної та ціннісно-мотиваційної сфер фахівця до комплексної самореалізації в проведенні досліджень та/або впровадженні інновацій.
ЗК1. Критичність і самокритичність. Здатність формулювати задачу, для її
вирішення й досягнення обГрунтованого висновку використовувати потрібну інформацію та методологію.
ЗК2. Міжособистісні навики та командна робота. Здатність працювати в
команді, виконуючи провідну роль, у міжнародній та мультикультурній
групі.
ЗК3. Працювати самостійно, розробляти стратегії та керувати часом. ЗдатЗагальні
ність скеровувати зусилля, поєднуючи результати різних досліджень та
компетенаналізу, вчасно подавати результат.
тності (ЗК) ЗК4. Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів, необхідних для наукового дослідження й публікування, включаючи критичну обізнаність та
інтелектуальну чесність.
ЗК5. Знання основ філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку
загальної культури й соціалізації особистості, спрямовують її до етичних
цінностей.
ЗК6. Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз, інтерпретацію та
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застосування даних.
ЗК7. Здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку
задачу, для її вирішення збирати необхідну інформацію та формулювати
висновки, які можна захищати в науковому контексті.
ЗК8. Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних наук відповідно до наукового проекту.
ЗК9. Комунікація усна та письмова рідною та іноземною мовами. Здатність
правильно розмовляти й писати згідно з різними комунікаційними стилями, а саме: неофіційного, офіційного та наукового.
ЗК10. Здатність до проведення наукових та прикладних досліджень за допомогою інформаційних технологій.

3

Програмні загальні компетентності, орієнтовані на гендерні студії
ЗК11. Здатність здійснювати гендерний аналіз інформації в політиці, освіті,
економіці.
ЗК12. Знання фундаментальних розділів статистики, в обсязі, необхідному
для володіння статистичним апаратом, здатність використовувати статистичні методи в політичних та гендерних дослідженнях.
ФК1. Здатність проводити роботи, що ілюструють кількісні та якісні дослідницькі навички, включаючи дослідження, збір, аналіз, інтерпретацію та
застосування даних.
ФК2. Здатність демонструвати широту і глибину знань, що стосуються істотних питань, теорій і концепцій у політичній науці; здатність критично застосовувати знання, що стосуються концепцій, теорій і проблем в політології, до політичних явищ; Здатність ефективно спілкуватися як в усній, так і
письмовій формі в галузі політології, демонструючи оволодіння методологією, концепціями і теоріями.
ФК3. Здатність критично проаналізувати багато питань, які стоять перед
суспільством, у процесі громадянського дискурсу, підготуватися до того,
щоб стати соціально відповідальною особистістю, яка внесла вклад в покФахові ком- ращення суспільства.
петентно- ФК4. Здатність цінувати і культивувати різноманітність, і цінувати відмінсті (ФК)
ності.
ФК5. Здатність жити і ефективно працювати в глобальному середовищі.
ФК6. Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати,
аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані; здатність
розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів.
ФК7. Знання ресурсів, доступних для проведення політологічного дослідження, включаючи ті, що базуються на ІКТ (інформаційно-комунікаційних
технологіях) та здатність використовувати їх відповідно.
ФК8. Здатність використовувати різні джерела та дослідницькі технології,
автономно та творчо збирати, оцінювати та обробляти інформацію, оцінювати різні інтерпретації політичних питань і подій, застосовувати оцінку
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різних підходів до ідентифікації, збору, аналізу та подання політичної інформації..
ФК9. Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в
окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та
мультикультурній групі.
ФК10. Обізнаність з основними теоретичними підходами, які використовуються для пояснення принципів вироблення державної політики та процесу прийняття рішень, здатність застосовувати в політичній науці концепції, теорії та методи до аналізу прийняття рішень, державної політики та
відповідних нормативних питань.
ФК11. Обізнаність та відповідність науковим стандартам щодо точності та
об’єму локалізованої документації; здатність презентувати написані тексти
та робити презентації усно різного обсягу й складності рідною мовою чи
іншою, потрібною для області спеціалізації; здатність аналізувати політичні
документи та тексти, інтерпретувати та контекстуалізувати їх правильно;
здатність виконувати аналітичну роботу, вирішуючи важливу задачу, що
стосується розвитку та функціонування політичних інститутів та процесів.
Програмні фахові компетентності, орієнтовані на гендерні студії
ФК12. Уміння осягнути історичну еволюцію і сучасний характер гендерної
політики.
ФК13. Знання методології та методик гендерного аналізу правових та політичних відносин.
ФК14. Знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до аналізу
гендера.
ФК15. Здатність застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів гендерних досліджень в поведінкових науках, використовувати статистичні методи для розрахунку і порівняння статистичних
показників гендерної рівності.

G

Програмні результати навчання
ПРН1. Знання основних напрямків, проблем, теорій і методів філософії, змісту сучасних
філософських дискусій з проблем філософії науки і методології наукового пізнання; вміння використовувати положення і категорії філософії науки для оцінки та аналізу різноманітних фактів та явищ; аналізувати основні світоглядні і методологічні проблеми, в тому
числі міждисциплінарного характеру; знання методів критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, а також методів генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі і в міждисциплінарних областях;
ПРН2. Уміння вести бесіду іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись
граматичних і фонетичних норм; уміти робити повідомлення за політичними темами;
уміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого професійноспрямованого тексту; перекладати професійні тексти з рідної мови на іноземну і з інозе504

мної на рідну; уміння працювати з іншомовною оригінальною літературою, реферувати і
анотувати наукову літературу;
ПРН3. Уміння шукати наукову інформацію у відповідній галузі знань з використанням
пошукових сервісів та наукових соціальних мереж в інтернеті; уміння використовувати
ІКТ для оприлюднення та поширення результатів своєї наукової діяльності; уміння використовувати ІКТ для забезпечення осіб, що навчаються, доступом до різноманітних навчальних ресурсів у режимі автономного географічно віддаленого асинхронного навчання;
ПРН4. Уміння застосовувати сучасні знання про інтелектуальну власність в професійній
діяльності; уміння застосовувати знання нормативно-правових документів та основ регулювання охорони інтелектуальної власності та авторського права і вміння використовувати такі в процесах прийняття потенційних рішень, що виникають у професійній діяльності;
уміння застосовувати усвідомлення цивільно-правової, адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення авторського права і суміжних прав у сфері професійної
діяльності;
ПРН5. Знання основних методів представлення та обробки отриманої в результаті збору
інформації; вміння знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та
міри зв’язку; вміння висувати та перевіряти статистичними методами основні статистичні
гіпотези; розуміння суті регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
вміння обирати та використовувати програмне забезпечення для цілей статистичної обробки даних;
ПРН6. Вироблення та презентація рекомендацій; встановлення порядку денного і визначення проблеми; забезпечення ресурсної та аналітичної підтримки довідкових консультацій, організація надання матеріалів довідкового характеру щодо тих чи інших проблем і
питань; визначення цілі та завдання політичної кампанії (акції), визначення засобів найбільш ефективної реалізації цілей та завдань за критерієм витрата ресурсів – отриманий
результат;
ПРН7. Уміння описувати основні ознаки ефективного формування проблем; уміння застосовувати неформальні та формальні методи дослідження; уміння виділяти головні стадії
процесу планування і складання програм; уміння давати характеристики програмних задач; уміння визначати рушійні сили, структуру та акторів політичних процесів, а також
фактори, що впливають на їх перебіг; розуміння сутності системи зв’язків з органами влади, її елементів та необхідності їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і
демократії; розуміння понять «стратегічне мислення», «стратегія» та уміння застосовувати їх до управління і планування зв’язків з державними органами; розуміння критеріїв
оцінки GR-програм; уміння застосувати результати дослідження в процесі прийняття рішень в управлінні GR-програмами; вміння розрізняти компоненти GR-акції і компоненти
комунікації в стратегії GR-програм;
ПРН8. Знання основних чинників соціально-політичного розвитку суспільства і держави,
основних політологічних принципів і категорій; вміння орієнтуватися в соціальнополітичних процесах на різних рівнях; вміння використовувати політологічні знання в
практичній діяльності, для вирішення соціально-політичних і практичних завдань; знання
теорії, основних напрямів і концепцій, пов'язаних з вивченням сучасної державної політики в Україні і за кордоном; знання основних методів і методики дослідження державної політики і державного управління; уміння аналізувати процеси державного і муніципального управління, прогнозувати і знаходити найкращі варіанти роз’язання конфліктів з
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різними основами; уміння самостійно орієнтуватися в процесах комплексної аналитикоуправлінської діяльності, в прийняття і реалізації оптимальних рішень;
ПРН9. Репрезентація загальнонаукових основ прикладного політичного моделювання;
оцінювання придатності об’єкту дослідження для застосування політичного моделювання; застосування знання із прикладного політичного моделювання у професійній і соціальній діяльності;
ПРН10. Уміння оцінювати різні інтерпретації політичних питань і подій; уміння застосовувати оцінку різних підходів до ідентифікації, збору, аналізу та подання політичної інформації; здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих та точних
наук за необхідності досягнення мети та вирішення задач дослідження; здатність працювати результативно в групах, щоб локалізувати, отримати та опрацювати дані для вирішення завдання дослідження та брати відповідальність за організацію роботи;
ПРН11. Здатність виконувати аналітичну роботу, вирішуючи важливу задачу, що стосується розвитку та функціонування політичних інститутів та процесів, та презентуючи свої розвідки у формі розповідного тексту з використанням нотаток, посилань, додатків, документів.
Програмні результати навчання, орієнтовані на гендерні студії
ПРН12. Розуміння основних завдань органів виконавчої, представницької та судової влади з питань дотримання політики гендерної рівності; володіння знаннями і навичками
критичної оцінки політичних інститутів та політичних процесів з точки зору гендерного
підходу.
ПРН13. Розуміння поняття гендерної рівності, гендерної толерантності, гендерного виміру прав людини в історичній ретроспективі їх виникнення і стосовно предмету вивчення
політичних наук.
ПРН14. Знання історіографії гендерних досліджень; уміння визначати джерельну базу
дослідження; знання статевого розподілу в антропосоціогенезі давнього й середньовічного суспільства; знання гендерних ролей в індустріальному, постіндустріальному та інформаційному суспільствах.
ПРН15. Знання сфери практичного застосування знань гендерних характеристик особистості і груп; врахування гендерних особливостей особистості при вирішенні тієї чи іншої
конкретної практичної задачі; толерантне сприйняття гендерних відмінностей; вирізняння етнічного змісту і враховування культурного контексту формування гендеру; використовування знання сучасної психологічної антропології для аналізу, осмислення і вирішення соціально-психологічних проблем насильства та дискримінації.
ПРН16. Знання специфіки побудови міждисциплінарних підходів до аналізу гендеру;
вміння застосовувати математично-статистичні методи опрацювання результатів гендерних досліджень в поведінкових науках; вміння використовувати статистичні методи для
розрахунку і порівняння статистичних показників гендерної рівності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

H
Кадрове
1
чення

забезпе-

Підготовку студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі
спеціальності 052 Політологія здійснюють фахові кафедри історико-юридичного факультету та викладачі таких кафедр НДУ імені
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Миколи Гоголя:
– англійської мови та методики викладання;
– психології;
– загальної та практичної психології;
– педагогіки;
– інформаційних технологій та аналізу даних.
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також
висококваліфіковані спеціалісти.
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Достатнє для забезпечення навчально-виховного процесу у відповідності з цією освітньо-професійною програмою:
Матеріальнонавчальні корпуси; гуртожитки; комп’ютерні класи; пункти харчу2 технічне забезпевання; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультичення
медійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики; бібліотека та читальні зали.
Достатнє для забезпечення навчально-виховного процесу у відповідності з цією освітньо-професійною програмою:
офіційний сайт НДУ: http://ndu.edu.ua/; необмежений доступ до
мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; віртуальне
Інформаційне
та
навчальне середовище Moodle; корпоративна пошта; навчальні і
навчально3
робочі плани; графіки навчального процесу; навчально-методичні
методичне забезпекомплекси дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін;
чення
дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи
студентів з дисциплін; програми практик; методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт; критерії оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних робіт.
I

Академічна мобільність
Національна кре- Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних праців1 дитна
мобіль- ників у вітчизняних та закордонних ЗВО.
ність
Участь студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 052 Політологія у проекті Європейського Союзу Erasmus+ :
Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з
Міжнародна крерізними традиціями. Загальна мета проекту полягає у створенні но2 дитна
мобільвих компетенцій та нового мислення у питаннях рівності чоловіків і
ність
жінок та у підвищенні рівня освіти у Гендерних студіях студентів сучасних програм магістрів соціальних та поведінкових наук та сприянні конвергенції системи освіти в у сусідніх до ЄС країнах.
Навчання інозем- –
3 них
здобувачів
вищої освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми (навчальні дисКод
Кількість
Форма підсумкоципліни, курсові роботи (проекти), практики,
н/д
кредитів
вого контролю
кваліфікаційна робота)
ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Цикл загальної підготовки
ОК 1.1 Філософія науки
3
екзамен
ОК 1.2 Іноземна мова
7
залік, залік
ОК 1.3 Інформаційні технології в науці і освіті
3
залік
ОК 1.4 Педагогічна компаративістика
3
залік
ОК 1.5 Прикладна соціальна психологія
3
залік
Цикл професійної підготовки
ОК 2.1 Прикладне політичне моделювання
4,5
екзамен
ОК 2.2 Політична кризологія
4
екзамен
ОК 2.3

Взаємодія з органами державної влади (GR)

3

екзамен

ОК 2.4

Державна політика

5

екзамен

ОК 2.5
ОК 2.6

ВБ 1.1

ВБ 1.2

ВБ 2.1
ВБ 2.2
ВБ 2.3
ВБ 2.4

ПП 3.1
ПП 3.2
ПП 3.3

Політичний консалтинг
5
екзамен
Гендерна політика
4,5
залік
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
45 кредитів ЄКТС
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Цикл загальної підготовки
Психологія ділового спілкування / Актуальні проблеми методики / Актуальні проблеми педагогіки
3
залік
вищої школи / Менеджмент в освіті
Професійна та корпоративна етика / Охорона
праці в галузі / Інтелектуальна власність / Чинники успішного працевлаштування за фахом / Євро3
залік
пейські студії (викладається англійською мовою) /
Цивільний захист
Цикл професійної підготовки
Освіта і гендер / Громадянське суспільство і Ген3
залік
дер
Гендерна психологія / Психологічна антропологія
4
залік
Гендерні історичні студії / Розвиток гендерних
4
залік
стосунків в історичному контексті
Статистичні методи аналізу даних в поведінкових
4
залік
науках / Кількісні методи в політології
Загальний обсяг вибіркових компонент:
21 кредит ЄКТС
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Переддипломна практика
4,5
диф.залік
Виробнича практика
4,5
диф. залік
Магістерська робота
15
диф. залік
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90 кредитів ЄКТС

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Код н/д
ОК 1.1
ОК 1.2
ОК 1.3
ОК 1.4
ОК 1.5
ОК 2.1
ОК 2.2
ОК 2.3
ОК 2.4
ОК 2.5
ОК 2.6

ВБ 1.1

ВБ 1.2

Назва дисципліни
Структурно-логічна послідовність
1. Обов'язкові навчальні дисципліни
Викладається на початку циклу разом з дисциплинаФілософія науки
ми: ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Викладається після вивчення дисциплін:
Іноземна мова
ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Інформаційні технології в Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
науці і освіті
1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Педагогічна компаративіс- Викладається на початку циклу разом з дисциплинатика
ми: ОК 1.1 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Прикладна соціальна пси- Викладається на початку циклу разом з дисциплинахологія
ми: ОК 1.1 ОК 1.4 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Прикладне політичне мо- Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
делювання
1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Викладається на початку циклу разом з дисциплинаПолітична кризологія
ми: ОК 1.1 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Взаємодія з органами Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
державної влади (GR)
1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Викладається на початку циклу разом з дисциплинаДержавна політика
ми: ОК 1.1 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.5 ВБ 2.2
Викладається на початку циклу разом з дисциплинаПолітичний консалтинг
ми: ОК 1.1 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ВБ 2.2
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
Гендерна політика
1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.1 ОК 2.2 ОК 2.3 ОК 2.4
ОК 2.5 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4
2. Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента
Психологія ділового спілкування / Актуальні проВикладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
блеми методики / Актуа1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.1 ОК 2.2 ОК 2.3 ОК 2.4
льні проблеми педагогіки
ОК 2.5 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4
вищої школи / Менеджмент в освіті
Професійна та корпоративна етика / Охорона праці
в галузі / Інтелектуальна
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
власність / Чинники успіш1.2 ОК 1.3 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.1 ОК 2.2 ОК 2.3 ОК 2.4
ного працевлаштування за
ОК 2.5 ВБ 2.1 ВБ 2.2 ВБ 2.3 ВБ 2.4
фахом / Європейські студії
(викладається англійською
мовою) / Цивільний захист
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ВБ 2.1
ВБ 2.2

ВБ 2.3

ВБ 2.4

Освіта і гендер / Громадянське суспільство і Гендер
Гендерна психологія /
Психологічна антропологія
Гендерні історичні студії /
Розвиток гендерних стосунків в історичному контексті

Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
Викладається на початку циклу разом з дисциплинами: ОК 1.1 ОК 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5
Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2

Статистичні методи аналізу даних в поведінкових Викладається після вивчення дисциплін: ОК 1.1 ОК
науках / Кількісні методи в 1.4 ОК 1.5 ОК 2.2 ОК 2.4 ОК 2.5 ВБ 2.2
політології

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю
ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки. Атестація здійснюється
на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань,
умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій магістра.
Формою атестації студентів є магістерська робота. Магістерська робота – підсумковий
контроль рівня знань та умінь студента, які повинні продемонструвати для підтвердження
відповідності набутих ним знань, умінь і навичок, компетенцій до нормативних вимог.
Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засiданнi екзаменаційної комісії, яка створюється у складі голови, членів комісії та секретаря. Чисельність складу екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт – не більше шести осіб. Головами екзаменаційної комісії для проведення захисту магістерських робіт призначаються висококваліфіковані
фахівці в сфері соціально-політичних процесів, органів державного управління. Голови екзаменаційної комісії затверджуються наказом ректора Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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+
+
+
+
+
+
+

ОК 1.5
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ЗК1
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ЗК4
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ВБ 2.2

Вибіркові навчальні
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Обов’язкові навчальні дисципліни

+
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+
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+
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+
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+
+

+
+
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ПРН11
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ПРН13
ПРН14
ПРН15
ПРН16

ВБ 2.4

ВБ 2.3

ВБ 2.2

ВБ 2.1

ВБ 1.2

ВБ 1.1

ПП 3.3

ПП 3.2

ПП 3.1

ОК 2.6
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ОК 2.3
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ОК 1.5
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ОК 1.2

ОК 1.1

5. Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми
Вибіркові навчальні
Обов’язкові навчальні дисципліни
дисципліни
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2.5.2. Навчальний план 2017-2018 н. р.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Рівень вищої освіти: другий
Підготовка магістра
Кваліфікація:
(магістерський)
05 Соціальні та поведінкові
з галузі знань
науки
магістр з політології
за спеціальністю
052 Політологія
Строк навчання: 1 рік 4 місяці
спеціалізацією
Гендерні студії
на основі ОР "Бакалавр
Форма навчання
денна

Курс

І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Жо- ЛисМі- ВереСіЛю- Бере- КвіТраЧерСервтен то- Грудень
Липень
сяць сень
чень тий зень тень вень вень
пень
ь
пад
Ти11111111 11222222222233333333334444444444555
жде 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01234567 89012345678901234567890123456789012
нь
І ТТТТТТ Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С А К К К К К К К К К
Д
ІІ Т Т Т Т ПП П П П П МММММММ
П
ПОЗНАЧЕННЯ: Т – теоретичне навчання; С – екзаменаційна сесія; П – практика; К – канікули; А
– атестація; ДП – захист дипломного проекту (роботи)

І

36

4

1

11 52

ІІ

4

6 1

7

18

Ра
зо 40
м

4 6 2

7

11 70

IV. АТЕСТАЦІЯ

Навчальна практика
з освітніх вимірю- 3
вань

Виробнича

3

Тижні

Семестр

Назва практики

Форма державної
Назва навчаль- атестації (екзамен,
ної дисципліни дипломний проект
(робота))

Семестр

ІІІ. ПРАКТИКА

Курс
Теоретичне
навчання
Екзаменаційна сесія
Практика
Атестація
Виконання дипломного проекту (роботи)
Канікули
Разом

ІІ. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

3
Магістерська
робота

3

3
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V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розподіл за семестрами

практичні

лабораторні

лекції

у тому числі

Всього

Загальний обсяг

Аудиторних

Самостійна робота

Кількість годин

Кількість кредитів ECTS

роботи

проекти

Заліки

Екзамени

Шифр за ОПП

Курсові

Розподіл кредитів
ECTS
за семестрами
I курс

II курс

Семестри
1

2

3

4

Кількість тижнів

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Блок обов'язкових навчальних дисциплін
1.1.1 Філософія науки
1
1.1.2 Іноземна мова
Інформаційні техно1.1.3
логії в науці і освіті
Педагогічна компара1.1.4
тивістика
Прикладна соціальна
1.1.5
психологія
Всього

2

3
7

90 30 20
210 70 6

10 60
64 140

2

3

90

30 14

16

60

1

3

90

30 16

14

60

3

1

3

90

30 16

14

60

3

19 570 190 72

0

3
3

4
3

118 380 12 7

0

0

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента
Прикладна соціальна
психологія / Актуальні проблеми методи1.2.1 ки / Актуальні проблеми
педагогіки
вищої школи / Менеджмент в освіті
Професійна та корпоративна етика /
Охорона праці в галузі / Інтелектуальна
власність / Чинники
1.2.2 успішного працевлаштування за фахом /
Європейські
студії
(викладається англійською мовою) / Цивільний захист
Всього

3

3

90

30 10

20

60

3

3

3

90

30 10

20

60

3

6

180 60 20

0

40 120

0

0

6

0
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ВСЬОГО ПО ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 25 750 250 92 0 158 500
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Блок обов'язкових навчальних дисциплін
Прикладне політич1.2.1
2
5 135 45 26
20 90
не моделювання
Політична кризоло1.2.2
1
4 120 40 22
18 80
гія
Взаємодія з органа1.2.3 ми державної влади 2
3 90 30 16
14 60
(GR)
1.2.4 Державна політика
1
5 150 50 26
24 100
Політичний консал1.2.5
1
5 150 50 26
24 100
тинг
2.2.6 Гендерна політика
2
4.5 135 46 24
22 89
Всього
26 780 261 140 0 122 519
2.2. Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента
Освіта і гендер /
2.2.1 Громадянське суспі2
3 90 30 16
14 60
льство і Гендер
Гендерна психологія
2.2.2 / Психологічна ан1
4 120 40 22
18 80
тропологія
Гендерні історичні
студії / Розвиток
2.2.3 гендерних стосунків
2
4 120 40 22
18 80
в історичному контексті
Статистичні методи
аналізу даних в по1.2.4 ведінкових науках /
2
4 120 40 22
18 80
Кількісні методи в
політології
Всього
15 450 150 82 0 68 300
ВСЬОГО ПО ЦИКЛУ ПРО41 1230 411 222 0 190 819
ФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Переддипломна
3.1.1
3
4.5 135
135
практика
3.1.2 Виробнича практика
3
4.5 135
135
3.1.3 Магістерська робота
3
15 450
450
ВСЬОГО
24 720 0
0
0 0 720
Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів

12 7

6

0

0

0

4 11

0

0

18 23

0

0

4.5
4
3
5
5
4.5
14 12

3

4

4

4

4.5

0

0

4.5
15
24 0

90 2700 661 314 0 348 2039 30 30 30
4

2

0

0

0
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Кількість заліків
Кількість практик
Кількість курсових робіт
Декан факультету

3

(підпис)

6

5
3

0

(прізвище та ініціали)
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2.5.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерна політика»
Розробник: Бойко О.Д., професор кафедри історії України, доктор політичних наук.
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Кількість кредитів –
4,5

Галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 052 – Політологія

Нормативна

Модулів – 2
Змістовних модулів-2
Індивідуальне науководослідне завдання (реферат,
дослідження)
Загальна кількість годин - 135

Освітня програма: Політологія. Гендерні студії

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента –
5

Освітній рівень:
магістр

Рік підготовки
1-й
Семестр
1-й
Лекції
24
Практичні, семінарські
22
Лабораторні
Самостійна робота
89
Індивідуальні завдання
Вид контролю
залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи:
46/89
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета - засвоєння студентами бази знань з основ теорії та практики формування гендерної політики на міжнародному, державному, регіональному та місцевому рівнях влади;
придбання ними умінь і навичок, необхідних для здійснення гендерного аналізу і експертизи при вивченні політичних явищ, процесів, владних взаємовідносин.
Основними завданнями курсу гендерної політики є:
• Академічне завдання: формування у студентів гендерної компетентності, широкої бази знань з основних напрямків гендерної теорії та політики.
• Практичне завдання: розвиток умінь і навичок гендерного аналізу соціальних і політичних інститутів, законодавства, практик і процесів.
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Прикладне завдання: проведення гендерної експертизи політичних рішень і документів.
Інноваційне завдання: формування установок на гендерно-чутливий професійний світогляд і толерантну взаємодію, що сприятимуть виробленню навиків розпізнавання і
вирішення гендерних конфліктів у політичній і громадській сферах.
Компаративістське завдання: проведення порівняльного аналізу гендерної політики в
України, країнах Європейського союзу, інших регіонах світу.
У
результаті
вивчення
навчальної
дисципліни
студент
повинен
знати:
основні методологічні підходи і теоретичні моделі у дослідженні проблеми гендеру та гендерних стосунків;
суть, роль і місце гендерного підходу в політичних теоріях і в системі наук про суспільство;
категоріально-понятійний апарат гендерної політики;
основні моделі/концепції, структуру та зміст гендерної політики;
специфіку діяльності основних суб’єктів гендерної політики (держави, політичних партій, громадських рухів, об’єднань);
базові засади діяльності політичних і правових інститутів в сфері реалізації гендерної
політики на міжнародному, державному, регіональному і місцевому рівнях влади;
міжнародні документи стосовно гендерних проблем та міжнародні нормативноправові інструменти реалізації політики просування рівних прав і рівних можливостей
для чоловіків і жінок;
особливості національного механізму правового забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
вміти:
аналізувати основні політичні процеси в гендерному вимірі;
критично оцінювати гендерні проблеми в державному управлінні та житті суспільства;
характеризувати національне законодавство в контексті його дотримання міжнародних правових стандартів Гендерної рівності;
критично оцінювати практичну діяльність політичних інститутів з точки зору гендерного підходу;
давати оцінку рішенням, які пов’язані із гендерними аспектами державної політики;
аналізувати вплив політичних сил та соціальних груп на формування гендерної політики;
проводити гендерну експертизу законодавства та гендерний аналіз соціальної політики.
На вивчення навчальної дисципліни відведене 135 годин, 4,5 кредитів ЕСТS.
Форма підсумкового контролю успішності: ЗАЛІК
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
«Гендерна політика»
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Змістовий модуль І.
Теоретико – методологічні засади курсу «Гендерна політика».
Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика». Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів. Поняття гендерного підходу. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних досліджень.
Зв'язок категорій гендерної політики з категоріями інших наук.
Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень. Сприйняття чоловіка та
жінки в історії західної філософії (стародавня філософія: Арістотель; середньовічна християнська філософія: Ф. Аквінский, Св. Августин, Ф. Александрійський, Г. Інститорис, Е. Кант; А. Шопенгауэр, Ф Ніцше; початок ХХ століття О. Вейнінгер, Г. Зіммель, Э. Фромм, З. Фрейд; сучасність: квир-теория - Т. Лауретес, Э. Гросс, Д. Хелперін, І. Сэджвик).
Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень. Структурний функціоналізм і теорія статевих ролей (Т. Парсонс, Р. Бейлс, Н. Белл, Е. Фогель). Теорія
конфлікту в гендерних стосунках (Р. Коллінз). Марксизм, неомарксизм і гендерна теорія (Л.
Морган, Ф. Енгельс, Х. Хартман, А. Коллонтай). Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд, Н. Ходороу, Е. Берн). Гендер як стратифікаційна категорія (М.
Вебер, Е. Гідденс). Сучасні інтерпретації гендерних стосунків. Теорія соціального конструювання гендеру (П. Бергер, Т. Лукман, І. Гофман, Г. Гарфінкель) Стать як культурна метафора.
Теорія гендерної системи (Г. Рубін, Р. Коннелл).
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен. Витоки та передумови виникнення жіночого руху. Стимулюючі фактори зростання самосвідомості жінок. Жіночий рух:
форми, завдання, історія становлення та розвитку. Жіночій рух як ідеологія і практика суспільних змін.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні. Відродження жіночого
руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики.
Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та зміст феномену фемінізму. Перша хвиля фемінізму (середина XIX ст. - 60-х рр. XX ст.): боротьба жінок за виборче
право і досягнення юридичного рівноправ'я статей. Друга хвиля фемінізму (кінець 60-х- кінець 80-х гг. XX в.): перехід від боротьби за рівність прав до боротьби за рівність можливостей для жінок. Третя хвиля фемінізму (з 90-м рр. XX ст.): усвідомлення природи конструювання гендерних ідентичностей. Філософія жіночого існування Сімони де Бовуар.
Основні напрями і ідеї фемінізму. Ліберальний фемінізм. Соціалістичний фемінізм.
Радикальний фемінізм. Психоаналітичний фемінізм. Неофемінізм.
Змістовий модуль ІІ.
Актуальні проблеми розробки і реалізації гендерної політики
Тема 5. Гендерна політика. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи гендерної політики. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика, гендерний мейнстримінг). Типи гендерної політики. Сучасні моделі ген518

дерної політики. Механізм реалізації гендерної політики. Основні етапи вирішення гендерних суспільних проблем. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик. Поняття, цілі та методи гендерного
аналізу. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу. Основні етапи організації та
проведення гендерного аналізу. Гендерна експертиза законодавства. Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики. Поняття та ознаки
гендерної рівності. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі. Комплексний підхід
до вирішення проблем Гендерної рівності. Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності. Основні компоненти політики Гендерної рівності.
Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект. Суть і зміст концепції паритетної демократії. Гендерні індикатори ООН та інших міжнародних організацій. Гендерний дисбаланс в
представництві в органах влади і самоврядування. Проблема гендерного розриву. Гендерне
квотування. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва. Гендерний аспект політичного лідерства.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект. Гендерна політика у сфері економіки і
трудових відносин. Система інститутів гендерної влади в економіці. Механізм формування
гендерної нерівності у трудових відносинах. Гендерна структура зайнятості. Горизонтальна
та вертикальна гендерна сегрегація. Гендерний часовий розрив. Продуктивна і репродуктивна праця. Гендерна дискримінація на ринку праці. Гендерний розрив у рівнях економічної
активності, зайнятості та безробіття та його причини. Гендерна асиметрія у розподілі економічних ресурсів. Теорії домогосподарства. Фемінізація бідності. Гендерний аналіз бюджету.
Тема 10. Гендерна політика у сфері освіти, науки та охорони здоров’я. Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою. Гендерний вимір доступності освіти. Гендерний підхід в освіті. Гендерна просвіта. Гендерне виховання. Політико-правовий статус жінки у
сфері освіти та науки. Гендерна політика у сфері академічної науки.
Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерна політика Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров'я. Основні чинники гендерних відмінностей захворюваності. Проблема гендерної рівності у сфері охорони здоров’я. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин відведених на:
Семін. Та
ІндивідуТема
Лаб.
Сам.
лекції
практ
альну
роботи
роботу
заняття
роботу
Змістовий модуль І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КУРСУ «ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА»
Тема 1. Введення в курс і про2
2
9
блематику гендерної політики
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Тема 2. Гендерні теорії та напрями гендерних досліджень.
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен.
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор
виникнення і становлення гендерної політики.

4

2

2

2

2

2

-

9

-

9

-

9

-

Змістовий модуль ІІ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Тема 5. Гендерна політика.
Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик.
Тема 7. Гендерна рівність як
базовий принцип гендерної політики.
Тема 8. Політична сфера : гендерний аспект.
Тема 9. Економічна сфера: гендерний аспект.
Тема 10. Гендерна політика у
сфері освіти, науки та охорони
здоров’я.
Всього

4

4

-

8

-

2

2

-

9

-

2

2

-

9

-

2

2

-

9

-

2

2

-

9

-

2

2

-

9

24

22

-

89

-

5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість годин

І семестр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Введення в курс і проблематику гендерної політики
Класичні та сучасні напрями розвитку гендерної теорії і гендерних
досліджень
Жіночий рух як соціокультурний феномен
Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики
Актуальні проблеми гендерної політики
Гендерний аналіз політичних практик
Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики
Шляхи та механізми утвердження гендерної рівності: міжнародний аспект
Гендер як фактор політики і влади
Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин
Гендерні аспекти політики у сфері освіти, науки та охорони здо-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ров’я
Разом

•
•
•
•
•
•

22
6. Самостійна робота
Основними формами самостійної роботи з курсу «Гендерна політика» є:
вивчення, конспектування та критичне осмислення першоджерел, документів, літератури;
вирішення проблемно-пошукових питань та завдань.;
складання тез або плану виступу за питаннями семінарського заняття;
написання реферату, анотацій або есе;
підготовка доповідей на наукові студентські конференції;
критичний аналіз довідкових матеріалів, монографій, періодичних видань, публіцистики та ін.

Види та тематика індивідуальних досліджень
Проведіть контент-аналіз гендерних досліджень по матеріалах статей, опублікованих
в журналі «Гендерні дослідження».
Вивчіть досвід роботи одного зі структурних підрозділів місцевої влади з точки зору
врахування в ній гендерних чинників.
Проаналізуйте спеціалізовані жіночі і чоловічі друковані видання, порівняєте тематику, форму подання матеріалів представлення образів чоловіків і жінок в них.
Проведіть контент-аналіз телевізійних рекламних роликів «Гендерні стереотипи у політичній рекламі».
Ознайомтеся з веб-сайтами Інтернету, які містять матеріали по гендерній теорії, про
жіночі і чоловічі організації, оцініть їх інформативність та вплив на широкий загал.
На основі гендерного підходу проведіть аналіз основних документів, що регулюють
трудові стосунки.
Проаналізуйте гендерний аспект статистичні матеріали про здоров'я населення інформацію про медико-соціальні програми.
Напишіть есе на тему «Як жінці стати політичним лідером».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теми рефератів
Гендерна політологія, як новий напрям політичних наук.
Гендерний підхід: суть, зміст, політична практика.
Основні етапи розвитку жіночих та гендерних досліджень.
Молодіжні субкультури і сексуальна революція 1 9 6 0 - 1 9 7 0 - х рр. та їх вплив на розвиток гендерних досліджень .
Основні тенденції розвитку концепції «Паритетної демократії».
Психоаналітичний підхід до проблеми статевих відмінностей (З. Фрейд, Н. Ходороу, Е.
Берн).
Гендер як стратифікаційна категорія.
Особливості жіночого руху в Україні.
Жіночій рух на Чернігівщині
Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.
Фемінізм: ідеологія, політика, практика.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ліберальний фемінізм: основні засади та історичний досвід.
Соціалістичний та марксистський фемінізм: ідейно - теоретичні джерела та еволюція
розвитку.
Фемінізм у контексті розвитку психоаналізу, фрейдизму та неофрейдизму.
Стратегії гендерної політики: теорія і практика.
Від чого залежить ефективність гендерної політики держави ?
Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Основні етапи гендерної експертизи законодавства.
Основні прояви гендерної нерівності в політичній сфері.
Гендерні аспекти міграційної політики у сучасному світі.
Політична влада і гендерне рівноправ 'я.
Глобалізація і гендер.
Роль гендерної рівності у формуванні демократичної правової України.
Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності.
Гендерний аспект парламентаризму.
Причини гендерного дисбалансу в представництві в органах влади і самоврядування
та шляхи його подолання.
Конституція України про рівність прав і можливостей чоловіків і жінок.
Телебачення як засіб формування політичних гендерних стереотипів.
Механізм формування гендерної нерівності у трудових відносинах.
Причини гендерної дискримінації на ринку праці та шляхи її подолання.
Соціальна політика у сфері охорони здоров’я: гендерний підхід.

7. Методи контролю
Вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами; оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень;письмова контрольна робота; перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури; перевірка і оцінка рефератів
індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях.
Питання для підсумкового контролю знань
1. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Гендерна політика».
2. Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.
3. Поняття гендерного підходу.
4. Виникнення та розвиток жіночих та гендерних досліджень.
5. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.
6. Класичні і сучасні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень
7. Жіночий
рух:
форми,
завдання,
історія
становлення
та
розвитку.
Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.
8. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
9. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок.
10. Суть та зміст феномену фемінізму.
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11. Основні етапи розвитку фемінізму.
12. Основні напрями і ідеї фемінізму.
13. Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання.
14. Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика,
гендерний мейнстримінг).
15. Типи гендерної політики.
16. Сучасні моделі гендерної політики.
17. Механізм реалізації гендерної політики.
18. Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
19. Поняття, цілі та методи гендерного аналізу.
20. Методологічні та методичні основи гендерного аналізу.
21. Поняття та ознаки гендерної рівності.
22. Міжнародний досвід політико-правового забезпечення гендерної рівності.
23. Суть і зміст концепції паритетної демократії.
24. Гендерний аспект політичного лідерства.
25. Гендерний дисбаланс в представництві в органах влади і самоврядування.
26. Гендерне квотування.
27. Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва.
28. Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин.
29. Гендерна дискримінація на ринку праці.
30. Гендерний підхід в освіті.
31. Гендерна політика у сфері академічної науки.
32. Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
13. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів (шкала національна та
ЄКТС (ECTS)
За шкаРейтинговий У п’ятибальній
лою
показник
системі
ЄКТС
(ECTS)

90 – 100

82 – 89

5
«відмінно»

4
«добре»

Рівень
компетентності

Критерії оцінювання

А

Високий
(творчий)

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно
здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує
набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.

В

Достатній
(конструктивноваріативний

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно
розв’язує вправи і задачі в ста523

ндартних ситуаціях, самостійно
виправляє допущені помилки,
кількість яких незначна.

74 – 81

64 – 73

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати,
систематизувати
інформацію під керівництвом
викладача, в цілому самостійно
застосовувати її на практиці,
контролювати власну діяльність, виправляти помилки,
серед яких є суттєві, добирати
аргументи на підтвердження
певних думок.

D

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу,
виявляє знання і розуміння
основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помиСередній
(репродуктивний) лки, серед яких є значна кількість суттєвих.

E

Студент володіє матеріалом на
рівні, вищому за початковий,
значну частину його відтворює
на продуктивному рівні.

FX

Студент володіє матеріалом на
рівні окремих фрагментів, що
становлять незначну частину
навчального матеріалу.

3
«задовільно»

60 – 63

35 – 59

1 – 34

2
«незадовільно»
з можливістю
повторного
складання
1
«незадовільно»
з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Низький
(рецептивнопродуктивний)
F

Студент володіє матеріалом на
рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих
фактів, елементів, об’єктів.
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ЗМ1

ІНДЗ

пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

5

5

5

5

5

5

5

Співбесіда

8
-

ЗМ2
пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

пр

5

5

5

5

5

5

5

5

10

Сума

залік

100

Модуль 1

Підс/
контроль

Модуль 2

Розподіл балів, які отримують студенти

реферат
7

Поточна успішність навчання студентів оцінюється за п’ятибальною шкалою:
5 балів – студент глибоко і міцно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно,
грамотно й логічно його викладає, правильно обГрунтовує прийняття рішення, уміє самостійно узагальнити і викласти суть розглянутої проблеми, не відчуває труднощів з відповідями
при зміні завдань, з можливих варіантів вибирає найкращу відповідь. Адекватно вміє дати
узагальнену характеристику теорії і практиці. Вміє переносити теоретичні знання у площину
практики. Вміє робити правильні висновки.
Із загального обсягу студент правильно виконує 90-100% завдань.
4 бали – студент твердо знає весь програмний матеріал, грамотно і по суті викладає
його, не допускає суттєвих неточностей при виборі відповіді, тобто вибирає правильну, але
не найкращу відповідь; правильно застосовує теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками і прийомами їх виконання, але для визначення дійсного ступеня знань студента викладач змушений задавати додаткові запитання і уточнити окремі відповіді. Вміє розв’язувати ситуаційні завдання середньої важкості.
Із загального обсягу студент правильно виконує 71-89% завдань.
3 бали – студент знає тільки основний матеріал, передбачений програмою, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, обирає недостатньо чіткі формулювання,
порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, проявляється невпевненість у
вирішенні завдань практичного характеру. Студент спроможний розв’язати прості завдання.
Із загального обсягу студент правильно виконав 50-70% завдань.
2 бали – студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні основних положень курсу, з великими труднощами використовує
теоретичні відомості при виконанні завдань.
Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 30 - 49% завдань.
0 балів – студент за допомогою викладача намагається відтворити матеріал, але відповідь неточна, неповна, головний зміст матеріалу не розкрито, аргументація та власне розуміння питання майже відсутні; студент із помітними труднощами використовує певні знання у вирішенні завдань.
Із загального обсягу студент правильно виконав менше 30% завдань
14. Методичне забезпечення
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-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Гендерна політика» включає:
програму з навчальної дисципліни «Гендерна політика»;
опорні конспекти лекцій;
навчальні посібники з гендерної проблематики в бібліотеці НДУ;
інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять;
завдання для самостійної роботи студентів;
тестові завдання до семінарських, практичних занять;
модульні контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального
матеріалу;
методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, наукових робіт;
нормативні документи.

15. Рекомендована література
Основна:
Гендер і державна політика : навч. посібник [пер. з англ. / упо- ряд. П. Ренкін]. - К.; Основи, 2004. - 394 с.
Гендерний аналіз українського суспільства. – К.: ПРООН, 1999. – 293 с.
Гендерний розвиток у суспільстві; конспекти лекцій. -2-е вид. - К.; Фоліант, 2005. - 351 с.
Гендер і державна політика : навч. посібник. – К. : Основи, 2004. – 394 с.
Журженко Т. Социальное воспроизводство и гендерная политика в Украине / Т. Журженко. - Харьков ; Фолио, 2001. - 240 с.
Мельник Т. М. Творення суспільства гендерної рівності : міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з Гeндеpнoї рівності. - К.: Стилос, 2010. - 440 с.
Основи теорії Гендеру : навч. посібник / відповід. ред. Скорик М. М. – К. : К.І.С., 2004. –
536 с.

Додаткова:
1. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И. Гаповой и А. Р.
Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. - 384 с.
2. Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека / Светлана Айвазова. — М.:
Эслан, 2001. — 80 с.
3. Батлер Д. "Психика власти: теории субъекции." - Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2002. 168 с.
4. Бовуар, Симона де. Друга стать : у 2 т. / пер. з фр. Н. Воробйової, П. Воробйова, Я. Собко. –
К.: Основи, 1995. – 392 с.
5. Введение в гендерные исследования : [учеб, пособие для вузов / под общ, рсд, И. Костиковой]; Моек. гос. ун-т им. М, Ломоносова. - [2-е изд., перераб. и доп.], - М.: Аспект
Пресс, 2005. -252 с.
6. Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / Под ред. С. В. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001.- 991 с.
7. Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М., Эдиториал УРСС, 2003. – 320 с.
8. Гендер и общество в истории / под. ред.: Л.П.Репиной, А.В.Стоговой, А.Г.Суприянович;
Институт истории ГУГН; Институт всеобщей истории РАН; Научно-образовательный центр
по истории. — СПб.: Алетейя, 2007. — 696 с.
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9. Гендерна статистика України: сучасний стан, проблеми, напрями вдосконалення. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 192 с.
10. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах: том 1 / ред.-сост.
Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная орг. “ФЕМИНА”. – М.: Аванти
плюс, 2004. – 381 с.
11. Гендерная экспертиза и социальная политика: сб. ст. в 2-х томах: том 2 / ред.-сост.
Е.В.Изотова., Е.В.Кочкина , Е. В.Машкова ; Общественная орг. “ФЕМИНА”. – М.: Аванти
плюс, 2004. – 621 с.
12. Гендерні аспекти державної служби : [монографія ]. - К.: Вид-во Соломії ІІавличко „Основи”, 2002.- 335 с.
13. Гендерні аспекти європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної
та Східної Європи : круглий стіл 11 жовтня 2005 року : стенографічний звіт / Комітет ВР з
питань Європейської інтеграції, Український жіночий фонд.– К.,2006. –72 с.
14. Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики / [отв. ред. и
сост. М. Е. Баскова]; Московский центр гендерных исследований; РАН институт соц.эконом. проблем народовластия. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 331 с
15. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного суспільства. – 2–вид., допов. та уточ.–
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2003.– 129 с.
16. Дашковська О. Р. Жінка як суб’єкт права в аспекті гендерної рівності: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 224 с.
17. Друзь, Е. В. Социальное положение женщины в обществе / Друзь Е. В. – Харьков : Консум,
2001. – 424 с.
18. Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. - СПб.: Алетейя, 2002. - 224 с.
19. Журженко, Т. Гендерные рынки Украины: политическая экономия национального строительства (Gendered Markets of Ukraine: рolitical economy of nation building). – Вильнюс :
ЕГУ, 2008. – 256 с.
20. Здоровье и здравоохранение в гендерном измерении / под общ. ред. Н.М. Римашевской;
редколлегия: Е.А. Баллаева (председатель), Л.Г. Лунякова, Н.М. Римашевская, Т.В. Чубарова. — М.: Агентство «Социальный проект», 2007. — 240 с.
21. Зуйкова Е. Феминология : [учебное пособие] / Е. Зуйкова, Р. Ерусланова. М ; Издательскокниготорговый центр „Маркетинг», 2001. - 448 с.
22. Інтеграція Гендеру в національні державні програми. – К. : Програма розвитку ООН в Україні, 2006. – 90 с.
23. Кіммел Майкл С. Гендероване суспільство : пер. з англ. — К.: Сфера, 2003. — 490 с.
24. Кулачек, О. Роль жінки в державному управлінні. Старі образи, і нові обрії : монографія /
Кулачек О. – К. : Вид–во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 301 с.
25. Левченко К. Гендерна політика в Україні : визначення, формування, управління : [монографія] / К. Левченко. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. спр., 2003. - 344 с.
26. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських
землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст. – Чернівці: Книги ХХІ, 2006. – 500 с.
27. Мельник Т. Міжнародний досвід Гендерних перетворень : Закони зарубіжних країн з Гендерної рівності. К. : Логос, 2004. - 320 с.
28. Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні. Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. - 140 с.
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29. Павличко, Соломія. Фемінізм / Соломія Павличко; передм. Віри Агеєвої. – К.:Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 322 с.
30. Пушкарева Н. Гендерная теория и историческое знание / Наталья Львовна Пушкарева;
науч. ред. С.О.Ремез. — СПб.: Алетейя: Женский проект СПб, 2007. — 496 с.
31. Становищс жінок в Україні : реалії та перспективи // Парламентські слухання 9 червня
2004 року. - К.,2004. - 157 с.
32. Тикнер Дж. Э. Мировая политика с гендерных позиций: проблемы и подходы эпохи, наступившей после «холодной войны» / Дж. Энн Тикнер; пер. с англ., науч. ред. пер.
Д.И.Полывянный; [предисл.: Т.А.Алексеева, М.М.Лебедева]. — М.: Культурная революция, 2006. — 333 с.
33. Экономика и социальная политика : гендерное измерение : [курс лекций / иод общ. рсд.
М. Малышевой]. М. ; Academia, 2002. — 286 с.
34. Analyzing gender: A handbook of soc. science res. / Ed. by Hess B.B., Ferree M.M. - Newbury
Park etc.: Sage, 1978. - 580 p.
35. Bryson V. Feminist Political Theory. New York: Paragon House, 1992. - 304 p.
36. Bryson, V. Gender and the politics of time: feminist theory and contemporary debates . Bristol,
UK: The Policy Press, 2007. - 222 р.
37. Candida March, Ines Smyth and Maitrayee Mukhopadhyay, A Guide to Gender Analysis
Frameworks. Oxford: Oxfam Publication. 1999. - 144 p.
38. Conway М. Women and Political Participation: Cultural Change in the Political Arena.
Washigton, 2000. – 152 р.
39. Einhorn В. Cinderella goes to Market. Citizenship, Gender and Women's Movements in East
Central Europe. - London: Verso Book, 1993. - 320 p.
40. Ameil В. Politics and Feminism: An Introduction. - Maiden, MA.: Blackwell Publishers. 1999. 284 p..
41. Feminism and Methodology. Social Science Issues / ed. by Sandra Harding et all. —
Bloomington, Indiana : Indiana University Press, 1987. — 193 p.
42. Fennell S., Arnot M. Gender Education and Equality in a Global Context Milton Park, Abingdon,
Oxon ; New York : Routledge, 2007. - 230 р.
43. Freeman J. The Politics of Women's Liberation. A Case Study of an Emerging Social Movement
and Its Relation to the Policy Process. - NY.: David McKay Company, Inc., 1975. - 85 p.
44. Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and
Amparo Serrano Pascual. — Brussels: ETUI, 2001. — 367 p.
45. Grant J. Fundamental Feminism - New York: Routledge, 1993. - 226 p.
46. Grimshaw J. Philosophy and Feminist Thinking. - Minneapolis: University of Minnesota Press,
1986. - 279 p.
47. Jackson C. Feminist visions of development : gender analysis and policy. - London ; New York :
Routledge, 1998. – 294 р.
48. Jaggar A.M. Feminist Politics and Human Nature. - New York: Rowman & Littlefield Publishers
Inc.,
1983.
408
p.
Gender Politics: From Consciousness to Mass Politics/Ed. by E. Klein. - Cambridge, MA and
London, England: Harvard University Press, 1984. – 209 р.
49. Klein E. Gender politics: from consciousness to mass politics. - Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1984. - 209 p.
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50. Mazur, Amy G. Theorizing feminist policy / Amy G. Mazur. - Oxford [etc.] : Oxford univ. press,
2002. - 269 р.
51. Meta-analysis of gender and science research – Synthesis Report Luxembourg: Publications
Office of the European Union 2012 — 229 p.
52. Miles A. Integrative feminisms: building global visions: 1960s-1990s. London, 1996. – 187 р.
53. Multiple meanings of gender equality a critical frame analysis of gender policies in Europe. New York ; Budapest : CEU Press, 2007. – 309 р.
54. Randall V. Women and Politics. Baingstoke, 1987. - 369 р.
55. Reinharz S. Feminist methods in social research. - N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1992. 413 p.
56. Sainsbury D. Gender and Welfare State Regimes- Oxford [etc.] : Oxford univ. press, 2003. - 293
р.
57. Scott Y. Gender: a Useful Category of Historical Analysis//merican Historical Review. 1986. pp. 1053-1075.
58. Scott J.W. Gender and the politics of history. - N.Y.: Columbia University Press, 1988. - 242 p.
59. Sümer S. European gender regimes and policies comparative perspectives. - Farnham, England
; Burlington, VT : Ashgate, 2009. – 143 р.
60. The World's Women : trends and statistics 2003. (http://www.un.org/womenwatch/).
61. Theories of Women’s Studies / ed. by G.Bowles, R.D. Klein. — London : Routledge, 1983. - 277
p.
62. Weedon C. Feminist Practice and Poststnicturalist Theory. Oxford, 1987 – 187 р.
63. Women in Parliament: Beyond Numbers. Stockholm, 1998.- 232 р.
Додаток А.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття
Змістовий модуль І.
Теоретико – методологічні засади курсу «Гендерна політика».

1.
2.
3.
1.
2.
3.

4.

Тема 1. Введення в курс і проблематику гендерної політики (2 год).
Гендер як категорія аналізу соціально-політичних процесів.
Суть і зміст поняття гендерного підходу.
Причини виникнення та основні тенденції розвитку жіночих та гендерних досліджень.
Література
Абубахирова Н. А. Что такое "гендер"? // Общественные науки и современность. 1996. - № 6. - С. 123-126.
Антология гендерных исследований: Сб. пер. / Сост. й комментарии Е. Й. Гаповой, А.
Р. Усмановой. – Минск: Пропилен, 2000.
Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + квир исследования = гендерные исследования? // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. –
2000. - № 5.- С. 43-72.
Введение в гендерные исследования: [учеб, пособие для вузов / под общ. ред. И. Кос529

5.

6.

7.
8.

тиковой]; Моек. тс. ун-т им. М. Ломоносова. - [2-е перераб. и доп.]. — М.: Аспект
Пресс, 2005. - 252 с.
Грицяк Н. Особливості розвитку гендерних досліджень в Україні / Н. Грицяк // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ 2003. - Вии. 3. - С. 32-37.
Лазар І. Особливості розвитку гендерних теорій і концепцій / І. Лазар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во ХарРЇН АДУ „Магістр",
2006. - № 2 (28) - ЧЛ.- С. 268-277.
Маланчук - Рибак О. Українські жіночі студії: історіографія та історіософія. — Львів,
1999.
Чухим Н. Гендер та Гендерні дослідження у ХХ ст.. // Ї. Незалежний культурологічний
часопис. – Львів, 2000. – Число 17. – С. 22 – 29.

Тема 2. Класичні та сучасні напрями розвитку гендерної теорії і гендерних досліджень (2 год).
1. Сприйняття чоловіка та жінки в історії західної філософії.
2. Класичні напрями розвитку гендерної теорії та гендерних досліджень.
3. Сучасні інтерпретації гендерних стосунків (Теорія соціального конструювання гендеру;
стать як культурна метафора; теорія гендерної системи.
Література
1. Абубахирова Н. А. Что такое "гендер"? // Общественные науки и современность. 1996. - № 6. - С. 123-126.
2. Аусландер Л. Женские + феминистские + мужские + лесбийские-гей + квир исследования = гендерные исследования? // Гендерные исследования. — Харьков: ХЦГИ. –
2000. - № 5.- С. 43-72.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений.
Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. М.: Прогресс, 1988.
4. Воронина О. А. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России
и на Западе // Общественные науки и современность. 2000. - № 4. - С. 9-21.
5. Габриэлян Н. М. Пол. Культура. Религия // Общественные науки и современность.
1996. - № 6.- С. 126-134.
6. Гендерология и феминология: учебно-методическое пособие для студентов по специальности 040101 «Социальная работа в системе здравоохранения» / Сост. к.п.н.
В.И. Чумаков; – Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2010.
7. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социология гендерных отношений и гендерный
подход в социологии // Социологические исследования. 2000. - № 11. - С. 15-24.
8. Здравомыслова Е., Темкина А. Социальное конструирование гендера как феминистская теория // Женщина. Гендер. Культура. — М., 1999.
9. Коллонтай А. М. Избранные речи и статьи. М.: Политиздат, 1972.
10. Лазар І. Особливості розвитку гендерних теорій і концепцій / І. Лазар // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук, праць. - X.: Вид-во ХарРЇН АДУ „Магістр",
2006. - № 2 (28) – ЧЛ .- С. 268-277.
11. Лакан Ж. Стадия зеркала и ее роль в формировании функции "Я" // Инстанция буквы,
или Судьба разума после Фрейда. М.: Логос, 1997. - С. 7-14.
12. Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – К.: К.І.С., 2004. – 536 с.
13. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1998.
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14. Феминология. Семьеведение: Учеб. пособие / Под ред. Л. Т. Шинелевой. М.: Союз,
1997.
15. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Психология бессознательного. М.:
Просвещение, 1989.
Тема. 3. Жіночий рух як соціокультурний феномен (2 год).
1. Витоки та передумови виникнення жіночого руху.
2. Жіночий рух: форми, завдання, основні етапи становлення та розвитку.
3. Основні етапи та тенденції розвитку жіночого руху в Україні.
4. Відродження жіночого руху у незалежній Україні та його вплив на формування Гендерної політики
Література
1. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 18841939. - К., 1995.
2. Дядюк М.С. Політизація українського жіночого руху в Галичині: 1921 – 1939 рр. Львів,
2002. – 20 с.
3. Елштейн Дж. Громадянський чоловік, приватна жінка / Жінки в соціальній й політичній
думці. – К., 2002. – 334 с
4. Жіночий рух України: історія і сучасність: Матеріали науково-практичної конференції
(Одеса, жовтень 1994). –К., 1994.
5. Левченко К. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. – Х.,
2003. – 344 с.
6. Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях XIX – першої третини ХХ ст.: типологія та європейській культурно – історичний контекст / Чернівці: Книги – XXI, 2006. – 500 с.
7. Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – К.: К.І.С., 2004. – 536 с.
8. Павличко С. Фемінізм. – К., 2002. – 322 с.
9. Передирій В.А. Жіноча доля на тлі доби (Літопис жіночого руху).- К.: Бібліограф, 1999.
– 120 с.
10. Смоляр Л. Жіночі студії в Україні. Жінки в історії та сьогодні. – Одеса, 1999. – 440 с.
11. Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України другої половини ХІХ – поч. ХХ: Сторінки історії. – Одеса, 1998. – 408 с.
12. Теория и история феминизма / Учеб. пособие / З. Баблоян. – Х.: Ф-Пресс, 1996. - 388 с.
Тема. 4. Фемінізм як каталізатор виникнення і становлення гендерної політики (2
год).
1. Причини виникнення фемінізму як всесвітнього руху жінок. Суть та зміст феномену
фемінізму.
2. Основні етапи розвитку фемінізму: характерні риси та особливості.
3. Основні напрями і ідеї фемінізму.
Література
1. Богачевська-Хом'як М. Национализм й феминизм // Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных науках: Материалы 2-й Международной Летней
Школы по Гендерным Исследованиям (Форос, 1998) /Под ред. Й. Жеребкиной. – Харьков, 1998.
2. Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. – М., 2001.
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3. Брандт Г. А. Природа женщины как проблема. Конция феминизма // Общественые
науки и современность. - 1998. - № 6. - С. 167-180.
4. Венгер О. Фемінізм як джерело гендерної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 34. - К. : Ін-т держави і права імені В.
Корсцького НАН України, 2006. - С. 635-643.
5. Ворчакова І. Фемінізм як ідеологія жіночих рухів // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - Київ; Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили, 2004. - С. 240-247.
6. Грицяк Н. Фемінізм як джерело гендерної теорії / Н. Грицяк // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 465- 472.
7. Павличко С. Фемінізм. – К., 2002. – 322 с.
8. Теория и история феминизма / Учеб. пособие / З. Баблоян. – Х.: Ф-Пресс, 1996. - 388 с.
9. Теория и история феминизма. Курс лекций / Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков,
1996.
10. Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования: феминистическая методология в социальных науках. – Х., 1998. – С. 15 – 49.
Змістовий модуль ІІ.
Актуальні проблеми розробки і реалізації гендерної політики
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Тема 5. Актуальні проблеми гендерної політики (2 год).
Державна гендерна політика: суть, зміст, завдання. Принципи гендерної політики.
Стратегії гендерної політики (політика позитивних дій, антидискримінаційна політика,
гендерний мейнстримінг).
Типи гендерної політики.
Сучасні моделі гендерної політики.
Механізм реалізації гендерної політики.
Характерні риси та особливості гендерної політики в Україні.
Література
Вілкова О. Сучасні моделі гендерної політики : сутність та особливості впровадження
// Політичний менеджмент. – 2008. – № 6 (33). – С. 160-166.
Впровадження Гендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний
посібник для державних службовців. –К.: К.І.С., 2004. – 178 с.
Гендер для медій [Текст] : підруч. із гендерної теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін. ; за ред.: М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової. – К. : Критика, 2013. – 220 с.
Грицяк Н.В. Формування гендерної політики в Україні: проблеми теорії, методології,
практики. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 382 с.
Гуслякова Л., Плахотнік О., Христова Г. Теоретико-методологічний аналіз «Державної
програми з утвердження Гендерної рівності в українському суспільстві на період до
2010 року» та рекомендації щодо розробки Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо утвердження гендерної рівності на період до 2016 року»
/Гендерний аналітичний центр «Крона»+. Харків, 2010. – 23 с.
Гендерна політика в Україні. Методичний посібник для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування та ЗМІ. Харків: Райдер, 2007.— 44 с.
Доповідь про виконання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Шоста періодична доповідь (Проект). — К., 2001.
Жінка в Україні: Доповідь України на IV Всеукраїнській конференції зі становища жі532

нок. — К., 1995.
9. Концепція Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (утвердження Гендерної рівності) на період
до 2016 року».
http://civic.kmu.gov.ua/civic_old/control/uk/discussion/ovv/project?project_id=134023
10. Кормич Л. І. Гендерна політика в аспекті соціальної відповідальності держави і суспільства. // Держава і права. – 2008. – Вип. 40. – с. 574 – 579.
11. Лавченко К. Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, управління. –
Харків:, Бібліограф, 2003. – 344 с.
12. Лазар І. Г. Гендерна політика: поняття, визначення, управлінські підходи. – Львів:, ЛігаПрес, 2005. – 142 с.
13. Левченко К.Б. До визначення понять «жіноча політика» та «гендерна політика» / Людина. Свобода. Демократія. – К.: Юрисконсульт, 2006. –с. 121 – 128.
14. Левченко К.Б. Національний механізм формування та впровадження гендерної політики в Україні: історико – правовий огляд. – Х.: Вид-во Національного університету
внутрішніх справ, 2003. – 44 с.
15. Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин / М-во Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Гос.
Ин-т развития семи и молодежи; Руководители авт. Кол.: Л.Е.Леонтьева, АВ. Толстокорова. - Харьков, Фолио, 2007. - 79 с.
16. Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення Гендерної
рівності. – К.: ПРООН, 2010.
17. Основи теорії гендеру: навчальний посібник / (В.П. Агаєва, В.В. Близнюк, І.О. Головашенко). – К.: К.І.С., 2004. – 536 с.
18. Приходько Е.А. Становление гендерного субъекта на пересечении дискурсов массовой культуры и политики / Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Х., 2010. – 208 с.
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Тема 6. Гендерний аналіз політичних практик (2 год).
Методологічні та методичні основи гендерного аналізу.
Основні етапи організації та проведення гендерного аналізу.
Гендерна експертиза законодавства.
Форми і методи імплементації результатів гендерного аналізу.
Література
Болотіна Н. Б. Соціальне законодавство України. Гендерна експертиза. — К., 2001.
Болотіна Н. Б. Соціальне право. Гендерна експертиза. -К.: Логос, 2001.
Буроменський М. В. Міжнародне право. Гендерна експертиза. — К.: Логос, 2001.
Гонюкова Л. Гендерний інструментарій в аналізі державної політики / Л. Гонюкова //
Актуальні проблеми державного управління. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 3 (13). –
С. 107-116.
Гендерна експертиза українською законодавства (концептуальні засади) / Відп. ред. Т.
М. Мельник. — К., 2001.
Гендерний аналіз українського суспільства. — К., 1999.
Левченко К. Б. Методологічні підходи щодо здійснення гендерно-правової експертизи
національного законодавства України / К. Б. Левченко. — К.: Телесик, 2008. — 88 с.
Мельник Т. М. Гендерна експертиза українського законодавства (концептуальні засади). — К: Логос, 2001.
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жавної адміністрації. – К. : К.І.С., 2013. – 22 с.
10. Практическое руководство по внедрению гендерных подходов / под ред. А. Ниеманис. — Братислава: UNDP, 2005. — 316 с.
11. Ржаницына Л.С. Методика гендерного мониторинга бюджетной политики. Текст подготовлен в рамках проекта ЮНИФЕМ «Гендерные бюджеты в России", 2005
(http://www.owl.ru/rights/discussion2004/GB_monitoring_metodika.htm )
12. Gender mainstreaming in the European Employment Strategy / Edited by Ute Behning and
Amparo Serrano Pascual. — Brussels: ETUI, 2001. — 367 p.
Тема 7. Гендерна рівність як базовий принцип гендерної політики (2 год).
1. Гендерна рівність та дискримінація за ознакою статі.
2. Комплексний підхід до вирішення проблем Гендерної рівності.
3. Основні компоненти політики Гендерної рівності.
Література
1. Бутовская М. Л. Гендер в современном мире: реалии и перспективы женщин в сфере
гендерного равенства / М. Л. Бутовская // Личность. Культура. Общество. – 2008. – Т.
10, № 3-4. – С. 165-170.
2. Вовченко О. М. Гендерное равенство как соціально-философская проблема. — М.,
2000.
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1.
2.
3.
4.
5.

Тема 9. Гендер як фактор політики і влади (2 год)
Політична сфера в гендерному вимірі.
Суть і зміст концепції паритетної демократії.
Причини гендерного дисбалансу в представництві в органах влади і самоврядування.
Гендерне квотування.
Гендерний аспект електоральних відносин та політичного представництва.
Гендерний аспект політичного лідерства.
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17. Марценюк Т. Політичне представництво жінок та гендерні квоти: шведський досвід //
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Тема 10. Гендерна політика у сфері економіки і трудових відносин (2 год) .
1. Суть і зміст гендернщї політики у сфері економіки і трудових відносин.
2. Механізм формування гендерної нерівності у трудових відносинах.
3. Причини гендерної дискримінації на ринку праці та шляхи її подолання. Гендерний
розрив у рівнях економічної активності, зайнятості та безробіття та його причини.
4. Природа феномену «фемінізації бідності».
5. Основні елементи гендерного аналізу бюджету.
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Тема 11. Гендерні аспекти політики у сфері освіти, науки та охорони здоров’я (2
год).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Соціальні норми і Гендерні відмінності в управлінні освітою.
Гендерний вимір доступності освіти.
Основні напрями гендерного виховання.
Гендерна політика у сфері академічної науки.
Індикатори гендерної рівності у сфері охорони здоров’я.
Гендерний підхід та соціальна політика у сфері охорони здоров’я.
Література
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Найменування
показників

Кількість кредитів –
4,0

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань: 05 – Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 052 - Політологія

Модулів – 2
Змістовних модулів-1
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання (реферат, дослідження)
Загальна кількість годин - 120

Освітньо-професійна програма: Політологія. Гендерні студії

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента –
2

Освітній рівень:
магістр

Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
навчання
Дисципліна вільного вибору студентів
Рік підготовки
5-й
Семестр
1-й
Лекції
22
Практичні, семінарські
18
Лабораторні
Самостійна робота
80
Індивідуальні завдання
Вид контролю
залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи:
46/74 (1/3)
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни «Гендерна психологія» є: формування професійнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
- ознайомити студентів з різними аспектами вивчення Гендеру у історичній ретроспективі та на сучасному етапі розвитку психології;
- викласти основні теоретичні концепції, дані емпіричних досліджень Гендерної психології, а також методологічні можливості вивчення Гендерної проблематики;
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-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

розкрити прикладні аспекти вивчення Гендеру та сприяти розумінню магістрантами
стратегій підтримки самореалізації особистості у суспільстві з врахуванням Гендеру;
допомогти магістрантам відрефлексувати власні Гендерні стереотипи та Гендерні установки, усвідомити їх вплив на характер соціальних контактів.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
знати:
теоретичні та методологічні засади гендерної психології;
історію формування гендерної психології;
систему основних понять гендерної психології;
механізми впливу основних інститутів соціалізації на формування гендерних атитюдів,
стереотипів, уявлень;
структуру та сутність гендерних характеристик особистості;
специфіку жіночого досвіду та самореалізації жінки у суспільстві;
психологічні чинники гендерної асиметрії та насильства щодо жінок;
основні методи вивчення гендерних характеристик особистості.
уміти:
адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної психології у публічних
дискусіях;
відповідно до мети застосовувати стратегії та методи психологічного дослідження гендерних характеристик особистості;
застосовувати психологічні концепції гендеру для критичного аналізу життєвого досвіду, спілкування, суспільних процесів та історичних подій;
відрізняти стереотипи масової свідомості від об’єктивних даних;
ефективно спілкуватися щодо гендерних питань в усній та письмових формах, спираючись на наукові психологічні дослідження;
використовувати знання гендерної психології в різних сферах професійної діяльності
та профілактиці гендерного насильства.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ
Предмет, структура та завдання гендерної психології. Еволюція гендерного знання в
психології: психологія статі, психологія статевих відмінностей, гендерна психологія. Рівні
аналізу гендеру та предмет гендерної психології. Структура гендерної психології: методологія
гендерних досліджень у психології, психологія відмінностей, пов’язаних зі статтю, психологія
гендерної соціалізації, психологія гендерної ідентичності, психологія гендерних груп. Прикладна гендерна психологія та її пов’язаність з різними галузями психології та актуальними
соціальними проблемами. Психологія гендерних груп. Гендерна психологія лідерства. Психологія гендерного насильтва. Психологія гендерної комунікації.
Гендерна психологія в системі міждисциплінарного знання про гендер. Структура
гендерного знання. Міждисципланарні дослідження та їх особливовості щодо вивчення ген540

деру. Гендерологія та феміністика. Психологія в структурі гендерології та феміністики. Подвійний статус гендерної психології. Гендерна психологія як галузь соціальної психології. Гендерна психологія як складова міждисциплінарного вивченя гендеру.
Розвиток гендерної психології. Роль фемінізму в розвитку гендерних досліджень у
психології. Основні хвилі та напрями розвитку сучасного фемінізму. Філософські питання гендерних відмінностей. Психоаналіз про природу гендерних відмінностей (З.Фройд, Е.Хорні).
Загальна характеристика етапів розвитку гендерної психології 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. Чоловічі студії. Особливості вітчизняних досліджень гендеру.
Завдання гендерної психології на сучасному етапі.
Перспективи розвитку гендерної психології. Основні проблеми гендерних досліджень: дефіцит знань про психологію чоловіка, методологічні розбіжності досліджень гендеру в психології, вплив гендерних стереотипів на результати досліджень, невідповідність методів дослідження сучасній методології
гендеру. Основні завдання вітчизняної гендерної психології: інституалізація галузі, адаптація
західної теорії та доказовість емпіричних досліджень.
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Система категорій гендерної психології. Співвіднесення понять «гендер» та «стать» у
психології. Класична трактовка поняття «генедер» у якості біосоціальної характеристики особистості. Гендер як сукупність пов’язаних із статтю соціальних ролей. Обмеження класичної
трактовки поняття «гендер». Різновиди змістової інтепретації поняття «гендер» у модерніській соціальній психології. Гендер як пов’язана система уявлень – «культурна схема», яка типізує індивідуальний досвід та поведінку (С.Бем). Гендер як соціальний інститут у системі владних стосунків (Дж.Лобер). Гендер як особливий порядок міжособистісної взаємодії та самопрезентації особистості (Г.Гарфінкель). Феномен «гендерного збою». Поняття «генденого
дисплею». Посмодерніська трактовка гендера як способу виявлення себе у просторі соціальної взаємодії.
Маскулінність та фемінність як головні категорії генедерної психології. Різниця у розумінні маскулінності/фемінності у біологічно орієнтованому психологічному знанні та гендерному підході. Персонологічна модель маскулінності та фемінності. Маскулінність та фемінність як стабільні біполярні особистісні риси. Біологічно детерміновані відмінності у патернах
чоловічої та жіночої поведінки. Ідея культурної детермінації гендерних відмінностей. Статево-рольова концепція маскулінності та фемінності. Неортогональна модель маскулінності та
фемінності. Поняття андрогінної особистості. Соціально-психологічна інтерпретація маскулінності та фемінності як соціальної ідентичності. Основні значення термінів маскуліність/фемінність у соціальній психології. Методологічні підходи до аналізу маскулінності/фемінності у соціальній психології.
Психологічні концепції та теорії гендеру. Психоаналітична теорія. Теорія соціального
научіння. Теорія когнітивного розвитку. Теорія гендерної схеми. «Нова психологія статі».
Теорія соціальної драматургії І.Гофмана. Етнометодологія Г.Гарфінкеля. Уєст та Зімерман про
«роблення гендеру». Характеристики гендеру: соціальна обумовленість; багатовимірність;
мінливість/контекстуальність; управління генером.
Гендер у соціокультурному вимірі. Гендерна культура. Норми маскулінності/фемінності та норми гетеросексуальності в культурі. Культурні очікування щодо чоловіка та
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жінки та їх культурні особливості. Культури «третьої статі». Стратифікація статей у різних культурах. Чинники нерівності. Влада як найвагоміший чинник нерівності статей. Ставлення до
жінки в різні історичні періоди. Подвійні стандарти в оцінці сексуальності чоловіків та жінок.
Тема 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ
Методологія дослідження гендеру у психології. Некласична та постнекласична методологія дослідження. Принципи міждисциплінарності, номадичності та методологічної тріангуляції в психологічних дослідженнях гендеру. Основні підходи: парадигма статево-рольових
відмінностей; парадигма унікальної жіночої психології; парадигма соціального конструювання гендеру. Багатоголосе дослідження. Спільне дослідження.
Кількісні, якісні та крос-культурні дослідження гендеру. Організаційні; емпіричні;
методи обробки даних, інтерпретаційні методи. Базові пізнавальні установки дослідника
гендеру. Основні стратегії: кількісна, якісна та крос-культурна. Кількісні дослідження: експериментальні, кореляційні, лонгітюдні дослідження, мета-аналіз та контент аналіз.
Характеристики якісного підходу: ситуативність, політична заангажованість, діалогічність. Проблема репрезентативності та достовірності даних в якісних дослідженнях.
Кроскультурні дослідження гендеру у психології. Доцільність крос-культурних досліджень гендеру. Історія застосування крос-культурного плану. Підходи до вивчення гендеру в
контексті культури: міжкультурна психологія, культурна психологія, психологія корінних народів.
Методи дослідження генедеру. Психодіагностика гендеру: методи, які використовуються для вивчення гендерної ідентичності (Шкала Гілфорда-Циммермана; Мінісоцький багатофакторний опитувальник (ММРІ), шкала M/F; опитувальник Сандри Бем BSRI); опитувальники сексуальної орієнтації (Шкали А. Кінзі та Ф. Клайна, Гратки сексуальної орієнтації –
Sexual Orientation Grid (KSOG); методики для вивчення гендерних ролей (Шкала статеворольової поведінки, The Sex Role Behavior Scale (SRBS), Шкала жіночих настанов (Attitudes
Toward Women Scale). Проективні техніки. Психосемантичний диференціал. Анкетування.
Контент аналіз текстів та візуальних репрезентацій. Різні підходи до конструювання методик,
дискусивні питання.
Особливості діагностики сформованості гендерної ідентичності у дітей. Проблема вивчення варіацій та відхилень в процесі гендерної соціалізації. Графічні вивчення гендерної
ідентичності. Ігрові методи в роботі з дітьми: їх діагностична та розвивальні функції. Методи
діагностики сформованості гендерних уявлень та гендерної самосвідомості підлітків.
Якісні методи дослідження гендерних відносин та гендерних характеристик: кейсстади, усне опитування, фокус-група, спостереження, етнографічні методи, наративні дослідження, дискурс-аналіз, аналіз розмов. Розвиток методів гендерної психології: аналіз дій,
перформативні дослідження.
Тема 4. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
Психологічна сутність гендерної соціалізації особистості. Поняття соціалізації. Сторони, сфери та механізми соціалізації. Інтеріоризація та естеріоризація. Сутність та чинники гендерної соціалізації особистості. Гендерна система. Диференційована соціалізація та статеворольова ідентифікація. Гендерна ресоціалізація.
Теорії та механізми гендерної соціалізації
Механізми гендерної соціалізації особистості в теоріях: психоаналіз, соціального научіння, когнітивній, новій психології статі. Пси542

хологічні механізмами гендерної соціалізації: процес ідентифікації; диференціальне підсилення та диференціальне моделювання; усвідомлення, розуміння статевої соціальної ролі;
гендерні схеми; соціальні очікування та конформність особистості.
Основні інститути та агенти гендерної соціалізації. Сімейні та позасімейні джерела
інформації. Гендерна соціалізація у сім’ї: батьків та сіблінги. Плив однолітків. Поняття гендерної сегрегації в середовищі ровесників. Основні підходи до педагогічного супроводу школярів у процесі їх гендерної соціалізації. ЗМІ та гендерна соціалізація. Роль дитячої літератури в
гендерній соціалізації.
Тема 5. ГЕНДЕРНА РОЛЬ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Гендерні стереотипи як шаблон гендерної ролі. Психологічний зміст поняття «гендерний стереотип». Структура гендерного стереотипу: описовий та наказовий компоненти.
Зміст гендерного стереотипу: стереотипи фемінності та маскулінності; стереотипи сімейних
та професійних ролей; стереотипи діяльності чоловіків та жінок. Властивості гендерних стереотипів. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів. Формування гендерних
стереотипів. Гендерні стереотипи у ЗМІ, кіно, рекламі.
Гендерна роль: поняття, зміст, рівні аналізу. Гендерна роль у структурі соціальних
ролей особистості. Психологічна сутність гендерної ролі. Традиційні гендерні ролі. Норми
жіночої гендерної ролі. Норми чоловічої гендерної ролі. Обмеження особистісного розвитку,
що накладаються традиційними гендерними ролями. Трансформація гендерних образів та
гендерних ролей. Криза маскулінності. Рівні вивчення гендерних ролей особистості.
Гендерно-рольовий конфлікт. Гендернорольові дисгармонії та гіпергендерна поведінка. Поняття гендерно-рольового конфлікту. Природа внутрішньо-рольового конфлікту у
жінок. Рольовий конфлікт працюючої жінки. Конфлікт страху успіху. Екзистенційно-гендерний
конфлікт. Чинники гендерно-рольового конфлікту. Почуття провини, як індикатор внутрішньо-рольового конфлікту у жінок. Психологічні та соціальні умови зменшення рольового напруження у працюючих жінок. Рольове переструктурування та його форми.
Сексизм та гендерна дискримінація.
Гендерна категорізація та прихильне ставлення до своєї та чужих гендерних спільнот. Сексизм, гендерна дискримінація та гендерна
маніпуляція. Позитивний, ворожий та амбівалетний сексизм. Мізогенія, зокрема жіноча мізогенія. Гомофілія та гомофобія.
Розділ 6. ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
Гендерна ідентичність особистості. Гендерна ідентичність: поняття гендерної ідентичності. Психологічна сутність гендерної ідентичності. Проблема ідентичності у психологічній
науці: Ідентичність з позицій психоаналізу, когнітивізму, інтеракціонізму, наративного підходу.
Структура, види та розвиток гендерної ідентичності Структурні та часові модуси ідентичності. Структура гендерної ідентичності. Основні індикатори гендерної ідентичності. Маскулінність, фемінність та андрогінність як гендерні властивості особистості. Розвиток гендерної ідентичності: теорії розвитку гендерної ідентичності. Етапи розвитку. Види гендерної ідентичності. Гендерна ідентичність чоловіків та жінок. Види гендерної ідентичності. Множинна
гендерна ідентичність.
Гендер та сексуальність. Сексуальність та психосексуальний розвиток: Концепції
сексуальності. Сексуальний досвід як один з критеріїв соціальної категорізації. Чоловіча та
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жіноча сексуальність. Психосексуальний розвиток людини. Вік та мотиви статевих контактів.
Підліткова сексуальність. Сексуальна привабливість. Поняття сексуальної ідентичності: Види
сексуальної ідентичності. Феномен дифузної сексуальної ідентичності. Вторинна гендерна
ідентифікація: переосмислення образу Я відповідно до актуального сексуального досвіду.
Феномен queer-ідентичності. Норма гетеросексуальності та її лібералізація. Квір. Квіртеорії. Теорія гомосексуальної квір-ідентичності. Теорія квір-ідентичності як експериментального бажання. Ексцентричний суб’єкт. Маргінальна особистість. Гомосексуальна квірсуб’єктивність. Бажання експериментувати. Сприйняття гомосексуальності. Соціальнопсихологічна природа гомофобії. Бігендерність. Інтерсексуалізм. Транссексуалізм. Трансвестизм. Трасгенедер. Проблема самовизначення трасгендерних особистостей.
Тема 7. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА
Гендер і досягнення. Жінки в управлінні та політиці: історичний аспект. Гендерна
асиметрія в управлінні та політиці. Гендерні стереотипи в менеджменті. Бар’єри успішної
жіночої кар’єри. Феномен «скляної стелі». Основні дискримінаційні процеси щодо жінок в
кар’єрі. Стереотипи щодо жінок лідерок. Гендерний менеджмент як захисні стратегії жінок в
кар’єрі. Страх успіху як внутрішня перешкода досягненням жінок у кар’єрі. Соціальнопсихологічні особливості жінок, що вибудовують кар’єру у традиційно «жіночих» та «чоловічих» сферах. Стратегії та тактики психологічної підтримки жіночої кар’єри.
Сучасні напрями дослідження гендерних аспектів лідерства. Основні напрями: дослідження гендерної специфіки поведінки лідера; дослідження гендерної ідентичності лідера;
крос-культурні дослідження лідерства; дослідження гендерних особливостей особистості
лідера; дослідження перешкод лідерству жінок. Психологія жінки керівника. Стилі жіночого
керівництва та лідерства. Дискримінація та мобінг на роботі за гендерною ознакою. Жінки та
чоловіки як суб’єкти ділової взаємодії. Гендерні конфлікти в організаціях та їх урегулювання.
Гендерні теорії лідерства. Концепція «гендерного потоку». Теорія гендерного відбору
лідерів. Концепція токенізму. Спокушаючий менеджмент. Статусна теорія. Теорія рольової
конгруентності. Транзакційне та трансформаційне лідерство.
Лідерський потенціал у жінок та його розвиток. Поняття лідерського потенціалу.
Структура лідерського потенціалу жінки. Самоефективність як ядро лідерського потенціалу
жінки. Програми розвитку лідерського потенціалу. Психологічні умови розвитку лідерського
потенціалу.
Тема 8. ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА
Поняття гендерного насильства. Насильство як особливий тип стосунків. Психологічне насильство як ядро насильства. Спектр психологічного насильства. Поняття «гендерне насильство» та «насильство щодо жінок». Нормативний тиск гендерних очікувань як насильство. Насильство у гендерних стосунках.
Різновиди гендерного насильства. Фізичне, сексуальне та психологічне насильство.
Домашнє насильство щодо жінок. Насильство на різних етапах життя жінки. Сприйняття насильству щодо жінок у суспільстві. Особистісно-сімейна та соціокультурні моделі. Психологія
насильника. Форми психологічного насильства щодо жінок.
Чинники насильства щодо жінок.
Концепції психологічного насильства щодо
жінок. Культурно-історичні аспекти насильства щодо жінок. Культура згвалтування та її витоки. Чинники домашнього насильства в Україні. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в
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контексті військових дій. Психологічні чинники насильства. Віктимізація жінок у суспільстві.
Віктимна поведінка жінок в процесі їх сімейної соціалізації. Трикутник Капмана. Коло насильства.
Наслідки насильства щодо жінок та їх психологічна корекція. Близькі та віддалені
наслідки насильства на соматичному, психоемоційному, когнітивному, особистісному та поведінковому рівнях. Поняття психологічної травми, травматичного стресу та посттравматичного розладу особистості. Неконструктивні захисти. Методи психологічної роботи з наслідками насильства.
Тема 9. ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Гендер у мовному вимірі. Понятійна база аналізу гендерного спілкування. Лінгвістина гендерологія. Феномен лінгвістичної дискримінації гендерів. Гендерна асиметрія в мові.
Андроцентризм у мові. Проблема помітності жінки у мовленні. Мовний сексизм. Гендерно
чутливе мовлення. Неупереджене наукове гендерне мовлення.
Гендерні особливості спілкування.
Гендерні особливості вербальної поведінки.
Стиль жіночого мовлення як дефіцитарного. Природа нерозуміння між статями. Бар’єри гендерної комунікації: передбачувана подібність, мова, хибна інтерпретація, упередженість,
стереотипи, тенденція оцінювати, підвищена тривожність. Комунікативне домінування чоловіків. Жіноча мовна культура. Сильні сторони жіночого спілкування. Гендер та невербальне
спілкування.
Створення гендеру у спілкуванні. Комунікація як відображення змісту поняття гендеру. Комунікація як формування генедеру. Гендерний дискурс. Вплив лінгвістичної практики
на виникнення гендерних субкультур. Гендерна комунікація: спілкування субкультур. Основні
елементи гендерної комунікації – світогляд, мова, невербальна поведінка.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин відведених на:
Семін.та
Тема
Лаб. роСам.
лекції
практ.зан
боти
роботу
яття
Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Гендерна психологія:
2
2
8
предмет, завдання, становлення
Тема 2. Теоретичні основи ген2
2
8
дерної психології
Тема 3. Методологія та методи
психологічного
дослідження
2
2
12
гендеру
Тема 4. Психологія гендерної
4
2
12
соціалізації
Тема 5. Гендерна роль: соціаль4
2
12
но-психологічний аспект
Тема 6. Гендерна ідентичність
2
2
8
особистості

Індивідуальну
роботу

-
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Тема 7. Гендерна психологія
лідерства
Тема 8. Психологія гендерного
насильства
Тема 9. Гендерна психологія
спілкування
Всього
5. Теми практичних занять
№
з/п

2

2

-

10

2

2

-

8

2

2

-

8

-

22

18

-

80

-

Назва теми

-

Кількість
годин

1

Тема 1. Гендерна психологія: предмет, завдання, становлення

2

2

Тема 2. Теоретичні основи гендерної психології
Тема 3. Методологія та методи психологічного дослідження гендеру
Тема 4. Психологія гендерної соціалізації
Тема 5. Гендерна роль: соціально-психологічний аспект
Тема 6. Гендерна ідентичність особистості
Тема 7. Гендерна психологія лідерства
Тема 8. Психологія гендерного насильства
Тема 9. Гендерна психологія спілкування
Разом

2

3
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2
2
18

4.
5.
6.

6. Самостійна робота
Виписати в психологічний словник визначення ключових понять з кожної теми.
До кожної вивченої теми скласти логічні схеми, що розкривають зв’язки між основними поняттями.
До кожної вивченої теми опрацювати рекомендовану літературу, переглянути відеоматеріали та підготуватися до дискусії.
Виконати тестові завдання для самоперевірки знань.
Підготувати презентацію 1-ї доповіді.
Підготувати реферат або дослідний проект на обрану тему.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Орієнтовна тематика індз
(індивідуальних науково-дослідних завдань)
Гендерна ідентичність у дитинстві.
Розвиток гендерної ідентичності у підлітковому віці та юності.
Гендер та розвиток особистості дорослих.
Гендерна ідентичність у контексті старіння.
Гендерні відмінності у сексуальності.
Гендерні відмінності та харчова поведінка.
Гендерна соціалізація та гендерні відмінності в емоційному розвитку.
Гендерні особливості вербальної та невербальної комунікації.

1.
2.
3.
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9. Гендерні особливості креативності особистості.
10. Академічні здібності та нахили школярів: гендерно-психологічний аналіз.
11. Математичні здібності дівчат у контексті гендерної соціалізації.
12. Психофізіологія гендерних відмінностей.
13. Гендерний аспект ставлення до здоров’я.
14. Гендерні стратегії опанування стресом.
15. Психологічне благополуччя: гендерний ракурс.
16. Гендерні особливості ведення переговорів.
17. Гендерна політика організацій та особливості гендерної взаємодії.
18. Гендерна дискримінація та мобінг в організаціях.
19. Гендерна психологія великих груп.
20. Гендерні аспекти агресивності та просоціальної поведінки.
21. Феміністична психотерапія: теорія та практика.
22. Психотерапія з чоловіками: зміст та процес.
23. Гендерні стратегії створення іміджу.
24. Гендерна ідентичність: консервативна та контраверсійна.
25. Ненормативна ідентичність та ризики психологічного неблагополуччя.
26. Гендерні особливості мотивації досягнення.
27. Гендерні відмінності у соціальному інтелекті.
28. Дискурс «жіночої долі» та життєві сценарії жінок.
29. Перший сексуальний досвід як травма.
30. Соціальна віктимізація жінок та домашнє насильство.
31. Психологічні аспекти насильства щодо жінок в контексті війни в Україні.
32. Психологічні аспекти ставлення до представників ЛГБТ спільнот.
33. Психологічний аналіз дискримінації та сексизму щодо чоловіків у суспільстві.
34. Психологічний аналіз впливу ЗМІ на гендерну соціалізацію.
35. Психологічні аспекти жіночої творчості.
36. Психологічні засади протидії гендерній дискримінації в освіті.
37. Психологічна профілактика гендерно-орієнтованого насилля у школі.
38. Сексуальні домагання та їх попередження: культурний, соціальний та психологічний
аспекти.
39. Квір-сім’я: особливості сімейних стосунків.
40. Соціальний контроль тілесності та підліткова анорексія.
41. Виникнення та розвиток жіночої психології.
42. Виникнення та розвиток психологічних досліджень ЛГБТ.
43. Виникнення та розвиток психології чоловіків та мужності.
44. Західний, Арабський та Східно-європейський фемінізм: діалог поглядів.
45. Фемінізм: історія, міфологія та вплив на психологію.
46. Українські феміністки: історико-психологічний портрети.
7.Методи навчання
Лекції та лабораторні заняття із застосуванням проекційної комп’ютерної та мультимедійної техніки, консультації, бесіди, інтерактивні методи (дискусія, ділова гра, елементи
тренінгу), аналіз кейсів ситуацій, робота з науковими, художніми та публіцистичними текстами, психологічна самодіагностика, психологічні прийоми, що поглиблюють рефлексію генде547

рних атитюдів, стереотипів, їх проблематизують «Особистий гендерний обрах», «Ціна стереотипу», «Гендерна автобіографія», «Фотовойс» та ін.
8. Методи контролю
Усна співбесіда під час проведення практичних занять, аналіз психологічних ситуацій,
звіт про проведене психологічне дослідження, оцінка рефератів, підсумкового портфоліо,
підсумкова співбесіда з тестуванням.
Критерії оцінювання
При оцінюванні виконання завдань виставляється:
"відмінно" - студент виявив всебічні та систематизовані знання програмного матеріалу, правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді аргументи, висловлює
власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка і завершена, мова літературна.
"добре" - студент виявив повне засвоєння програмного матеріалу, але має незначні
ускладнення при використанні визначених програмою знань; власне ставлення висловлюється, але в аргументації зустрічаються окремі неточності.
"задовільно" - студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в об'ємі,
що необхідний для подальшого навчання і роботи, але порушує логічний виклад, відповідь
недостатньо самостійна, аргументація слабка, є помилки в знанні матеріалу і висновках.
"незадовільно" - студент виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, головного матеріалу не знає.
9. Розподіл балів, які отримують студенти
Активна участь у дискусії під час заняття - 30%
Презентація виступу групі - 15%
Тести - 25%
Індивідуальна дослідна робота або реферат - 30%

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

5

5

5

5

5

Т6

Т7

Т8

Т9

Тест

5

5

5

5

26

Підс/
контроль

ІНДЗ/презе
нтація

Залік

30
реферат

-

Сума

100

Модуль 1
ЗМ1

Модуль 2

10. Методичне забезпечення
Навчальна програма «Гендерна психологія»
Методичні розробки до практичних та лабораторних занять
Щотка О.П. Гендерна психологія. Ніжин. 2019.
11. Рекомендована література
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Додаток А.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ (2 г.)
1. Предмет, структура та завдання гендерної психології
2. Гендерна психологія в системі міждисциплінарного знання про гендер
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3. Розвиток гендерної психології
4. Завдання гендерної психології на сучасному етапі
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер (С.6-59)
2. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева (C.7-9)
3. Воронова А. В. (2014). Гендерная психология как новое направление науки. Ярославский
педагогический вестник, Т. 2, № 1, 288-292.
4. Клецина И. С. (2002). Развитие гендерных исследований в психологии. Общественные
науки и современность, № 3, 181-192.
5. Ткалич М.Г. (2016) Гендерна психологія. К.: Академвидав (C.7-41)
6. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
7. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston^ Реаrson (рр 1-28; 48-66)
8. Wilkinson, S. (1997). Feminist psychology. In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.
An introduction London: Sage Publications. (pp. 247-264).
Film: Біографічна драма «Суфражистка»: https://www.youtube.com/watch?v=nVDEF6Nw7Ag
Тема 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (2 г.)
1. Система категорій гендерної психології
2. Психологічні концепції та теорії гендеру
3. Гендер у соціокультурному вимірі
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бем С. (2004). Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов.
М.: «Российская политическая энциклопедия».
2. Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева, 7-9
3. Горні К. (2003). Втеча від жіночості. Незалежний культурологічний часопис «I», № 27, 623.
4. Іванченко С.М. (2007) Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, №4., 157-173
5. Клецина И. С. (2003) От психологии пола – к гендерным исследованиям в психологии.
Вопросы психологии, № 1, 61-78.
6. Мид М. (1998). Культура и мир детства. М: Наука.
7. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав, 7-41
8. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
9. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр.1-28; 48-66)
Film:
Документальний
серіал
«Чоловіки
та
жінки:
однакові
та
різні»:
https://www.youtube.com/watch?v=AgArfF__pfE
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Тема 3.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ (2 г.)
1. Методологія дослідження гендеру у психології
2. Кількісні, якісні та крос-культурні дослідження гендеру
3. Основні емпіричні методи гендерної психології
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Бендас Т. В. (2005). Гендерная психология. СПб.: Питер (С.42-54).
2. Воронцов Д.В. (2009) Гендерные исследования в социальной психологии: границы поля.
Росийский психологический журнал, Т.6., №2. 46-53.
3. Іванченко С.М. (2007). Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, №4, 157173.
4. Мацумото Д. (2003). Культура и гендер. Психология и культура. СПб.: Питер, Режим доступу: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/08.php
5. Радина Н. К. (2012) Гендерная методология в социальной психологии. Социальная психология и общество, №3, 36–47.
6. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав, (С.42-54).
7. Улановский А.М. (2009) Качественные исследования: подходы, стратегии, методы. Психологический журнал, № 2, 8-28
8. Шевченко, З. В. (2016). Словник Гендерних термінів. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.
Режим доступу: http://a-z-gender.net/ua/
9. Неlgeson, Vicki S. (2012) Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр 29-48)
10. Gordon B. Forbes (2010) Gender Research in General. Cross-Cultural Research Methods and
the Study of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of Gender
Research in Psychology (pp 133-178). London: Springer Science+Business Media.
11. Mary M. Gergen (2010) Gender Research in General. Qualitative Inquiry in Gender Studies. In
Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of Gender Research in Psychology. (pp
103-132) London: Springer Science+Business Media.
12. Sarah K. Murnen and Linda Smolak (2010) Gender Research in General. Quantitative
Approaches to the Study of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook
of Gender Research in Psychology (pp 81-102). London: Springer Science+Business Media.
13. Papathanasiou M., Flouli A. Thematic Analysis In Feminist Research. In O.V. Avramenko, T.V.
Lisova (Eds.), Gender Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd
International Conference "Gender Studies: Learning, Research, and Practice" and the
Workshop for Young Researchers "Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy,
and Peace"(p.101). Kropyvnytskyi: KOD Publishing House

1.
2.
3.
4.
5.

Рекомендовані періодичні видання:
Psychology of Men & Masculinity http://www.apa.org/pubs/journals/men/sample.aspx
Feminism & Psychology - http://journals.sagepub.com/home/fap
Psychology of Women Quarterly - http://journals.sagepub.com/home/pwq
Women & Therapy - https://www.tandfonline.com/loi/wwat20
Наукові студії з соціальної психології http://ispp.org.ua/bibl_4.htm
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Тема 4.
ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ (2 г.)
1. Психологічна сутність гендерної соціалізації особистості
2. Теорії та механізми гендерної соціалізації
3. Основні інститути та агенти гендерної соціалізації
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Рекомендована література:
Андреева Г. М. (2000). Социальная психология. М.: Аспект-Пресс (С.274-287).
Берн Ш. М. (2001). Гендерная психология. СПб.: Нева (C.7-9).
Говорун Т., Кікінежді О. (2003) Гендерна ідеологія в навчально-виховному процесі. Освіта і управління, №4, 56-68.
Городнова Н, Перепетченко Н., Мирончук В, Шпакович М. (2004). Статево-рольові стереотипи на сторінках шкільних підручників. Психолог. № 21–22, 114 – 128.
Пайнс Э., Маслач К. (2000). Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер (С.168207)
Титаренко Т.М. (2008). Основи соціальної психології. Соціальна психологія особистості.
К.: Міленіум (С.377-440).
Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (C.7-41).
Чодороу Н. (2000). Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола.
Е.И.Гапова, А.Р.Усманова (сост.). Антология гендерной теории (С.29-76). Минск, 2000.
Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd). Boston: Реаrson (рр 1-28; 4866).
Sakka D., Deliyanni-Kouimtzi K. (2006) 'We have to find a solution': adolescent boys' and girls'
notions of fatherhood, Gender and Education. V.18. №1, pp 51-74
Stockard Jean (2006). Gender Socialization. J.Saltzman Chafetz (Ed.), Handbook of the
Sociology of Gender. (pp 215-229). Houston: Springer Science+Business Media, LLC
Recommended periodicals:
Журнал «Я» № 44 (2018) «Гендер і діти» - http://www.krona.org.ua/zhurnal-ya.html.

1.
2.
3.
4.

Тема 5.
ГЕНДЕРНА РОЛЬ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (2 г.)
Гендерні стереотипи як шаблон гендерної ролі
Гендерна роль: поняття, зміст, рівні аналізу
Гендерно-рольовий конфлікт
Сексизм та гендерна дискримінація
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих пи-

тань.
Рекомендована література:
1. Андреева Г. М. (2000). Социализация. Социальная психология. М.: Аспект-Пресс (С.288303).
2. Бовуар С. (1994). Друга стать. К.: Основи, 1994.
3. Горнойстай П. П. (2007). Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. К.: Интерпресс ЛТД.
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4. Майерс Д. (2000) Социальная психология. СПб.: Питер (С.158-194; 433-483)
5. Орбан-Лембрик Л.Е. (2003). Статево-рольові параметри особистості. Соціальна психологія. К.: Академвидав (С.155-159).
6. Пайнс Э., Маслач К. (2000). Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер (С.168-207)
7. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.158-196)
8. Lopata H.Z. Stockard Jean (2006) Gender and Social Roles. J.Saltzman Chafetz (Ed.),
Handbook of the Sociology of Gender (pp 229-246). Houston: Springer Science+Business
Media, LLC.
9. Неlgeson, Vicki S. (2012). Тhе рsychology of gender (4tn еd.). Boston: Реаrson (рр 67-101).
10. Flouli A. Meanings of sexism and gender equality. O.V. Avramenko, T.V. Lisova (Ed.), Gender
Studies: Learning, Research, and Practice. Proceedings of the 2nd International Conference
"Gender Studies: Learning, Research, and Practice" and the Workshop for Young Researchers
"Gender Studies: Education, Gender Equality, Democracy, and Peace" (April 16-20, 2018)
(С.43). Kropyvnytskyi: KOD Publishing House.
Film: Художній фільм «Billy Elliot»: http://hdrezka.ag/films/drama/1015-billi-elliot.html.
Тема 6.
ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ (2 г.)
1. Поняття гендерної ідентичності
2. Структура, види та розвиток гендерної ідентичності
3. Гендер та сексуальність
4. Феномен «queer-ідентичність»
Вам необхідно подивитись відео та підготуватися до обгорення запропонованих питань.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Рекомендована література:
Антонова Н.В. (1996). Проблема личностной идентичности в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. Вопросы психологии, № 1.
Джагоз А. (2008). Введение в квир-теорию. М.: Канон.
Иванченко С. Н. (2009) Трансгендерность, гендерная идентичность и гендерные стереотипы.
Психологические
исследования,
№
6(8).
Режим
доступу:
http://psystudy.ru/index.php/num/2009n6-8/259-ivanchenko8.html).
Луковицкая Е. Г. (2003) Сексуальность: стереотипы и реальность. В: И. С. Клецина (ред.),
Практикум по гендерной психологии. (С.404-410). СПБ.: Питер.
Румянцева П. В (2003) Гендерная идентичность. В: И. С. Клецина (ред.), Практикум по
гендерной психологии. (С.171-176).СПБ.: Питер.
Титаренко Т. М. (2008) Соціальна психологія особистості. Основи соціальної психології. К.:
Міленіум (С. 377-440).
Ткалич М. Г. Гендерна психологія (2016). К.: Академвидав (С.55-127).
Barát, E. (2011). Queer in Hungary: Hate speech regulation. Queering the speech/conduct
binary”. In Lisa Downing, Robert Gillet (eds). Queer in Europe: Contemporary Case Studies.
London: Ashgate, 85-98.
Film: Біолграфічна драма «Дівчина з Данії»: http://kinokrad.co/285671-devushka-izdanii.html.
Тема 7.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.

ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА (2 г.)
Гендер і досягнення
Сучасні напрями дослідження гендерних аспектів лідерства
Гендерні теорії лідерства
Лідерський потенціал у жінок та його розвиток
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.

Рекомендована література:
Бендас Т В. (2009). Психология лидерства. СПб: «Питер» (С.142-220)
Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні: відкриті дані ЄДРПОУ Режим доступу:http://socialdata.org.ua/edrpou-gender/
Індекс гендерного розриву-2017. Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/indeksgendernogo-rozryvu-2017
Постанова від 11 квітня 2018 р. № 273. Про затвердження Державної соціальної програми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. 2018.
Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ministriv-kabineta-postanovi/postanova2018-64361.html
Клецина И. С. (ред.) (2003). Практикум по гендерной психологии. СПб.: Питер, (С.300-329).
Ткалич М.Г. (2015). Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій: монографія.
Київ-Запоріжжя: ЗНУ.
Ткалич М.Г. (2015). Психолого-організаційні особливості гендерної політики організацій та
дискримінації на робочому місці. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and
Psychology. III(21). Issue: 43. Режим доступу: www.seanewdim.com.
Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.197-214)
Щотка О.П. (2017) Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С.
Костюка НАПН України та УАОПП. № 1 (8). 91-97.
Тема 8.
ПСИХОЛОГІЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА (2 г.)
1. Поняття гендерного насильства
2. Різновиди гендерного насильства
3. Чинники насильства щодо жінок
4. Наслідки насильства щодо жінок та їх психологічна корекція
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
Герман, Дж. (2015) Психологічна травма та шлях до видужання: наслідки насильства —
від знущань у сім’ї до політичного терору. Львів: Видавництво Старого Лева/
Данилова О.Л. (2003) Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты.
В И. Клецина (ред.), Практикум по генденой психологии. (С.388-403). СПб: Питер.
Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф. (2003) Психология и психотерапия насилия. М.
Кауфман М. (1987) Конструювання маскулінності та тріада чоловічого насильства. Режим
доступу: https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/triada-cholovichogonasilstva-134030.html
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5. Малкина-Пых И.Г. (2008) Психологическая помощь в кризисныхх ситуациях. Справочник
практического психолога. М.: Эксмо (С.477-568)
6. Ткалич М.Г. (2016). Гендерна психологія К.: Академвидав (С.93-105)
7. Athanasiades C., Deliyanni-Kouimtzis V. (2010) The experience of bullying in secondary school
students, Psychology in the Schools, 47, 4, 328-341
8. Неlgeson, Vicki S. (2012) Тhе рsychology of gender (4tn еd.) Boston: Реаrson (рр 67-101)
9. Mažeikiene N. (2015). The Role of Biographical Narrative in Critical and Feminist Social work.
In: Elżbieta H. Oleksy, Aleksandra M. Różalska and Marek M. Wojtaszek. Eds.). The Personal of
the Political - Transgenerational Dialogues in Contemporary European Feminisms. Cambridge
Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne.
10. Tereškinas, Artūras, Petkevičiūtė, Rūta, Bučaitė-Vilkė, Jurga, Indriliūnaitė, R. (2016). Vyrai
nusivylimo ekonomikose: tarp gero gyvenimo ir socialinės atskirties. Mokslo studija. Kaunas:
VDU.
Тема 9.
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ (2 г.)
1. Гендер у мовному вимірі
2. Гендерні особливості спілкування
3. Створення гендеру у спілкуванні
Вам необхідно підготуватися до обгорення запропонованих питань.
Рекомендована література:
1. Воронцов Д.В. (2008). Гендерная психология общения. Ростов-на-Дону:Издательство
ЮФУ.
2. Говорун Т. В. (2004) Гендерна психологія. К. : Академія.
3. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. (2003) Межличностное общение. СПб.:
Питер.
4. Денисова А. (ред) (2002). Словарь гендерных терминов. М.: Информация XXI век.
5. Титаренко Т.М. (2013). Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі. Наукові студії із соціальної та політичної психології, Вип. 33(36), 31–38.
6. Титатенко Т.М. (2008) Сучасна психологія особистості. К.: Каравела, 2013 (С. 193-230).
7. Ткалич М.Г. (2016) Гендерна психологія. К.: Академвидав (С.158-196)
8. McHugh М., Hambaugh J. (2010) Gender Research in General. Сommunication. She Said, He
Said: Gender, Language, and Power. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook
of Gender Research in Psychology. (pp 379-410). London: Springer Science+Business Media.
9. Schmid Mast M., Sczesny S. (2010) Gender Research in General. Сommunication. Gender,
Power, and Nonverbal Behavior. In Joan C. Chrisler. Donald R. McCreary (eds.), Handbook of
Gender Research in Psychology (pp 411-425). London: Springer Science+Business Media.
10. Smith С.А., Johnston-Robledo І., McHugh М.С.,Chrisler J.С. (2010) Gender Research in General.
Сommunication. Words Matter: The Language of Gender. In Joan C. Chrisler. Donald R.
McCreary (eds.), Handbook of Gender Research in Psychology (pp 361-378). London: Springer
Science+Business Media.

557

2.5.5. Робоча програма навчальної дисципліни «Освіта і гендер»
Розробник: Желіба О.В., доцент кафедри політології, права та філософії, кандидат педагогічних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
05 соціальні та поведінкові
науки
Освітня програма:
Політологія. Гендерні студії

Нормативна
(за вибором)

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання: портфоліо
(назва)
Загальна кількість годин 90

Спеціальність:
052 Політологія

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3

Освітній рівень: мігістр

Рік підготовки:
1-й
Семестр
Триместр
2-й
Лекції
16 год.
Практичні, семінарські
14 год.
Лабораторні
Самостійна робота
60 год.
Консультації
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:2
для заочної форми навчання –
2. Мета і завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у майбутніх політологів професійних Гендерних та фахових компетентностей.
Завдання: набути здатність проводити Гендерний моніторинг сфери освіти з метою
вироблення рекомендацій щодо подолання Гендерної дискримінації; здатність проводити
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міні-тренінги з Гендерної просвіти для представників державних та місцевих органів влади,
політичних та громадських діячів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• Завдання, напрямки та джерела освітньої Гендерної політики;
• методи забезпечення рівності при вступі до навчальних закладів;
• способи створення рівних умови навчання жінок і чоловіків;
• види освітніх стереотипів;
• прояви Гендерних упереджень у навчальних програмах, підручниках, посібниках;
• роль батьків у формуванні Гендерних стосунків;
• концепції Гендерних навчальних курсів;
• мету та завдання Гендерної просвіти;
• навчальні технології Гендерної просвіти;
• теорію роботи в цільових групах.
вміти:
• розрізняти прояви Гендерної дискримінації у сфері освіти;
• проводити Гендерний моніторинг умов навчання та праці в освітній сфері;
• вирізняти Гендерні стереотипи у міжособистих взаєминах у сфері освіти;
• здійснювати аналіз навчальних програм з метою виявлення Гендерних упереджень та
стереотипів;
• проводити Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників;
• запобігати дискримінації та насильству у сфері освіти;
• застосовувати навчальні технології теорії Гендеру;
• здійснювати вивчення Гендерних стереотирів;
• використовувати навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації та Гендерного насильства;
• вибудовувати стратегії проектування егалітарного середовища.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
Тема 1. Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Місце освіти у життєдіяльності суспільства. Стратегії функціонування освіти у політиці
суспільства та держави. Освітня політика.
Гендерні виміри освіти.
Завдання та напрямки освітньої Гендерної політики. Джерела вивчення освітньої Гендерної політики.
Тема 2. Рівність при вступі до навчальних закладів
Система освіти в Україні та її диференціація.
Вимоги для вступників до середніх навчальних закладів України. Гендерні аспекти
вступу.
Вимоги для вступників до вищих навчальних закладів України. Гендерні аспекти вступу.
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Тема 3. Рівні умови навчання
Умови навчання. Вплив біологічних особливостей чоловіків і жінок на навчальний
процес.
Врахування біологічних особливостей чоловіків та жінок для створення комфортного
навчального середовища.
Психологічна атмосфера навчання. Вплив соціальних особливостей чоловіків і жінок
на навчальний процес. Створення комфортного психологічного середовища навчання. Гендерночутливий процес навчання.
Тема 4. Рівні умови викладання
Викладач як організатор процесу навчання. Гендерні аспекти викладацької діяльності.
Створення рівного доступу до професійної діяльності викладачів представникам обох статей.
Управління освітньою діяльністю. Гендерні аспекти управлінської діяльності у сфері
освіти. Створення рівного доступу до професійної діяльності управлінців освітніх закладів
представникам обох статей.
Тема 5. Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Стереотипи та упередження в освіті. Гендерні стереотипи та упередження у освіті.
Методи подолань Гендерних стереотипів та упереджень у освіті та учасники навчального процесу.
Тема 6. Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Дискримінація та насильство в освіті. Гендерні дискримінація та насильство в освіті.
Методи подолань Гендерних дискримінації та насильства в освіті та учасники навчального процесу.
Тема 7. Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Місце навчальної програми у навчальному процесі. Гендерні аспекти навчальних програм. «Маркери» Гендерностереотипних програм.
Гендерний моніторинг навчальних програм.
Тема 8. Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Місце навчальних підручників та посібників у навчальному процесі. Гендерні аспекти
навчальних книг. «Маркери» Гендерностереотипних підручників та посібників.
Гендерний моніторинг підручників та посібників.
Тема 9. Залучення батьків до Гендерної освіти
Вплив сім'ї на навчальний процес. Роль батьків у формуванні Гендерних стосунків.
Методи роботи з батьками у сфері гендерного просвітництва.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРОСВІТИ
Тема 10. Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи
Гендерна просвіта. Завдання та напрямки Гендерної просвіти.
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Методика включення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та
вищої школи. Гендерні модулі та питання навчальних курсів.
Тема 11. Концепції Гендерних навчальних курсів
Гендерні студії як комплекс навчальних дисциплін та комплексна навчальна дисципліна. Класифікації Гендерних студій.
Завдання та зміст Гендерних студій.
Тема 12. Навчальні технології теорії Гендеру
Методи та технології проведення вступної частини заняття. Принципи. Знайомство.
Очікування і побоювання. Рефлексії.
Визначення базових понять «стать» і «Гендер». Вивчення проблем Гендерних ролей
та Гендерних стосунків. Технології групової роботи.
Тема 13. Методика вивчення Гендерних стереотипів
Методи та технології вивчення явища «Гендерні стереотипи».
Визначення базових понять «стереотип» і «Гендерні стереотипи». Вивчення Гендерних стереотипів в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій занурення та емпатії.
Тема 14. Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації
Методи та технології вивчення явища «Гендерна дискримінація».
Визначення базових понять «дискримінація», «Гендерна дискримінація», «Гендерний
розподіл праці», «Гендерний розподіл доступу до ресурсів». Вивчення Гендерної дискримінації в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій міні-проектів.
Тема 15. Гендерне насильство як об’єкт навчання
Методи та технології вивчення явища «Гендерне насильство».
Визначення базових понять «насильство», «Гендерне насильство», «домашнє насильство». Вивчення Гендерного насильства в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій опрацювання статистичних даних.
Тема 16. Стратегії проектування егалітарного середовища
Методи та технології вивчення явища «Гендерна рівність».
Визначення базових понять «рівність», «Гендерна рівність», «егалітарне суспільство».
Вивчення Гендерної рівності в різних вимірах людської життєдіяльності. Використання технологій підбиття підсумків.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
у тому числі
усьо
усьо
го л. пр. лаб. інд. с.р. го л. пр. конс. інд. с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
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Співвідношення освіти, Гендеру
5
2 - 3
- та політики
Рівність при вступі до навчальних
5
2 - 3
- закладів
Рівні умови навчання
5
- 2
- 3
- Рівні умови викладання
5
2 - 3
- Гендерні стереотипи та упере5
- 2
- 3
- дження у освіті
Прояви Гендерної дискримінації
5
1 - 4
- та насильства у сфері освіти
Гендерні ролі та стереотипи: на5
1 - 4
- вчальна програма
Гендерний аналіз навчальних
5
- 2
- 3
- підручників і посібників
Залучення батьків до Гендерної
5
2 - 3
- освіти
Разом за змістовим модулем 1
45 10 6
0
0 29
- Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ГЕНДЕРНОЇ ПРОСВІТИ
Вивчення Гендерних питань в
контексті навчальних курсів се- 6
- 2
- 4
- редньої та вищої школи
Концепції Гендерних навчальних
6
2 - 4
- курсів
Навчальні технології теорії Ген7
2
- 5
- деру
Методика вивчення Гендерних
7
2
- 5
- стереотипів
Навчальні технології вивчення
7
2
- 5
- Гендерної дискримінації
Гендерне насильство як об’єкт
6
2
- 4
- навчання
Стратегії проектування егалітар6
2
- 4
- ного середовища
Разом за змістовим модулем 2
45 6 8
0
0 31
- Усього годин
90 16 14 0
0 60
- ІНДЗ
- - - Усього годин
90 16 14 0
0 60
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Теми лекційних занять
№
з/п
1
2

Назва теми
Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Рівність при вступі до навчальних закладів

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
2
2
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3
4
5
6
7
8

Рівні умови навчання
Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Залучення батьків до Гендерної освіти
Гендерні питання в освіті
Навчальні технології вивчення теорії Гендеру та Гендерних стереотипів
Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації та егалітарного середовища
Разом

2
2
2
2

-

2

-

2

-

16

-

6. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Як забезпечити Гендерну рівність ву навчанні?
Гендерні стереотипи та упередження у освіті: спадок минулого
чи новотвір сьогодення?
Як проводити Гендерний моніторинг навчальних підручників і
посібників?
Як Гендерні питання можуть вивчатися в контексті існуючих
навчальних курсів?
Як пояснювати різницю в поняттях «стать» і «Гендер»?
Які поняття є ключовими для вивчення проблем Гендерної дискримінації?
Як правильно вивчати Гендерне насильство?
Разом

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2
14

-

7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва теми
Співвідношення освіти, Гендеру та політики
Рівність при вступі до навчальних закладів
Рівні умови навчання
Рівні умови викладання
Гендерні стереотипи та упередження у освіті
Прояви Гендерної дискримінації та насильства у сфері освіти
Гендерні ролі та стереотипи: навчальна програма
Гендерний аналіз навчальних підручників і посібників
Залучення батьків до Гендерної освіти
Вивчення Гендерних питань в контексті навчальних курсів середньої та вищої школи
Концепції Гендерних навчальних курсів
Навчальні технології теорії Гендеру

Кількість годин
Денна
Заочна
форма форма
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4

-

4
5
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13
14
15
16

Методика вивчення Гендерних стереотипів
Навчальні технології вивчення Гендерної дискримінації
Гендерне насильство як об’єкт навчання
Стратегії проектування егалітарного середовища
Разом

5
5
4
4
60

-

8. Методи навчання
Лекції та практичні заняття з використанням методів проблемного й інтеракактивного
навчання; консультації; самостійна робота в бібліотеках та комп’ютерних мережах.
Головним завданням лекцій є розвиток Гендерних знань з курсу, компетентностей розуміння та застосування. З даною метою лекції поєднують як теоретичні блоки, так і технології тренінгів.
Практичні заняття мають закріпити набуті на лекціях та самостійно знання та вивести
їх на рівень критичного мислення через аналіз, синтез та оцінку. Задля цього студентам пропонується широке коло інтерактивних технологій, де вони можуть бути задіяні не лише як
учасники, але і як ведучі.
Консультації пропонується проходити онлайн в робочій групі з навчального курсу.
Самостійна робота студентів включає набуття практичних професійних навичок фахівця з Гендерної освіти, розвиток інформаційних компетентностей: пошук, збір, обробка,
зберігання, розповсюдження, відображення і використання Гендерних знань.
Важливим елементом підготовки до практичних занять є самостійна робота з реальними та віртуальними бібліотечними фондами. Списки рекомендованої літератури орієнтують студента на ознайомлення з найновішими досягненнями у розвитку Гендерних студій,
педагогічних та методичних досліджень, найбільш актуальними і дискусійними проблемами
курсу.
9. Методи контролю
Робота на практичних заняттях, поточне письмове (або комп’ютерне) тестування, залік.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумкова (загальна) оцінка з курсу є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних
за окремі оцінювані форми навчальної діяльності, обрані студентом.
♀ робота на практичних заняттях – 0-70 балів (по 0-10 балів заняття);
♂ поточне тестування – 0-30 балів;
♀ есе – 0-10 балів при відпрацювання заняття, пропущеного з поважної причини.
♂ для студентів, які навчаються дистанційно, модулі складаються шляхом написання Гендерного проекту.

№
П

Розподіл балів, що присвоюються студентам
Модуль 1
Модуль 2
(поточне тестування)
(поточне тестування)
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
10
10
10
10
10
10

Т7
10

Есе

Тестування

Сума

10

20

100
564

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
Опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), нормативні документи МОН України, наочні матеріали.
12. Рекомендована література
№

Автор

Назва

1.

Blumberg
Rae Lesser

Eliminating Gender Bias in Textbook

2.

Blumberg
Rae Lesser.

Gender bias in textbooks: a hidden
obstacle on the road to gender
equality in education

3.

Brugeilles Carole Promoting Gender Equality through
& Cromer Sylvie
Textbooks. A methodological guide

4.

Gender and Sexuality in Compulsory
Education. Department of Gender
Studies

5.

Dorottya Redai

Eds
Anna
Gender
StudiesEducation
Lundberg & Ann
Pedagogy
Werner

and

Видання, рік публікації
Published
by
the
Education for All Global
Monitoring Report 2015
Presented to UNESCO,
Paris June 2014. – 35 p.
Published in 2007 by
the Global Monitoring
Report or to UNESCO 54 pages.
Published by the United
Nations
Educational,
Scientifi c and Cultural
Organization 7 place de
Fontenoy,
Paris.
UNESCO 2009 – 94 p.
MA Program. Elective 2credit course. Winter
Semester 2015/2016.
Instructor
Published
by
the
Swedish Secretariat for
Gender Research 2012.

Доступ

Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання
Електронне
видання
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6.

Elspeth
Page, Gender, Education & Development:
Juliet
Njeri, Beyond Access Project/ Resource
Nyokabi Kamau
Pack for Teachers

7.

Gender Differences in Educational
Outcomes: Study on the Measures
Taken and the Current Situation in
Europe

8.

Gender sensitivity: a training manual

9.

Gender and EFA 2000-2015

10. Grunberg Laura

11.

From Gender Studies to Gender IN
Studies. Case Studies on GenderInclusive Curriculum in Higher
Education

Haltinner Kristin, Teaching Gender and
Pilgeram Ryanne.
Contemporary America

Sex

in

12. Henderson E.

Gender
Pedagogy:
Teaching,
Learning and Tracing Gender in
Higher Education

13. Lauren Quinn, B.A.

“It’s just inappropriate”: The
normalization of sexual harassment
in Ontario schools as revealed
through teachers’ stories

14. Meyer, E.
15. Meyer, E.

– 38 p.
Beyond
Access
Seminar/Work
shop,
Pedagogic Strategies for
Gender Equality and
Quality Basic Education
in Schools, held on
2004, Nairobi, Kenya
Published
by
the
EACEA;
Eurydice
Brussels: Eurydice 2010
– 142 p.
(2004) UNESCO, Basic
Education Division.)
Published in 2015 by
the United Nations
Educational, Scientific
and
Cultural
Organization7, Paris 07
SP, France
Published by the CEPES
-European Center for
Higher
Education
Bucharest,2011. - 248 p.
Published in 2016 by
the
Springer
International Publishing
Switzerland. – Р. 456.
Palgrave studies in
gender and education .
Houndmills,
Basingstoke,
Hampshire,
UK:
Palgrave
Macmillan,
2015.
Faculty
of
Social
Sciences,
Brock
University
St.
Catharines,
Ontario,
2016.
Springer: New York, NY,
2010.

Gender and Sexual Diversity in
Schools.
Gender, Bullying, and Harassment:
Teachers College Press:
Strategies to End Sexism and
New York, NY, 2009.
Homophobia in Schools.

Електронне
видання

Електронне
видання
Електронне
видання

Електронне
видання

Електронне
видання

-

Електронне
видання

Електронне
видання
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Reading
Materials.
National Summit on Gender-Based
Електронне
(2011). - Arlington,
Violence Among Young People.
видання
Virginia.
Published
by
the
ATHENA3
Advanced
Thematic Network in
Olsson Annika, Pet
Women’s Studies in
Teaching Gender in the Neoliberal
Електронне
Andrea
and
Europe,University
of
University
видання
Berteke Waaldijk
Utrecht and Centre for
Gender Studies,
Stockholm
University
2006. – 150 p.
Published in 2015 by
the Sense Publishers,
Gender
Lessons.
Patriarchy,
Електронне
Richardson Scott
Rotterdam,
the
Sextyping & Schools
видання
Netherlands - 240
pages
edited by Robbin
Baltimore, MD, The
D.
Crabtree,
Feminist Pedagogy. Looking Back to Johns
Hopkins
David Alan Sapp,
Move Forward
University Press, 2009,
and Adela C.
280 pp.
Licona
Published in 2014 by
Gender, Feminism, and Queer
TaylorMonica and
the Sense Publishers, Електронне
Theory in the Self-Study of Teacher
Coia Lesley
the Netherlands - 180 видання
Education Practices
pages.
Tegiye
Birey,
Published
by
the
Georgina
How to Introduce Gender in History Cassoulides
Електронне
Christou, Loizos
Teaching
Masterprinters, Nicosia, видання
Loukaidis & Faika
Cyprus. – 2014. – 69 p.
Deniz Pasha
Published in 2012 by
the United Nations
Educational, Scientific
UNESCO eAtlas of Gender Equality in
Електронне
and
Cultural
Education
видання
Organization 7, place de
Fontenoy, 75352 Paris
07 SP, France
Published in 2013 by
Weaverthe Sense Publishers,
Hightower
Електронне
Leaders in Gender and Education
Rotterdam,
the
Marcus B. and
видання
Netherlands
244
Skelton Christine
pages.
Гендерні дослідження у педагогіч- Ніжин: НДУ ім. М. ГоАніщенко О.В.
96
ній науці та практиці: навчальний голя, 2008. - 161 с.
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посібник / О. В. Аніщенко; За ред. Г.
М. Лактіонової, Н. І. Яковець; Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
АПН України.
За ред. В. Гайденко
Гендерна педагогіка: Хрестоматія:
з
англ.
25. Пер.
навчалний посібник для студ. вузів
В.А. Гайденко,
А.В. Предборської
Гендерна рівність в освіті. Посібник
26.
для тренерів
Як навчати школярів долати ГендеТ. Говорун, О
рні стереотипи: конспекти занять.
Кікінежді та інші,
Навчально-методичний
посібник
27.
за заг. ред. проф.
для загальноосвітніх навчальних
Т. Говорун.
закладів
Модуль «Тренінг для тренеГунгорен Б., Журок/тренерів з гендерної рівності та
28. кова О., Чумало
впровадження гендерної політики в
М.
Україні
Гендерні аспекти діяльності фахівця
29. Желіба О. В.
системи освіти
Збірник
матеріалів
науковопрактичної конференції «Гендерна
30.
освіта – ресурс розвитку паритетної
демократії»
Кікінежді
О.М.,
Власов В.С., Маг- Гендерні стандарти сучасної освіти.
31.
дюк Л.Б., Ладиче- Збірка рекомендацій Частина І
нко Т.В. та ін.
Кікінежді
О.М.,
Власов В.С., Маг- Гендерні стандарти сучасної освіти.
32.
дюк Л.Б., Ладиче- Збірка рекомендацій Частина ІІ
нко Т.В. та ін.
Кікінежді
О.М.,
Власов В.С., Маг- Гендерні стандарти сучасної освіти.
33.
дюк Л.Б., Ладиче- Збірка рекомендацій Частина ІІІ
нко Т.В. та ін.
34. Клочко О.
35. Кравець В. П.

Суми: Університетська
книга, 2006. - 313 с.

3

Запоріжжя: Друкарсь- Електронне
кий світ, 2011. – 80 с.
видання

Б.в. – 806 с.

Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 256 с.

1
Електронне
видання

1

Ніжин:
НДУ
ім. Електронне
М. Гоголя, 2016. – 21 с. видання
Київ, 2011. – 798 с.

Електронне
видання

2
Запоріжжя: ДрукарсьЕлектронне
кий світ, 2010. – 328 с.
видання
2
Запоріжжя: ДрукарсьЕлектронне
кий світ, 2010. – 328 с.
видання
1
Запоріжжя: ДрукарсьЕлектронне
кий світ, 2011. – 282 с.
видання

LAP LAMBERT Academic
Гендерный подход в социальном
Електронне
Pablishing, 2011. – 300
познании и образовании
видання
с.
Гендерна педагогіка: Навчальний Тернопіль : Джура,
2
посібник для вищих педагогічних 2003. - 416 с.
568

36.
37.

38.

39.

40.

1.
2.
3.
4.
5.

навчальних закладів освіти / В. П.
Кравець.
Історія гендерної педагогіки: навчаТернопіль:
Джура,
Кравець В. П.
льний посібник для студентів вузів /
1
2005. - 440 с.
В. П. Кравець.
Марущенко
О.,
Харків:
Монограф, Електронне
Гендерні шкільні історії
Плахотнік О.
2012. – 88 с.
видання
Протасова Н. Г.,
Гаєвська Л. А., Реалізація гендерної політики в
1
Запоріжжя : Друк. світ,
Лукіна Т. О. та ін.; управлінні освітою: навч.-метод.
Електронне
2011. - 176 с.
за
заг.
ред. посіб
видання
Н.Г. Протасової
«Ми різні – ми рівні». Основи культури гендерної рівності: Навчаль1
За
ред.
К.: Ніка-Центр, 2010. –
ний посібник для учнів 9-11 класів
Електронне
О. Семиколєнової
176 с.
загальноосвітніх навчальних заклавидання
дів. 2-ге вид., виправлене.
Навчально-методичні матеріали до
За
заг.
ред. уроків Гендерної грамотності: «Ми Запоріжжя: Друкарсь- Електронне
О. Семиколєнової – різні, ми
кий світ, 2011. – 128 с. видання
вні»

Періодичні видання
British Educational Research Journal // http://www.tandfonline.com/toc/cber20/current
Gender and Education // http://www.tandfonline.com/toc/cgee20/current
Sex Education // http://www.tandfonline.com/toc/csed20/current
Women in Higher Education // http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/whe.2016.25.issue1/issuetoc
Журнал «Я» // http://krona.org.ua/zhurnal-ya.html

13. Інформаційні ресурси
1. http://gender.org.ua/
2. http://gender.at.ua/
3. http://gendercenter.sumdu.edu.ua/
4. http://gendermuseum.com/
5. http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/gender-education.aspx
6. www.wcu-network.org.ua/
7. www.gendermap.org.ua/kvinnofolkhogskolan.se/
8. www.wikigender.org/index.php/Gender_ Equality_in_Ukraine_viewpoint-east.org/
9. http://www.gender.cam.ac.uk/
10. http://ocw.mit.edu/courses/
11. http://www.gender-studies.org/
12. https://www.findamasters.com/search/courses.aspx?SAID=77
569

13. http://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-zgromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html
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2.5.6. Робоча програма навчальної дисципліни «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках»
Розробник: Лісова Т.В., доцент кафедри інформаційних технологій та аналізу даних,
кандидат фізико-математичних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,
освітній рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки
Освітня програма:
Політологія. Гендерні студії

Модулів – 2
Змістових модулів – 5
Загальна кількість годин –
120

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4

Спеціальність
052 Політологія

Освітній рівень:
магістр

Вибіркова навчальна дисципліна
Рік підготовки:
1-й
Семестр
2-й
Лекції
22 год.
Практичні, семінарські
18 год.
Лабораторні
0 год.
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальна робота:
0 год.
Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою засвоєння дисципліни є формування загальної математичної та статистичної
підготовки, розвиток абстрактного логічного та творчого мислення; формування здатності
слухачами самостійно вивчати навчальну та наукову літературу, що містить статистичні факти
та результати.
Завданнями засвоєння дисципліни є формування у студентів необхідного набору
компетенцій, що відповідають його спеціалізації і забезпечують його конкурентоспроможність на ринку праці; навчання студентів логічному мисленню при дослідженні політичних та
економічних взаємозв'язків у реальних ситуаціях.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів повинні сформуватись
відповідні загальні та професійні компетентності:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК)
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК)
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК)
здатність до систематизації та вибору відповідно до типу даних статистичних методів
їх обробки (ПК)
вміння збирати, обробляти, аналізувати інформацію та приймати обГрунтовані рішення на основі проведеного аналізу (ПК)
вміння користуватися програмними засобами для обробки інформації (ПК)
Після вивчення даної дисципліни студенти:
знають основні типи вимірювальних шкал, розуміють відмінності між ними;
знають моделі та способи перетворення даних з неметричних у метричні шкали;
знають основні методи представлення та обробки отриманої в результаті збору інформації;
вміють знаходити та інтерпретувати середні показники, міри мінливості та міри
зв’язку
знають основні статистичні гендерно-чутливі індикатори та вміють їх обчислювати;
вміють висувати та перевіряти статистичними методами основні статистичні гіпотези;
розуміють суть регресійного, дисперсійного, факторного та кластерного аналізу;
вміють обирати та використовувати програмне забезпечення для цілей статистичної
обробки даних.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал.
Статистичні методи в сучасній політичній науці. Поняття про вимірювання різних величин та змінних. Спостереження, опитування, оцінювання, анкетування, тестування та інші
методи збору інформації. Типи шкал, що найчастіше зустрічаються при зборі даних: номінальна, порядкова, інтервальна та шкала відношень. Проблема вибору шкали. Моделі перетворення даних з неметричних у метричні шкали. Моделі тестів у поведінкових науках. Тести
досягнень. Моделі з дихотомічними та політомічними завданнями. Проблема валідності вимірювання. Неупередженість оцінювання. Вимірювання гендерної асиметрії.
Змістовий модуль 2. Збір, представлення та загальний аналіз даних.
Генеральна сукупність та вибірка. Репрезентативна вибірка. Методи формування репрезентативної вибірки: випадковий, механічний, типовий, серійний тощо. Дискретний та
неперервний варіаційний ряд. Графічне представлення інформації: полігон частот, гістограма, емпірична функція дискретного та неперервного ряду. Умовні розподіли двовимірних
величин. Картографування гендерних проблем (gender mapping). Основні статистичні гендерно-чутливі індикатори. Описові статистики: мода, медіана, середнє вибіркове, міри мінливості. Деякі одновимірні розподіли: рівномірний, показниковий, нормальний. Методи побудови точкових оцінок: метод моментів та метод максимальної вірогідності. Властивості точкових оцінок: незміщеність, ефективність, слушність (конзистентність). Поняття ін.тервальної
оцінки, довірчий інтервал. Розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фішера-Снедекора. Довірчий
інтервал для середнього нормально розподілненої генеральної сукупності.
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Змістовий модуль 3. Статистичні гіпотези та їх перевірка.
Види статистичних похибок та рівень статистичної значущості. Загальна схема перевірки гіпотез. Потужність критерію та фактори, що на неї впливають. Сучасний підхід до перевірки гіпотез. P-value як умовна ймовірність. Параметричні критерії про 2 незалежні вибірки:
критерій Стьюдента. Параметричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій Фішера. Множинні порівняння. Непараметричні критерії для 2 та багатьох вибірок: критерії
Уілкоксона та Краскела-Уоллиса. Можливі гіпотези про відсутність відмінностей за гендерною ознакою.
Змістовий модуль 4. Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах.
Кореляція і причинний зв’язок. Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних шкалах: коефіцієнт кореляції Пірсона, дихотомічний коефіцієнт кореляції, тетрахоричний коефіцієнт кореляції, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт Кендалла, бісеріальний коефіцієнт кореляції, коефіцієнти асоціації, контингенції, зв’язності. Регресія як засіб прогнозування. Модель одновимірної лінійної регресії. Метод найменших
квадратів для визначення параметрів лінійної регресії. Розклад дисперсії. Модель множинної лінійної регресії. Мультиколінеарність, гетероскедастичність. Критерії якості регресійних
моделей. Вибір моделі. Нелінійні поліноміальні моделі. Моделі експоненціального типу. Логістична регресія для бінарних даних та політомічних даних.
Змістовий модуль 5. Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз.
Огляд основних задач в галузі поведінкових наук, що вирішуються за допомогою дисперсійного аналізу. Можливості та обмеження методів дисперсійного аналізу. Однофакторна
модель дисперсійного аналізу для зв’язаних та незв’язаних вибірок. Методи двофакторного
дисперсійного аналізу. Багатовимірні методи. Сутність факторного аналізу. Зменшення розмірності простору ознак. Метод головних компонент. Багатовимірний факторний аналіз політологічної інформації – гендерний аспект. Класифікація як загальнонаукова проблема. Типологія задач класифікації: з навчанням та без навчання, параметрична та непараметрична постановка задачі. Постановка задачі ієрархічної кластеризації. Поняття відстані та її властивості.
Визначення кількості кластерів в задачі кластеризації. Проблема стійкості результатів.

4. Структура навчальної дисципліни
З них:
№
п/п

1.
2.

Індиві- СамосВсього
Прак- ЛабоЛекції
дуаль- тійна
тичні раторні
Назви змістових модулів і тем
годин
(год.)
ні
робота
(год.) (год.)
(год.) (год)
Модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Вимірювання, оцінювання та типи вимірювальних шкал
Типи шкал для вимірювання
3
2
1
0
0
0
Моделі перетворення даних з немет10
2
2
0
0
6
ричних у метричні шкали
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

9.
10.
11.
12.

13.

Валідність вимірювання
7
1
0
0
Разом за змістовий модуль 1
20
5
3
0
Змістовий модуль 2
Збір, представлення та загальний аналіз даних
Дискретний та неперервний варіацій7
2
1
0
ний ряд
Описові статистики: мода, медіана,
10
2
2
0
середнє вибіркове, міри мінливості.
Рівномірний, показниковий та норма4
0
2
0
льний одновимірні розподіли
Поняття інтервальної оцінки, довірчий
інтервал. Довірчий інтервал для сере5
0
1
0
днього нормально розподіленої генеральної сукупності
Розподіли хі-квадрат, Стьюдента, Фі4
0
1
0
шера-Снедекора.
Разом за змістовий модуль 2
30
4
7
0
Змістовий модуль 3
Статистичні гіпотези та їх перевірка
Загальна схема перевірки гіпотез
7
2
1
0
Параметричні критерії про 2 незалежні вибірки: критерій Стьюдента. Пара8
1
2
0
метричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій Фішера.
Непараметричні критерії для 2 та багатьох вибірок: критерії Уілкоксона та 7
1
1
0
Краскела-Уоллиса.
Разом за змістовий модуль 3
22
4
4
0
Змістовий модуль 4
Міри зв’язку у метричних та неметричних шкалах
Кореляційна залежність між величи10
2
2
0
нами у різних вимірювальних шкалах
Модель одновимірної лінійної регресії. Модель множинної лінійної регре- 8
2
2
0
сії
Нелінійні поліноміальні моделі. Мо3
1
0
0
делі експоненціального типу
Логістична регресія для бінарних да2
0
0
0
них та політомічних даних
Разом за змістовий модуль 4
23
5
4
0
Змістовий модуль 5
Поняття про дисперсійний, факторний та кластерний аналіз
Однофакторна модель дисперсійного
6
2
0
0
аналізу для зв’язаних та незв’язаних

0
0

6
12

0

4

0

6

0

2

0

4

0

3

0

19

0

4

0

5

0

5

0

14

0

6

0

4

0

2

0

2

0

14

0

4
574

вибірок
Сутність факторного аналізу. Змен14. шення розмірності простору ознак.
Метод головних компонент.
Задачі класифікації та кластеризації:
15. постановка проблеми, методи вирішення, стійкість результатів
Разом за змістовий модуль 5

4

1

0

0

0

3

5

1

0

0

0

4

15

4

0

0

0

11

0
22

0
18

0
0

0
0

10
80

Модуль 2
ІНДЗ
Всього

10
120

5. Теми практичних занять
№
Назва теми
з/п
Типи шкал. Моделі перетворення даних з неметричних у метричні
1
шкали. Валідність вимірювання.
Числові та графічні характеристики дискретного та неперервного
2
варіаційного ряду. Контрольна робота.
3
Основні закони одновимірних розподілів
4
Точкові та інтервальній оцінки параметрів розподілу
Загальна схема перевірки гіпотез. Перевірка параметричних та
5
непараметричних гіпотез. Контрольна робота.
Кореляційна залежність між величинами у різних вимірювальних
6
шкалах
7
Побудова регресійних моделей. Контрольна робота.

Кількість
годин
3
3
2
2
4
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3

4
5
6

Назва теми
Ознайомитись з виведенням основних формул та фактів при введенні моделей переведення даних з неметричних у метричні
шкали. Підготовка до практичного заняття
Ознайомитися з прикладами дослідження валідності вимірювання
досягнень учнів (на прикладі ЗНО)
Підготувати конспект за темою «Розподіли хі-квадрат, Стьюдента,
Фішера-Снедекора», повторити основні відомості про одновимірні розподіли. Підготовка до контрольної роботи
Підготувати розгорнутий конспект за темою «Параметричні та непараметричні критерії для багатьох нормальних вибірок. Критерій
Фішера, критерії Уілкоксона та Краскела-Уоллиса»
Ознайомитися з прикладами перевірки гіпотез про відсутність
упередженості за гендерною ознакою (у сфері оцінювання)
Опанувати методи побудови регресійних моделей за допомогою

Кількість
годин
9
6
16

10
4
10
575

7
8
9
10
11

одного із статистичних пакетів: SPSS, Statistica, R (на вибір). Підготуватися до контрольної роботи з використанням Excel.
Підготувати конспект за темою «Логістична регресія для дихотомічних та політомічних даних»
Виконати завдання розрахунково-графічної роботи (ІНДЗ)
Розглянути приклад побудови однофакторної моделі дисперсійного аналізу для зв’язаних або незв’язаних вибірок (на власний
розсуд)
Розглянути приклади проведення факторного аналізу у політологічній науці.
Підготувати конспект за темою «Задачі класифікації та кластеризації: постановка проблеми, методи вирішення, стійкість результатів»

4
10
3
4
4

7. Індивідуальні завдання
Розрахунково-графічна робота (ІНДЗ) має на меті закріплення практичних навичок,
здобутих у процесі вивчення дисципліни, та потребує виконати розрахунки за основними
темами з використанням табличного процесора або статистичних пакетів. Кожен студент виконує окремий варіант розрахунків.
8. Методи навчання
a. лекції із застосуванням проекційної, комп’ютерної та мультимедійної техніки;
b. використання навчаючих і контролюючих програм, електронних підручників;
c. інші традиційні форми і методи.
9. Методи контролю
Протягом семестру можливі такі методи контролю: модульне тестування; оцінювання
роботи на практичних заняттях; контрольні аудиторні заходи; залік. Крім того, кожен студент
виконує індивідуальну розрахунково-графічну роботу.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
«Зараховано» отримують студенти, що за результатами поточного та підсумкового контролю
отримали не менше 60 балів.
Кількість балів
Оцінка
за контрольний модуль
в балах
Вид контролю
за видами конт- максимально мінімально
ролю
можлива
допустима

Поточний
контроль

Розрахункова робота 1

10

Розрахункова робота 2

10

Розрахункова робота 3

10

Конспектування тем, винесених на самостійне
опрацювання,
форум,
урок

30

60

36

576

Підсумковий
контроль

Проміжний тест

20

Підсумковий тест

20

Разом

40

24

100

60

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

0-34

•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Оцінка за національною шкалою

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення
опорні конспекти лекцій;
інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);
нормативні документи МОН України;
ілюстративні матеріали щодо структури складових ECTS.

12. Рекомендована література
Базова
Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики, М.: ЮНИТИ,
1998 – 1000 с.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для
студентов вузов. - М.: Высшая школа, 2001. - 400 с.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. - Київ:
КНЕУ, 2001. – 336 с.
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.,Юнити, 2001.
Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів. - Ніжин: Лисенко М.М., 2012.– 112 с.
Руденко В.М., Руденко Н.М Математичні методи в психології. - Київ: Академвидав, 2009. –
384 с.
Тюрин Ю.Н., Макаров А.А., Симонова Г.И. Теория вероятностей: учебник для экономических и гуманитарных специальностей. – М.: МЦНМО, 2009. – 256 с.
Тюрин Ю. Н., Макаров А.А., Анализ данных на компьютере: учебное пособие. - 4-е изд.,
перераб. - М.: ИД Форум, 2008. - 368 с.
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9. Толстова Ю.Н. Математико-статистические модели в социологии (математическая статистика для социологов) : учеб. пособие. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008 – С. 71 – 81.
10. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. – М.: Финансы и статистика, 1982. – С.
218-238
11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учеб. пособие для вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – С. 115-146.
Допоміжна
1. Боришполец К.П. Методы политических исследований. М.: Аспект-Пресс, 2010.- 221 с.
2. Белько И.В., Свирид Г.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры и
задачи. - Минск: ООО «Новое знание», 2002. - 250 с.
3. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - Москва: Прогресс, 1976. – 494 с.
4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической
статистике. - М.: Высшая школа, 2001. - 400 с.
5. Иберла К. Факторный анализ. Москва: Статистика, 1980. - 398 с.
6. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. - М.: Высшая шк., 1998.-336 с.
7. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 2001. - 391 с.
8. Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. Москва: Издательство
«Весь Мир», 1997.
9. Мельвиль А.Ю., Ильин М.В., Мелешкина Е.Ю. и др. Политический атлас современности.
Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. - Москва: МГИМО -Университет, 2007.
10. Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Тимофеев И.Н. и др. Как измерять и сравнивать уровни
демократического развития в разных странах. - Москва: МГИМО, 2008.
11. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. СПб.: Речь, 2004.
12. Agresti, A., B. Finlay. Statistical Methods for the Social Sciences (Fourth Edition). Pearson,
2009.
13. Best J. Damned Lies and Statistics. Berkeley CA: UC Press, 2001.
14. Gruijter D., Kamp L. Statistical test theory for the behavioral sciences. Chapman & Hall/CRC,
Taylor & Francis, 2008.
15. Huff D., Geiss I. How to Lie with Statistics. WW: Nortons, 1993.
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2.5.7. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерні історичні студії»
Розробник: Кириленко С.О., доцент кафедри історії України, кандидат історичних наук
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форзаочна форма
ма навчання
навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові
науки
Освітня програма:
Політологія. Гендерні студії

За вибором

Модулів – 2
Змістових модулів – 3
Індивідуальне науководослідне завдання
_________есе__
(назва)
Загальна кількість годин 120

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2,6
самостійної роботи студента – 5,3

Рік підготовки:
1-й
Спеціальність (професійне
спрямування):
052 Політологія

Семестр
2-й
Лекції
22 год.
Практичні, семінарські
18 год.
Лабораторні

Освітній рівень: магістр
Самостійна робота
80 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: познайомити студентів з одним із найбільш динамічних напрямків сучасної історіографії, з методологією і концептуальним апаратом жіночої і гендерної історії, показати евристичні можливості та інтегрований потенціал гендерного аналізу в історії.
Завдання навчальної дисципліни:
- дати студентам, уявлення про найважливіші теми і напрямки у рамках жіночої і гендерної історії;
- познайомити їх з новітніми концепціями статі, з тими поняттями, моделями і методами гендерного аналізу, що використовуються в практиці гендерно-історичних досліджень;
- показати шляхи інтеграції гендерного підходу у вивчення загальної історії, а також ті
нові інтерпретації минулого, що створюються на його базі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

знати:
теоретичні та методологічні засади гендерної історії;
історіографію формування гендерної історії;
систему основних понять;
відображення становлення, еволюцію, істотні зміни в предметі і проблематиці розглянутого дослідницького напрямку;
останні досягнення в області конкретно-історичного аналізу та синтетичних побудов.
уміти:
адекватно застосовувати основні терміни та поняття гендерної історії у публічних дискусіях;
генерувати нові науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї;
шукати власні шляхи вирішення проблем;
виділяти суперечності і не вирішені раніше завдання, проблеми або їх частини;
формулювати та верифікувати наукові гіпотези;
практично застосовувати знання та провадити інноваційну діяльність;
критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення;
використовувати знання гендерної історії в різних сферах професійної діяльності та
профілактиці гендерного насильства.
3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ
Тема 1. Історія жінок чи жіноча історія?
«Дослідження жінок» - передумови та умови становлення нового міждисциплінарного наукового напрямку. «Жіноча тема» в історіографії. Ідейний вплив феміністського руху і
«історії знизу». «Історія жінок» як частина соціальної фемінології. Предмет «жіночої історії».
Концепція статі і проблема соціальної детермінації. Теоретичні пошуки, процес «академізації
фемінізму» та інституціаналізація нового напрямку в суспільних і гуманітарних науках. Характерні риси нового наукового співтовариства: згуртованість, активізм, ізоляціонізм. Тематика і
методологія досліджень наприкінці 1960 - початку 1970-х рр.: зміни у формулюванні дослідницьких завдань. Неомарксистський фемінізм і розширення перспективи соціальнокласового аналізу. Способи відтворення статевої нерівності. Історія жінок у контексті історії
суспільства.
Тема 2. Від історії жінок до гендерної історії
Відновлення феміністської теорії та методології на рубежі 1970-х і 1980-х рр. Нові пояснювальні моделі і зміна парадигм у «жіночій історії». Подолання біологічного і психологічного детермінізму. Гендер, чи «соціокультурна стать». Концептуальний апарат гендерних
досліджень і його адаптація в історіографії. Сильні і слабкі сторони гендерно-історичного
аналізу. Синтетична (системна) модель гендера, розроблена Джоан Скотт.
Співвідношення між поняттями «клас» і «гендер», соціальної і гендерна ієрархія. Як
виглядає гендерна складова в динаміці відносин домінування і підпорядкування? Зміни в
предметі, проблематиці, методах і джерельній базі досліджень 1980-х рр.: становлення вла580

сне гендерної історії. Основні сюжетні вузли гендерної історії, теми конкретно-історичних
робіт, їхній розподіл у просторово-часовому діапазоні.
Тема 3. Гендерні уявлення і гендерна ідеологія
Уявлення про гендерні ролі і їх розходження. Поняття честі і його високий ступінь гендерної диференціації. Дискусії по співвідношенню гендерної свідомості. Методологічні проблеми пов’язані з аналізом історичних текстів. Норми, що регламентують поведінку по гендерних ознаках. Роль негативних стереотипів чоловічого сприйняття у формуванні гендерної
ідеології, її винятково стійкий характер, фіксація і послідовне відтворення у релігійних, юридичних, наукових, літературних текстах протягом багатьох століть. Мізогінізм і актуалізація
негативних стереотипів у ситуаціях економічної нестабільності і соціальної напруги. Гендерні
інтерпретації «Великого полювання на відьом». Зміни в гендерній ідеології в результаті інтелектуальних зрушень, породжених Відродженням, реформаційними течіями XVІ ст. і науковою-технічною революцією XVІІ ст. Ренесансні суперечки про «жіночу природу». Вивчення
літературної «памфлетної війни» і дискусія про виникнення ідеології фемінізму в XVІІ столітті.
Уявлення про жіночу сексуальність її інструменти контролю і самоконтролю. Феміністська
критика теорії М. Фуко. Групові уявлення і їх інтеріоризація: гендерна ідентичність.
Змістовий модуль ІІ.
ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Тема 4. Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір.
Шлюбно-сімейні інститути в гендерно-історичних дослідженнях, їх ключові характеристики, еволюція і диференціація. Проблема примусу і свободи у виборі партнера. Еволюція
шлюбних моделей і характер внутрішньосімейних відносин. Шлюб і сім’я у світовій історії та
Україні від найдавніших часів до сучасності через призму гендерних уявлень.
.
Тема 5. Гендер і влада: історія розвитку.
Система владних відносин у суспільстві. Легітимна влада, формальний авторитет і неформальний вплив. Роль гендера в розподілі владних повноважень. Прояв гендерної ієрархії
на різних владних рівнях. Історичні зміни конфігурації приватної і публічної сфери з найдавніших часів і до сучасності Концепція «women's power». Інструменти і форми впливу жінок на
прийняття рішень у публічній сфері. Жіночі «тенети впливу» в конкретно-історичному втіленні на прикладах світової та української історії. Політичний аспект гендерної диференціації у
світовій та вітчизняній історії. «Два тіла» правителя і концепція «розщепленої ідентичності»:
гендер або ранг в політичній історії. Жінки в революції: політична активність в світлі проблеми прав і відповідальності. Метафора розподілу сфер як спосіб закріплення гендерної нерівності та як теоретична модель «жіночої історії».
Тема 6. Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства.
Роль жінки в господарському житті античності, середніх віках та на початку нового часу. Трансформація гендерних відносин у зв’язку з генезисом капіталізму. Подвійність змін статусу
жінки в економіці перехідної епохи як наслідок змін в розумінні самої трудової діяльності.
Маргіналізація жіночої праці та проблема трудового резерву. Роль гендерної приналежності
в оцінці якості праці та її оплати. Цехова ідеологія та її гендерна орієнтація. Гендерна асиметрія в доступі до управління власністю, її соціальна диференціація.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових
модулів і тем
1

Тема 1. Історія
жінок чи жіноча
історія?
Тема 2. Від історії
жінок до гендерної
історії
Тема 3. Гендерні
уявлення і гендерна ідеологія
Разом за змістовим модулем 1

усьо
го
2

денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
л
п лаб інд с.р.
л п лаб інд с.р.
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль І.
ТЕОРІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ

14

2

2

10

14

2

2

10

14

2

2

10

42

6

6

30

Змістовий модуль ІІ.
ГЕНДЕРНІ СТОСУНКИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Тема 4. Гендерна
асиметрія в шлюбі і
сім’ї:
історичний 24
6
4
14
вимір.
Тема 5. Гендер і
влада: історія розвитку.
Тема 6. Гендер в
экономіці:
поділ
праці та контроль
над власністю в
історії людства.
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин

28

6

4

18

26

4

4

18

78

16

12

50

120
-

22
-

18
-

80
-

-

5. Теми лекційних занять
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№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Історія жінок чи жіноча історія?
Від історії жінок до гендерної історії
Гендерні уявлення і гендерна ідеологія
Гендерна асиметрія в шлюбі і сім’ї: історичний вимір
Гендер і влада: історія розвитку
Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства

6
Всього

Кількість
годин
2
2
2
6
6
4
22

6. Теми семінарських занятя
№
з/п

Назва теми
Гендерна історія як спеціальна історична дисципліна: теорія, методологія, методи дослідження
Жіноча тема в історіографії ХХ ст.
Від історії жінок до гендерної історії
Інститути сім’ї і шлюбу в античності та середньовіччі
Гендерна асиметрія в сім’ї та шлюбі в новий та новітній періоди
історії
Гендер і влада в античності та середньовіччі
Гендер і влада: теорія і практика розподілу сфер
Гендер в экономіці: поділ праці та контроль над власністю в історії людства

1
2
3
4
5
6
7
8
Всього

Кількість
годин
2
2
2
2
4
2
2
2
18

7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми

5
6
7
8
9
10
Всього

Ремесло через призму гендерних взаємовідносин
Гендерні аспекти соціальної залежності
Сімейна власність і способи успадкування
Роль гендера в розподілі владних повноважень
Інструменти і форми впливу жінок і чоловіків на прийняття рішень
в публічній сфері
Політичний аспект гендерної диференціації у світовій історії
Жінка і революція
Жінка, чоловік і війна
Радянський гендерний порядок
Історія жіночого руху в Україні

Кількість
годин
6
4
8
6
8
8
10
10
10
10
80

Самостійна робота студентів
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1. Робота в бібліотеках
Самостійна підготовка студента до лекцій передбачає ознайомлення з науковими дослідженнями з відповідних тем та їх рецензування. Істотним елементом підготовки до семінарських занять є самостійна робота з науковою літературою. Списки рекомендованої літератури орієнтують студента на ознайомлення з найновішими досягненнями у розвитку історичних і гендерних досліджень, найбільш актуальними і дискусійними проблемами курсу.
Однак слід мати на увазі, що далеко не всі історіографічні оцінки і висновки є обГрунтованими і беззаперечними, тим більше, що вчені ще не мають доступу до багатьох архівних документів (особливо з фондів закордонних архівів), з залученням яких стане можливою адекватна оцінка реальних історичних процесів. Тому виступи студентів на семінарах мають бути
віддзеркаленням насамперед їх власної точки зору та висновкі щодо проблемних питань,
винесених на обговорення.
Підготовка до написання есе передбачає творче ознайомлення студента з літературою
з обраної теми, яка віддзеркалює різні підходи до проблеми і надає студентові можливість
виробити власну позицію і систему її аргументації.
2. Робота в комп’ютерних мережах.
Робота з програмами Microsoft Office та у мережі Інтернет, що забезпечується засобами навчально-методичного кабінету історико-юридичного факультету, покликана надати
студентові додаткову інформацію при підготовці до лекцій та семінарських занять, написанні
есе, а також реалізації його навчального проекту.
8. Індивідуальні завдання
Індивідуальна робота студентів
1. Есе - це письмовий твір-роздум над проблемою, що віддзеркалює особисту позицію
автора та систему аргументів, на яких ця позиція Грунтується.
Критерії оцінки есе:
Студент повинен продемонструвати глибоке знання запропонованої/обраної проблеми. Використана інформація має бути збалансованою і підтримувати центральну ідею (тезу)
есе. Думки мають бути викладені чітко і бути взаємопов’язані таким чином, щоб можна було
слідкувати за логікою викладу. Висновки мають бути самостійними, логічними та добре аргументованими. Есе повинне базуватися на оригінальних джерелах та новітній науковій літературі, але не реферувати останню.
2. Навчальний проект
Навчальний проект повинен бути присвячений одній з тем/проблем курсу і ставити
за мету її самостійне поглиблене вивчення та використання отриманих знань для професійних або суспільних потреб. Виконання творчого проекту вимагатиме від студента/групи студентів реалізації особистих здібностей (літературних, мистецьких, технічних) та спеціальних
навичок (робота з комп’ютером, аудіо- та відеоапаратурою, громадська комунікація, обробка статистичних даних тощо). Груповий проект вимагає чіткого розподілу функцій учасників
та їх тісної кооперації.
Критерії оцінки навчального проекту:
• оригінальність ідеї;
• самостійність розробки і виконання;
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• змістовність, наукова обГрунтованість;
• якість виконання;
• практична цінність;
• чітке обгрунутвання функцій учасників.
Варіанти навчальних проектів:
- фільм;
- реферат;
- історичне моделювання тексту;
- веб-сторінка/сайт (макет);
- презентація (в тому числі електронна);
- сценарій рольової гри
9. Методи навчання
Лекції та семінарські заняття з використанням методів активного навчання («мозкових
атак», дискусій, рольових ігор, інших стратегій кооперативного навчання); індивідуальна робота (консультації, есе, навчальний проект); самостійна робота в бібліотеках та комп’ютерних
мережах.
10. Методи контролю
У процесі вивчення дисципліни використовуються методи поточного, проміжного та
підсумкового контролю.
Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості
студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:
✓ контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;
✓ контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;
✓ контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.
Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової
контрольної (тестової) роботи зі змістових модулів.
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі заліку за
підсумками роботи в семестрі.
При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного,
проміжного та підсумкового контролю.
11. Розподіл балів, що отримують студенти
Підсумкова (загальна) оцінка з курсу є сумою рейтингових оцінок, одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності, обрані студентом.
Модуль 1
(поточне тестування)
Робота на лекціях
30

Робота на семінарах
30

Модуль 2
(Індивідуальний
прект)

Підсумкове
тестування

Сума

10

30

100
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Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

0-34

➢
➢
➢
➢
➢

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення
опорні конспек
ти лекцій та конспекти матеріалів до семінарів;
комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД);
ілюстративні матеріали;
архівні та музейні матеріали;
нормативна база.
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2.6. Тестові завдання до дисциплін спеціалізації
2.6.1. Бойко О.Д. Тестові завдання до курсу «Гендерна політика»
1. Що з перерахованого означає поняття «гендер»?
А) працюючі по найму жінки і чоловіки;
Б) визначення взаємин статей: чоловіків і жінок;
В) соціальні та культурні характеристики чоловіків і жінок.
2. Гендерні стереотипи це:
А) поширені в суспільстві спрощені уявлення про сутність чоловіка і жінки;
Б) óбрази чоловіка і жінки у конкретної людини;
В) ідеальні типи жінки і чоловіки.
3. Подвійна статева мораль – це:
А) особливе природне призначення жінки і чоловіки;
Б) різні соціальні очікування і різні вимоги до жінок і чоловіків;
В) виконання жінками і чоловіками різних соціальних ролей.
4. Гендерні ролі це:
А) ролі, які виконує жінка на вимогу чоловіка;
Б) ролі, які повинні грати жінки і чоловіки у відповідності з уявленнями більшості сучасних
людей;
В) наукове визначення природного призначення жінки і чоловіки.
5. Гендерна рівність це:
А) рівність прав усіх жінок;
Б) рівні права чоловіків і жінок;
В) рівні права і можливості жінок і чоловіків.
6. Гендерна політика як нова наукова дисципліна виникла:
А) у 70-80 рр. XX ст.;
Б) у 20-30 рр. XX ст.;
В) наприкінці XIX ст.;
Г) у 50-60 рр. XX ст.
7. Термін «гендер» запровадив у науковий обіг:
А) Ж.-Ж Руссо;
Б) Р. Столлер;
В) Т. Кампанелла;
Г) Г. Рабін.
8. Хто є автором теорії про гендер як стратифікаційну категорію:
А) Р. Столер;
Б) Г. Рабін;
В) Дж. Скотт;
Г) Р. Унгер.
9. Поєднання високого розвитку фемінності та маскулінності в одній людині називають:
А) андрогінністю;
Б) андроцентризмом;
В) андрофобією.
10. Жіночі дослідження вперше почали проводитися:
А) наприкінці XIX ст.;
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Б) у 50-х роках XX ст;
В) у 60-70-х роках XX ст;
Г) у 80-90-х роках XX ст.
11. Ессе «Про підкорення жінок» написав:
А) Ш. Фур’є;
Б) Ф.Ніцше;
В) Дж.. Мілль;
Г) Р. Унгер.
12. Перший ідейний маніфест жіночого руху «Декларація прав жінки і громадянки»
з’явився у:
А) 1764 р.;
Б) 1791 р.;
В) 1805. р.;
Г) 1824 р.
13. Перша хвиля жіночого руху в Україні охоплює:
А) першу половину ХІХ ст.;
Б) другу половину XIX – початок XX ст.;
В) початок ХХ ст.;
Г) середину ХХ ст.
14. Термін фемінізм вперше використав:
А) Д. Міль;
Б) Ш. Фур’є;
В) О. де Гуж;
Г) С. де Бовуар.
15. Суфражизм зародився у:
А) Південній Америці;
Б) Східній Європі;
В) Північній Америці;
Г) Західній Європі.
16. Яскравим представником екзистенційного фемінізму була:
А) К. Уоррен;
Б) Ф. Дюбон;
В) Е. Сікс;
Г) С. де Бовуар.
17. Тип політики, в межах якого здійснюється державний протекціонізм по відношенню
до жінок називають:
А) патерналістський тип політики;
Б) ліберальний тип політики;
В) патріархальний тип політики;
Г) консервативний тип політики.
18. У якій країні найменше поширені гендерні квоти у політичних партіях:
А) Швеція;
Б) Греція;
В) Франція;
Г) Литва.
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19. Стратегія гендерного мейстримінгу була започаткована у:
А) 1964 р.;
Б) 1975 р.;
В) 1980 р.;
Г) 1985 р.
20. Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок прийнято у:
А)1980 р.;
Б) 1 979 р.;
В) 1989 р.;
Г) 2000 р.
21. Закон України «Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в Україні» прийнято
у:
А) 2000 р.;
Б) 2005 р.;
В) 2002 р.;
Г) 2009 р.
22. Синонімом терміна «Гендерна демократія» є:
А) Ідентична демократія;
Б) Андрогінна демократія;
В) Паритетна демократія;
Г) Статева демократія.
23. Принцип гендерної справедливості:
А) виходить за межі принципу гендерної рівності;
Б) тотожний з принципом гендерної рівності.
24. Гендерний підхід
А) враховує інтереси жінок;
Б) враховує інтереси чоловіків та жінок;
В) ігнорує інтереси чоловіків;
Г) акцентує увагу на проблемі трансгендерів.
25. Упереджена думка про представників того чи іншого Гендеру, що супроводжується
їхньою дискримінацією називається:
А) гінофомія;
Б) емпатія;
В) сексизм;
Г) гетероцентризм.
26. Сукупність норм поведінки, які асоціюються з особами чоловічої і жіночої статі в
будь-якому суспільстві – це …
А) гендер;
Б) сім’я;
В) закон;
Г) мораль.
27. Культури матріархату:
А) Шумер, Аккад, Крит, Мікени;
Б) Давній Єгипет;
В) Стародавні Греція і Рим;
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Г) Вавілон.
28. Базові фактори у формуванні патріархату:
А) розвиток приватної власності;
Б) вплив релігії і держави;
В) формування традиційної сім’ї;
Г) гендерна дисфорія.
29. Історичні види сім’ї:
А) моногамія, полігамія;
Б) полігінія;
В) моногінія;
Г) громадянський шлюб.
30. Фізичне насильство – це контроль суспільства за …
А) життям жінки, жіночим тілом, сексуальністю;
Б) вибором професії;
В) вільним часом;
Г) особистими уподобаннями.
31. Модель симетричних ролей:
А) чоловік і дружина роблять кар’єру і порівну ділять сімейні обов’язки;
Б) кожна людина повинна мати як чоловічі, так і жіночі якості;
В) чоловік і жінка існують відокремлено;
Г) чоловік і жінка разом беруть декретну відпустку.
32. Феміністські ідеї в епоху Відродження обстоювали:
А) Крістіна де Пізан, Корнелій Агріппа;
Б) Маргарита Наварська, Фома Аквінський;
В) Джордано Бруно;
Г) Мікаєлло Хаммерслі.
33. Авторкою «Декларації прав громадянки і жінки» є:
А) Сюзанна де Бомон;
Б) Олімпія де Гуж;
В) Наталі де Вал’є;
Г) Соломія Павличко.
34. Автором вислову «соціальне становище жінки є мірилом суспільного прогресу» є:
А) К. Маркс;
Б) Дж. Ст. Мілль;
В) Ш. Фур’є;
Г) К. Абрагам.
35. Суфражизм – це рух за:
А) рівні права власності;
Б) рівне виборче право;
В) рівність у сім’ї;
Г) рівність між статтями.
36. Спосіб розв’язання проблем у ліберальному фемінізмі:
А) революційні перетворення;
Б) реформи в рамках існуючого суспільства;
В) еволюція;
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Г) революція досліджень.
37. Представниці соціалістичного фемінізму:
А) Коллонтай, К. Цеткін;
Б) Е. Россі, Дж. Річардс;
В) О. Петрова;
Г) А. Гутман.
38. Основа теорії радикального фемінізму:
А) аналіз форм пригнічення жінки;
Б) визнання жіночої другорядності;
В) соціальна пасивість;
Г) соціальна активність.
39. Практика сексуальної дискримінації, яка еротизує насильство над жінкою, це:
А) сегрегація;
Б) порнографія;
В) дискримінація;
Г) гетересексуальність.
40. «Природа зробила жінку відмінною від чоловіка, а суспільство відмінним від людини», – це вислів …
А) Суламіфь Файєрстоун;
Б) Симони де Бовуар;
В) Маргарет Тетчер;
Г) Ітелл Фрідман.
41. Гендер – це організована модель соціальних відносин між жінками і чоловіками – в
теорії:
А) культурної метафори;
Б) соціального конструювання;
В) соціального миру;
Г) матерії світу.
42. Стійка тенденція працевлаштування чоловіків і жінок за чітко визначеними професіями, галузями, посадовими позиціями:
А) інституціональна дискримінація;
Б) професійна сегрегація;
В) іммотивація;
Г) фемінізація.
43. «Чоловіча» сфера зайнятості:
А) політика, юриспруденція, викладання;
Б) сфера послуг, бібліотеки, школи;
В) сфера виховання;
Г) сфера розваг.
44. Вимірювання сегрегації:
А) коєфіціент інтелектуальності;
Б) індекс дисиміляції Дункана, індекс жіночої зайнятості;
В) індекс Бера;
Г) кодекс районованості.
45. Види неформальної економіки:
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А) домашня економіка;
Б) нелегальна економіка, нефіксована економіка;
В) легка промисловість;
Г) фермерська економіка.
46. Домашня економіка включає:
А) діяльність виробничого характеру;
Б) працю в суспільному виробництві;
В) фізичне відтворення.
47. Вплив індустріалізації на зайнятість жінки:
А) ігнорування контрактного права;
Б) глобальна фемінізація робочої сили;
В) покращання життя;
Г) дереалізація.
48. Фактори, що заважають адекватному представництву жінок в сферах політики і управління:
А) конкуренція з боку жінок;
Б) соціокультурні стереотипи;
В) вплив глобалізації.
49. В якій сфері сучасної соціальної політики необхідний гендерний підхід:
А) в сфері економічних прав;
Б) в сфері соціальних прав;
В) в сфері виховання;
Г) в сфері фізичного виховання.
50. Тривалість життя вища:
А) у чоловіків;
Б) у жінок;
В) рівна;
Г) статистика відсутня.
51. Гендерна система, в якій чоловіки мають владу над жінками, це:
А) теорія патріархату;
Б) патерналізм;
В) фідеїзм;
Г) гомосексуалізм.
52. Основна течія фемінізму:
А) ліберальна;
Б) онтологічна;
В) радикальна;
Г) емпатійна.
53. Гендерні відносини – це відносини:
А) співпраці;
Б) влади;
В) віри;
Г) почуття.
54. Незалежний шлюб характеризується:
А) свободою від обов’язків;
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Б) взаємною турботою;
В) звичками;
Г) взаємовідповідальністю.
55. У взаємозалежному шлюбі:
А) присутні любов і партнерство;
Б) один з подружжя в усьому залежить від іншого;
В) панує байдужість;
Г) подружжя залежить від батьків.
56. Риси жіночої гендерної ідентичності:
А) терпіння, стриманість, турботливість;
Б) нетерпіння, нестриманість, владність;
В) егоїзм;
Г) любов до усіх чоловіків.
57. Відображення статі в мові:
А) лексикон, синтаксис;
Б) фетишизм;
В) фідеїзм;
Г) лібералізація.
58. Феміністський неомарксизм представляють:
А) Т. Шульц, Г. Беккер;
Б) К. Дільтей, Х. Хартман;
В) Д. П’єтро;
Г) П. Лазарсфельд.
59. Процеси розподілення в сім’ї, досліджені в моделях:
А) сімейного консенсусу;
Б) рівноваги;
В) альтруїзму;
Г) сексизму.
60. Центральне поняття в економічному аналізі гендерної нерівності:
А) дискримінація в зайнятості за ознакою статі;
Б) неформальна економіка;
В) власність;
Г) відмінність поглядів.
61. Однією з головних представниць радикального фемінізму є:
А) Б. Фрідан;
Б) М. Востонкрафт;
В) С. Файєрстоун;
Г) К. Цеткін.
62. Вперше в Україні застосувала феміністичний метод прочитання та аналізу творів
українського та світового письменництва:
А) Н. Кобринська;
Б) С. Павличко;
В) О. Ярош;
Г) Л. Трофіменко.
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63. Фемінізм, що орієнтований на мирне співіснування жінок і чоловіків в межах цивілізації і заперечує будь-які аморальні прояви чоловічих детермінант над жіночою сутністю, називається:
А) елітний фемінізм;
Б) гуманістичний фемінізм;
В) постмодсрний фемінізм;
Г) психоаналітичний фемінізм.
64. Перші феміністичні ідеї та концепції зародилися:
А) у Стародавньому світі;
Б) в епоху Відродження;
В) в епоху Середньовіччя;
Г) у Новий час.
65. «Декларацію прав жінок і громадянки» написала:
А) К. де Пізан;
Б) О. де Гуж;
В) М. Волстанкрафт;
Г) С. де Бовуар.
66. Першою країною, в якій жінки отримали виборчі права, стала:
А) Великобританія;
Б) Німеччина;
В) Нова Зеландія;
Г) Фінляндія.
67. Родоночальницею неофемінізму називають:
А) С. де Бовуар;
Б) С. Павличко;
В) Л. Українку;
Г) Н. Кобринську.
68. Першу Жіночу Національну раду в Україні у 1918 р. створила:
А) X. Алчевська;
Б) С. Русова;
В) О. Кобилянська;
Г) М. Рудницька.
69. Жіночий рух в Україні зародився у:
А) 1920 р;
Б) 1948 р.;
В) 1884 р.;
Г) 1900 р.
70. Під категорією «гендер» розуміють:
А) фізичні, фізіологічні, біологічні відмінності між чоловіками та жінками;
Б) соціокультурні міжстатеві відмінності;
В) система норм рольової поведінки людини.
71. Автономні дії суб’єкта, спрямовані на його власне звільнення називають:
А) емансипацією;
Б) модернізацією;
В) матріархатом;
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Г) фемінізмом.
72. Процесом збору достовірної інформації з урахуванням гендерних відмінностей у
сфері досліджуваного політичного курсу і прогнозуванням наслідків впливу політичних
рішень і соціальних програм на статусні характеристики чоловіків та жінок називають:
А) гендерну експертизу;
Б) гендерний аналіз;
В) гендерну статистику;
Г) гендерний моніторинг.
73. Станом справ, за яким порівнюють соціальне, економічне, політичне становище чоловіків і жінок, називають:
А) гендерний розрив;
Б) гендерну стратифікацію;
В) гендерний паритет;
Г) дискримінацію;
74. Концепція суспільного устрою, яка базується на принципі рівності всіх людей у різних
сферах суспільного життя – це:
А) егалітаризм;
Б) фемінізм;
В) андрогінія;
Г) токенізм.
75. Теорія гендерного відбору лідерів розроблена:
А) А. Сержентом;
Б) Д. Спенсом;
В) С. Бемом.
76. Державна політика, в межах якої здійснюється державний протекціонізм по відношенню до жінок це;
А) патерналістський тип політики;
Б) ліберальний тип політики;
В) патріархальний тип політики;
Г) марксистський тип політики.
77. Конвенція щодо ліквідації всіх форм дискримінації по відношенню до жінок
прийнята ООН у:
А) 1951 р.;
Б) 1969 р.;
В) 1979 р.;
Г) 1990 р.
78. Гендерний мейнстримінг – це:
А) комплексний підхід до проблем рівності жінок і чоловіків;
Б) підхід до планування політики, який ставить на перше місце особливі потреби вразливих груп з увагою до їхньої статі, віку, фізичного стану;
В)
дискримінаційний відбір за ознакою статі;
Г) мистецтво ведення гендерної тактики та політики.
79. Засновницею першої української жіночої організації «Товариство руських жінок» є:
А) М. Рудницька;
Б) С. Русова;
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В) О. Кобилянська.
80. Концепція, відповідно до якої людина, незалежно від її біологічної статі, може мати
як риси маскулінності, так і фемінності, поєднуючи в собі як традиційно жіночі, так і
традиційно чоловічі якості, має назву:
А) концепція гендерного потоку;
Б) концепція інформаційного опрацювання;
В) концепція «природнього» взаємодоповнювання статей;
Г) концепція андрогінії.
81. Відомою представницею ліберального (поміркованого) фемінізму, або фемінізму
рівності є:
А) М. Вольстонкрафт;
Б) К. Цеткін;
В) С. де Бовуар;
Г) Д. Мітчелл.
2.6.2. Щотка О.П. Тестові завдання до курсу «Гендерна психологія»
Виберіть правильні відповіді:
1. Яке з визначень найбільш точно окреслює предмет гендерної психології?
а) закономірності соціального конструювання гендеру;
б) психологічні відмінності між чоловіками та жінками;
в) психологічні закономірності формування та вияву гендеру у взаємодії;
г) психологічні характеристики, які є наслідком гендерної соціалізації.
2. Який розділ гендерної психології вивчає механізми формування відчуття свого жіночого чи чоловічого тіла, усвідомлення своєї належності до певної статі у соціальному
контексті?
а) методологія та теорія гендерної психології;
б) психологія гендерних відмінностей;
в) психологія гендерних характеристик особистості;
г) психологія гендерної соціалізації; д) прикладна гендерна психологія.
3. Методологічною основою сучасних досліджень гендеру є:
а) соціально-конструктивістський підхід;
б) статево-рольовий підхід.
4. Які з названих висловлювань розкривають сутність феміністичної критики психології?
а) викриття сексистської налаштованості психологічних теорій;
б) критика нехтування психологією соціального контексту життя жінок;
в) недооцінка внутрішніх детермінант так званого «жіночого характеру».
5. Гендерна психологія, як окрема наукова галузь, сформована:
а) наприкінці ХІХ ст.;
б) повоєнні 40-50 роки ХХ століття;
в) 70-ті роки ХХ століття;
г) 90-ті роки минулого століття.
6. Ідею якого феміністського підходу передає теза: «Жінки можуть відрізнятися від чоловіків, а можуть не відрізнятися. Тільки точні вимірювання можуть довести подібність та відмінність»?
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а) підхід з точки зору фемінізму;
б) феміністичний емпіричний підхід;
в) феміністський конструктивістський підхід.
7. Чи згодні Ви з твердженням, що основне завдання сучасної гендерної психології –
виявлення психологічних відмінностей між чоловіками та жінками?
а) так;
б) ні.
8. Яка «хвиля» фемінізму привертає увагу до неоднорідності жіночого досвіду та ментальних засад гендерної нерівності?
а) перша;
б) друга;
в) третя.
9. У психологічний оберт поняття «гендер» ввів:
а) Дж.Мані;
б) Р.Столлер;
в) С.Бем;
г) С.Де Бовуар.
10. Визначте положення, що не відноситься до статево-рольового підходу:
а) статеві ролі не пов’язані з біологічною основою;
б) жіночі та чоловічі ролі є взаємодоповнюваними;
в) гендерні ролі формуються в процесі ранньої гендерної соціалізації;
г) основне середовище гендерної соціалізації – це родина;
д) культурні стереотипи й особистий досвід є орієнтирами для гендерного виховання.
11. С.Бем назвала «гендерною лінзою» певні мисленнєві настанови і до них віднесла:
а) андроцентризм;
б) гендерна поляризація;
в) біологічний есенціалізм;
д) статевий диморфізм.
12. Основними теоретичними джерелами некласичного розуміння гендеру є:
а) соціальний конструктивізм П.Бергера та Т.Лукмана;
б) структурний функціоналізм Т. Парсонса і Р. Бейлса;
в) етнометодологія Гарфінкеля;
г) драматургічний інтеракціонізм І.Гофмана.
13. Яка з характеристик не відповідає некласичному розумінню гендеру?
а) мовна детермінованість;
б) пов’язаність з ситуаціями спілкування;
в) активна участь людини у його творенні;
г) множинність;
д) нормативність.
14. Детермінована культурою форма самопрезентації гендерних характеристик особистості – це:
а) гендерна схема;
б) гендерна атрибуція;
в) гендерний дисплей.
15. Засновниками «Нової психології статі» на Заході вважають:
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а) С.Бем;
б) Дж. Стоккард та М. Джонсон;
в) І.Гофмана.
16. Психологічна теорія гендеру, що акцентує увагу на засвоєнні дітьми моделі батьківської поведінки і підкреслює вплив мікросередовища та соціальних норм на зовнішню
статево-рольову поведінку:
а) теорія психоаналізу;
б) когнітивна теорія;
в) теорія научіння;
г) «нова психологія статі».
17. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає можливості якісного
дослідження:
а) форма дослідження, що відповідає вимогам валідності, надійності та структурованості і
дає можливість отримати строго об’єктивні, кількісно виражені дані, які підлягають подальшій психологічній інтерпретації;
б) форма дослідження, що намагається створити цілісне уявлення про явище, орієнтована
на глибинне розуміння явища, його складності, забезпечує його грубий опис;
в) форма дослідження, яка дозволяє визначити взаємозв’язки між гендерними характеристиками особистості та культурним контекстом.
18. Який метод обрали дослідники у наведеному нижче прикладі?
Burgess, Stermer, & Burgess виходили з ідеї, що зображення чоловіків та жінок у відеоіграх
є важливим з огляду на те, що це одна з найпоширеніших форм розваг для дітей. Вони
досліджували людські персонажі, зображені на 225 обкладинках відеоігор (N=173 людських персонажа). Основні моменти їхнього аналізу полягали у тому, що чоловічі персонажі були швидшими, ніж жіночі, а зображення жіночих персонажів були більш сексуально об’єктивованими. Наприклад, майже половина жіночих персонажів (46%) були зображені як «грудасті» або «супер-грудасті», тоді як тільки близько 25% чоловічих персонажів були зображені як «мускулисті» або «супер-мускулисті». Нарешті, чоловічих
персонажів зображували як жорстоких з імовірністю у чотири рази більшою, ніж жіночі
персонажі. Що це за метод дослідження?
а) мета-аналіз;
б) контент-аналіз;
в) дискурс-аналіз.
19. Провідним методом кількісних досліджень у гендерній психології є:
а) експеримент; б) тестування; в) спостереження; г) анкетування.
20. Який метод дозволяє заглибитися в складний процес, у психологію однієї особи чи
якоїсь групи людей, детально вивчити подію, яка має соціальні та міжособистісні наслідки?
а) кейс-стади; б) фокус-група; в) інтерв’ю; г) тест.
21. Який з названих методів не відноситься до групи якісних методів дослідження?
а) дискурс-аналіз; б) кейс-стаді;
в) проективна техніка; г) наративний метод.
22. Яких вимог необхідно дотримуватися при організації якісного дослідження гендеру?
а) будувати стосунки з досліджуваними на основі рівності;
б) рефлексувати свій гендерний досвід;
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в) дотримуватися ціннісно нейтральної позиції.
23. Фаза гендерної соціалізації, що забезпечує зовнішнє пристосування до гендерних
стосунків – це:
а) інтеріоризація; б) адаптація.
24. Гендерна ресоціалізація:
а) заміна раніше прийнятих гендерних цінностей і моделей на нові;
б) втрата індивідом свого гендерного досвіду з певних причин, що відображається на життєдіяльності та самореалізації;
в) сутнісне засвоєння індивідом гендерних еталонів, норм та моделей.
25. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом гендерної
соціалізації вважає ідентифікацію дитини з одним із батьків тієї ж статі:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
26. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом гендерної
соціалізації вважає усвідомлення та розуміння дитиною гендерних норм, еталонів, очікувань:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
27. Визначте, який з названих теоретичних підходів основним механізмом гендерної
соціалізації вважає орієнтацію людини відповідати гендерним очікуванням суспільства:
а) психоаналіз; б) теорія научіння; в) когнітивна теорія;
г) теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
28. Диференціальним посиленням називають такий механізм соціалізації, в ході якого:
а) поведінка, прийнятна з точки зору суспільства для людини певної біологічної статі, винагороджується, а неприйнятна – карається;
б) поведінка, прийнятна з точки зору суспільства для людини певної біологічної статі, винагороджується;
в) винагороджується поведінка, яка сприяє самореалізації людини відповідно до її статі.
29. Основними теоретичними джерелами «Нової психології статі» є:
а) роботи Е. Маккобі і К. Джеклін; б) дослідження Дж. Мані і А. Ерхарда;
в) теорія А. Іглі; г) концепція андрогінії С. Бем.
30. Переважне спілкування із представниками/-цями своєї статі й обмеження контактів
з представниками/-цями протилежної статі спостерігається в дитячих іграх без участі
дорослих, а у дорослому віці — у дружніх і ділових стосунках:
а) диференціальне моделювання;
б) гендерна сегрегація; в) гендерна інтеграція.
31. Хто жорсткіший у плані контролю за нормативністю гендерної поведінки?
а) дитяча субкультура; б) культура дорослих.
32. Психологічна теорія гендеру, що акцентує увагу на засвоєнні дітьми моделі батьківської поведінки і підкреслює вплив мікросередовища та соціальних норм на зовнішню
статево-рольову поведінку:
а) психоаналіз; б) Теорія научіння; в) Когнітивна теорія;
г) Теорія гендерних схем; д) «Нова психологія статі».
33. Які агенти гендерної соціалізації найбільш дієві в дитинстві?
а) батьки; б) сиблінги; в) ровесники; г) навчальні заклади; д) ЗМІ.
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34. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає поняття «гетеросексизм»:
а) ідеологія, яка заперечує, принижує і стигматизує будь-які не гетеросексуальні форми
поведінки, ідентичності, відносини або громади;
б) негативне, упереджене ставлення до людини на основі її сексуальної орієнтації;
в) страх перед гомосексуальністю та перед спілкуванням з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації.
35. Різновид сексизму, що виявляється в упередженому ставленні до можливостей жінок (їх компетентності, інтелекту, лідерства), порівняно з чоловіками?
а) ворожий сексизм; б) доброзичливий сексизм; в) дискурс-аналіз.
36. Чи можна розглядати як сексизм поведінку чоловіка, який розплачується в ресторані
за спільну з жінкою вечерю?
а) так; б) ні.
37. Який рівень аналізу гендерної ролі дозволяє розкрити специфіку соціального становища жінки (типові види діяльності, соціальний статус, масові уявлення про жінку) через співвіднесення її зі статусом чоловіка в рамках конкретного суспільства?
а) соціальний; б) міжособистісний; в) особистісний.
38. В якому рядку правильно перераховані основні норми чоловічої гендерної ролі?
а) успішність; фізична, розумова, емоційна твердість; антижіночність;
б) успішність; фізична, розумова твердість; емоційність, антижіночність;
в) успішність; фізична, розумова твердість; емоційність.
39. Яка функція стереотипу полягає у спрощенні і систематизації знання, допомагає економити зусилля індивіда при сприйнятті складних об’єктів, дозволяє інтерпретувати поведінку іншого, а також передбачати її в подальшому?
а) когнітивна; б) захисна; в) консолідуюча; г) контролююча.
40. Який з названих компонентів стереотипу забезпечує орієнтацію людини у змісті очікувань від неї як від жінки/чоловіка?
а) описовий; б) наказовий.
41. Зниження жінкою рівня своїх здібностей та професійної компетентності попри високі
досягнення, а також знецінення досягнутих результатів відбувається під дією:
а) страху успіху; б) потреби в досягненнях; в) потреби в уникненні невдачі.
42. Який з трьох різновидів рольових конфліктів для жінок пов’язаний з рольовим перенавантаженням?
а) рольовий конфлікт множинності ролей; б) конфлікт «страх успіху»;
в) екзистенційно-гендерний конфлікт.
43. Усвідомлення приналежності до певної статі і опис себе з використанням категорій
мужності / жіночності – це функція:
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.
44. Функцією якого компоненту є презентація самого себе як представника гендерної
групи, способів розв’язання криз ідентичності на основі виборів варіантів поведінки відповідно до особистісно значущих цілей і цінностей?
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.
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45. Оцінка психологічних рис і особливостей рольової поведінки на основі їх співвіднесення з еталонними моделями маскулінності / фемінності виявляється через дію:
а) когнітивного компоненту; б) афективного компоненту;
в) конативного компоненту.
46. Якщо людина ідентифікується із стандартами іншої статі, то її ідетичність є:
а) традиційною; б) ізомерною;
в) недиференційованою; г) андрогінною.
47. Здатність усвідомлено визначати стать оточуючих людей на основі зовнішніх, випадкових ознак виникає у дітей у віці:
а) до пітора року; б) 3-4 роки; в) 5-6 років;
г) 6-7 років; д) молодшому шкільному віці.
48. Чи правильним є твердження: «Жінки більш схильні до трансформаційного лідерства, ніж чоловіки»?
а) так; б) ні.
49. Бар’єр, який обмежує кар’єрне просування жінок певною сходинкою в кар’єрі, безвідносно до їх професійних якостей, – це:
а) страх успіху; б) скляна стеля; в) дискримінація.
50. Гендерні аспекти лідерства почали вивчати:
а) з 70-х років минулого століття; б) з 90-х років минулого століття;
в) після 2000 року.
51. Відмінності в стилі керівництва жінок та чоловіків вивчають у напрямі:
а) дослідження поведінки лідера залежно від статі;
б) дослідження гендерної ідентичності лідера;
в) крос-культурні дослідження гендерних аспектів лідерства;
г) дослідження особистості лідерів різної статі;
д) дослідження психологічних перешкод для лідерства жінок.
52. Чи згодні Ви з твердженням, що трансформаційне лідерство частіше зустрічається
серед жінок?
а) так; б) ні.
53. Концепція, згідно до якої сприйняття лідера, у тому числі і його ефективності, залежить, перш за все, від його статі, належить:
а) Б. Гутек; б) Дж.Боумену; в) Р.Кентер; г) Дж. Бергер; д) Е.Іглі.
54. Яка з гендерних теорій лідерства стверджує, що жінка, щоб отримати менеджерську
посаду, повинна продемонструвати набагато вищу компетентність, ніж чоловік, щоб
зняти вплив упереджень щодо неї?
а) концепція «гендерного потоку»; б) теорія гендерної відбору лідерів;
в) концепція токенізму; г) статусна теорія; д) теорія рольової конгруентності.
55. Відмітьте напрями формування лідерського потенціалу жінок:
а) усвідомлення значущості для себе лідерства в кар’єрі;
б) орієнтація в моделях лідерства; в) ідентифікація з роллю лідера;
г) засвоєння гендерних норм; д) рефлексія гендерних стереотипів.
56. Яка з гендерних теорій лідерства стверджує, що, оскільки, згідно зі стереотипами
роль лідера є маскулінною, жінки-лідери будуть відчувати конфлікт між гендерною та
лідерською ролями?
а) концепція «гендерного потоку»; б) теорія гендерного відбору лідерів;
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в) концепція токенізму; г) статусна теорія; д) теорія рольової конгруентності.
57. Кого можна віднести до токенів в організаціях?
а) чисельну більшість; б) символічну меншість; в) жінок.
58. У якому рядку правильно перераховані чинники, що визначають тяжкість наслідків
насильства?
а) індивідуальні особливості жертви та насильника, тривалість, частота та тяжкість зловживань, реакція близьких оточуючих;
б) вік жертви, тривалість зловживань, реакція близьких оточуючих, рівень інтелектуального розвитку дитини;
в) індивідуальні особливості жертви, частота та тяжкість зловживань, реакція оточуючих.
59. Один із неконструктивних механізмів захисту, що відгороджує жертву насильства від
травматичних переживань, спогадів таким чином, що певні психічні процеси, які зазвичай є інтегрованими, діють відокремлено та знаходяться поза зоною свідомого контролю індивіда, – це:
а) дисоціація; б) заперечення; в) ізоляція.
60. Умисне маніпулювання людиною як об’єктом, ігнорування її суб’єктивних характеристик (свободи, достоїнства, прав тощо), що руйнує стосунки прихильності між людьми, або, навпаки, таке, що фіксує ці стосунки і призводить до різних деформацій та порушень психічного (поведінкового, інтелектуального, емоційного, вольового, комунікативного та особистісного) розвитку, – це:
а) фізичне насильство; б) сексуальне насильство;
в) психологічне насильство; г) нехтування.
61. Поняття психологічне насильство є ширшим, ніж поняття фізичне насильство:
а) так; б) ні.
62. У якій із названих позицій свідок переживає найбільший емоційний стрес?
а) свідок розуміє ситуацію і на цій основі здійснює компетентне втручання;
б) свідок втручається у ситуацію без достатнього її розуміння;
в) свідок не має достатнього розуміння ситуації і не втручається у неї;
г) свідок розуміє ситуацію, але не відчуває сили щось змінити у ній.
63. Дослідження взаємозв’язку мови та гендеру було розпочато у:
а) 60-ті роки минулого століття; б) 70-80-ті роки минулого століття;
в) 90-ті роки минулого століття.
64. Нерозуміння між статями в теорії лінгвістичних гендерних субкультур, пояснюється:
а) умовами соціалізації в гомогенних за статтю групах;
б) гендерною нерівністю; в) дефіцитом вербальних здібностей у жінок.
65. Який з поглядів відповідає сучасному розумінню взаємозв’язку мови та гендеру?
а) гендер передує мовному оформленню;
б) гендер є продуктом дискурсу.
66. Певна послідовність взаємопов’язаних мовленнєвих актів – це:
а) дискурс: б) мова; в) мовлення; г) мовна ідентичність.
67. Відмітьте функцію пліток, як жіночої вербальної практики:
а) стабілізація групи; б) вияв агресії;
в) ідентифікація із значущими фігурами; г) домагання на статус.
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68. Жіноча вербальна практика, яка описується як поведінка, орієнтована на потреби
інших і спрямована на досягнення консенсусу і гарних робочих відносин, що може допомогти просунути головні цілі організації, – це:
а) реляційна розмова; б) плітки; в) активне слухання.
69. В якому відношенні знаходяться пари наступних понять?
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Б

А
А
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Встановіть відповідність:
А) гендерологія – Б) гендерна психологія;
А) гендерна ідентичність – Б) статева ідентичність;
А) гендерний стереотип – Б) гендерна роль;
А) стать – Б) гендер;
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70. Які з названих понять не відносяться до категоріального апарату гендерної психології? Викресліть зайве:
Андрогенія, гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерні відносини, велика соціальна
група, гендерні норми, соціальна ситуація розвитку, сексизм, статевий диморфізм, гендерна взаємодія, гендерний дисплей.
71. Завершіть запропоновані висловлювання правильно:
«Метод отримання інформації у ході усного безпосереднього спілкування, що передбачає
реєстрацію і аналіз відповідей на запитання, а також вивчення особливостей невербального спілкування – це …».
«Комбінування якісних і кількісних методів, що приводить до з’єднання переваг обох методологій, і як наслідок, – одержання більш надійних даних, – це …».
«Комплексну характеристику психодіагностичної методики, яка вказує на обГрунтованість
і ефективність її застосування, називають...».
«Зафіксована в культурі сукупність особистісних якостей і способів соціальної взаємодії, з
якою співвідносить себе кожен індивід певної статі, впорядковує і типізує індивідуальний
досвід, а також організовує і типізує поведінку чоловіків і жінок, – це...».
«Тип гендерної ідентичності, який є наслідком поєднання стандартів фемінності та маскулінності, – це …».
«Соціально конструйовані категорії «маскулінності» і «фемінності», які підтверджуються
різною (в залежності від статі) поведінкою, різним розподілом всередині соціальних ролей і статусів, підтримуються психологічними потребами людини поводитися в соціально
бажаній манері та відчувати свою цілісність і несуперечливість – це …».
«Усвідомлення людиною своїх сексуальних переваг, віднесення людиною себе до гетеро-,
гомо- чи бісексуальності – це …».
«Механізм відтворення гендерної системи, побудованої на домінуванні чоловіків над
жінками та біполярності гендерів, – це…».
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72. Оцініть правильність висловлювань («+» правильно/ «–» неправильно):
«Соціальне конструювання гендеру відбувається за активної участі особистості в створенні
гендерних відносин».
«Процес конструювання гендеру – це процес засвоєння особистістю культурних норм та
правил, що стосуються статі».
«Уест та Зімерман вважають, що ми з дитинства навчаємося створювати свою гендерно
відповідну поведінку у взаємодії та слідкувати за виявами такої у інших».
«Квір-ідентичність та гомосексуальна ідентичність є синонімічними поняттями».
«Концепція культури зГвалтування розглядає сексуальне насильство як частину великої
культури, яка нормалізує і раціоналізує насильство».
«Феміністичні принципи психотерапії передбачають нейтральність психотерапевта та не
надають значення політичній природі психотерапевтичної роботи і владній позиції психотерапевта».
73. Вставте пропущені слова на місце крапок у визначення:
«В межах …. хвилі фемінізму підкреслюється, що досягнення рівних прав не завжди передбачає досягнення рівних можливостей. Завдання жіночого руху – озвучити особливу
жіночу позицію, розкрити нерівності, вплетені в наше повсякденне життя».
«Експеримент – це провідний метод психологічних досліджень, спрямований на виявлення ... залежностей».
«Період первинної соціалізації пов’язаний в основному з … механізмами засвоєння культури».
«З точки зору теорії …. статева типізація здійснюється завдяки здатності дітей групувати та
переробляти інформацію, тобто готовності засвоювати інформацію про себе у контексті
понять маскулінності / фемінності».
«…– практика, за допомогою якої одній людині віддається перевага над іншою за статевою ознакою».
«Лідерство, яке втілює ідею …, називається трансформаційним. Воно пов’язане з індивідуальним підходом, турботою про розвиток, мотивацією, увагою до іншого».
74. Виправте неточність у визначеннях:
«Фемінізм – це філософська концепція, що становить основу соціально-політичного, культурного, інтелектуального руху, спрямованого на забезпечення домінування жінок над
чоловіками в усіх сферах суспільного життя».
«Гендер – це біосоціальний конструкт, що представляє собою задані характеристики так
званої «чоловічої» та «жіночої» поведінки, стилю і способу життя, норм, уподобань, життєвих прагнень».
«Гендерна соціалізація – результат засвоєння норм, правил поведінки, соціальних установок відповідно до культурних уявлень про роль, становище і призначення чоловіка і жінки
в суспільстві».
«Гендерна ідентичність – базова структура соціальної ідентичності, що характеризує людину з точки зору її належності до чоловічої або жіночої групи, при цьому не важливо, як
сама людина себе категоризує».
«Страх успіху у жінок – це переживання, пов’язані з неможливістю успіху для жінки».
«Андроцентризм – глибинна культурна традиція, що не зводить загальнолюдську
суб’єктивність до єдиної чоловічої норми, а репрезентує інші суб’єктивності».
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75. З’єднайте стрілками характеристику та методику, встановивши між ними взаємозв’язок. У лівому стовпці перераховані гендерні характеристики особистості, а у правому – конкретні психодіагностичні методики:
Характеристика:
Методика:
1) гендерна ідентичність
а) статево-рольовий опитувальник С. Бем;
2) сексуальна орієнтація
б) шкала статево-рольової поведінки;
3) гендерна роль
в) шкали А. Кінзі та Ф. Клайна.
76. З’єднайте стрілками стереотип та характеристику, встановивши між ними взаємозв’язок. У лівому ряду перераховані різновиди стереотипів, а у правому – їхні характеристики:
Стереотипи:
Характеристики:
1) стереотипи фемінності та а) приписують те, що для жінок головними соціамаскулінності
льними ролями є сімейні ролі (мати, господиня),
для чоловіків – професійні;
2) стереотипи сімейних та про- б) приписують те, що покликанням жінок є ексфесійних ролей
пресивна сфера діяльності, а чоловіків – інструментальна;
3) стереотипи, пов’язані з дія- в) приписують людям думку про соматичні, псильністю чоловіків та жінок
хологічні та поведінкові якості, властиві чоловікам
та жінкам.
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2.6.3. Желіба О.В. Тестові завдання до курсу «Освіта і гендер»
1. Цілі і завдання Гендерного підходу в освіті відповідають....
А) Гельсінським документам НБСЄ;
Б) Загальній декларації прав людини;
В) Міжнародному пакту про права людини;
Г) Пакту про громадянські і політичні права.
2. Яка мета Гендерного підходу в освіті?
А) ліквідація культури взаємодії статей;
Б) заміна відносин партнерства на відносини ієрархії;
В) проведення Гендерної експертизи учнів та учениць;
Г) забезпечення комплексного впровадження Гендерної рівності.
3. Як називають державну стратегію впровадження Гендерної рівності в освіту?
А) «Освіта з Гендером»;
Б) «Гендер в освіті. ХХІ століття»;
В) «Освіта: Гендерний вимір – 2021»;
Г) «Освітній процес без Гендерного насильства».
4. У якому віці проходить Гендерна соціалізація?
А) юнацькому;
Б) дошкільному;
В) підлітковому;
Г) молодшому шкільному.
5. У якому Законі зазначено, що слід поважати жінок?
А) «Про освіту»;
Б) «Про вищу освіту»;
В) «Про середню освіту»;
Г) «Про дошкільні навчальні заклади».
6. Який елемент відсутній у системі освіти України?
А) самоосвіта;
Б) Гендерна освіта;
В) позашкільна освіта;
Г) післядипломна освіта;
7. Що НЕ є проблемою при вступі до конкретної початкової школи?
А) наявність вакантних місць;
Б) наявність дітей з пільгами, наприклад;
В) надання пріоритету тим дітям, які живуть якнайближче до школи;
Г) надання пріоритету тим дітям, батьки яких подали заяву на вступ найраніше.
8. До яких навчальних закладів приймають виключно осіб чоловічої статі?
А) до духовних академій;
Б) до військових училищ;
В) до академій внутрішніх справ;
Г) до академії управління при Президентові України.
9. Якому процесу піддаються діти у навчальному закладі?
А) гіпнотичної залежності;
Б) вторинної соціалізації;
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В) первинної соціалізації;
Г) психоаналітичному впливу.
10. Визначте елемент освітнього середовища, на яке НЕ впливає фактор статі:
А) душ;
Б) туалет;
В) читальний зал бібліотеки;
Г) приміщення для занять з фізичної культури.
11. Які з наведених нижче заходів мають забезпечувати безпеку місця навчання? Вкажіть зайве.
А) встановити відеокамери в душі;
Б) зробити прозорими стіни чи двері в аудиторіях;
В) заборонити педагогам зустрічатися зі студентами/студентками наодинці;
Г) заборонити будь-які сексуальні контакти між педагогом і студентом/ студенткою.
12. Гендерні стосунки у навчальному процесі виявляються у різному ставленні до представників різних статей. У чому ж вони НЕ проявляють себе в Україні?
А) у методах та формах навчання;
Б) у розподілі обов’язків та ролей;
В) у допуску до написання підручників;
Г) у критеріях оцінювання навчання та поведінки.
13. Вкажіть нововведення останнього часу, яке часто і не завжди виправдано
пов’язують з Гендерною освітою:
А) типізація учнів за статтю;
Б) відтворення шкіл з роздільним навчанням;
В) протиставлення власних переваг іншій статі;
Г) диференційоване ставлення до хлопчиків і дівчаток.
14. Статева типізація здійснюється завдяки здатності дітей....
А) концентрувати увагу;
Б) швидко вчитись чогось нового;
В) групувати і переробляти інформацію;
Г) пов’язувати свої здібності з певною сферою діяльності.
15. Прикладом соціальної нерівності в українській освіті НЕ є…
А) необхідність для дітей, хворих на грип, відвідувати уроки фізкультури;
Б) відсутність доступних навчальних матеріалів для людей із інвалідністю;
В) упереджене ставлення викладачів до студентів і студенток із ЛГБТ спільноти;
Г) відмова з боку шкіл брати учнів-ромів у зв’язку з відсутністю у них документів, що засвідчують особу.
16. Відмінності та нерівності між якими групами людей може відтворювати «прихований навчальний план»?
А) геями і лесбійками;
Б) чоловіками і жінками;
В) гомофобами та гомосексуалами;
Г) транссексуалами і трансвеститами.
17. Яке законодавство гарантує рівний доступ до педагогічної діяльності?
А) лише світове;
Б) лише національне;
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В) і світове, і національне;
Г) ні світове, ні національне.
18. Гендерні стосунки у професійній педагогічній діяльності виявляються у різному ставленні до представників різних статей. Де вони НЕ виявляються?
А) у змісті роботи;
Б) в обсязі відпустки;
В) у критеріях оцінювання обов’язків та ролей;
Г) у методах та формах заохочення та покарання.
19. Скільки українських вищих навчальних закладів названо іменами жінок?
А) 0;
Б) 3;
В) 19;
Г) 45.
20. У яких освітніх установах жінки домінують серед керівного складу?
А) вищих навчальних закладах;
Б) дошкільних навчальних закладах;
В) загальноосвітніх навчальних закладах;
Г) професійно-технічних навчальних закладах.
21. Вважається, що експресивна сфера діяльності, де головним є виконавський і обслуговуючий характер праці властива...
А) жінкам;
Б) чоловікам;
В) ні чоловіка, ні жінкам;
Г) як жінкам, так і чоловікам.
22. Як називають явище, коли при однаковому рівні кваліфікації жінки у порівнянні з
чоловіками довше затримуються на початкових позиціях посадової ієрархії?
А) «скляні стіни»;
Б) «скляна стеля»;
В) «липка підлога»;
Г) «волохаті руки».
23. Схематизовані, стандартизовані образи чи уявлення про освіту або учасників освітнього процесу – це…
А) освітні стереотипи;
Б) Гендерні стереотипи;
В) освітня дискримінація;
Г) Гендерна дискримінація.
24. Проявом «прихованого навчального плану» НЕ є..
А) наявність у дітей приватного простору (власної кімнати);
Б) наявність і характер розділеного за статтю навчання деяких предметів;
В) організація фізичного простору і символічного порядку навчального закладу;
Г) передача інформації про належну поведінку через плакати, дошки оголошень, написи
на стінах.
25. Коли дівчаток навчають бути лише вправними господинями, а хлопчиків – захисниками вітчизни, то це приклад…
А) фемінізму;
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Б) психоаналізу;
В) гендерної теорії;
Г) статево-рольового підходу.
26. Який шкільний предмет в Україні переважно Гендерносегрегований?
А) історія;
Б) біологія;
В) українська мова;
Г) трудове навчання.
27. Так звані «дівчачі» та «хлопчачі» території у школі – це ознака…
А) фемінізму;
Б) Гендерної рівності;
В) Гендерованості навчального закладу;
Г) Гендерної турботи про майбутнє покоління.
28. Гендерні стереотипи в освіті НЕ Грунтуються на уявленнях про відмінності статей у…
А) психічному розвитку;
Б) здатності до навчання;
В) здатності до харчування;
Г) інтелектуальному розвитку;
29. Якщо обов’язкове носіння певного виду одягу представникам/представницям певної статі прописано у статуті освітньої установи, то це можна вважати ознакою…
А) Гендерної рівності;
Б) Гендерної чутливості;
В) Гендерного насильства;
Г) Гендерної дискримінації.
30. Чи варто уникати поділу за Гендерною ознакою під час роботи у малих групах на
уроках та поза ними?
А) не варто;
Б) обов’язково варто;
В) за бажанням групи;
Г) за власним бажанням.
31. У молодших класах такі речі як щипання, штовхання, смикання дівчаток за волосся є
ознаками…
А) Гендерної чутливості;
Б) Гендерних упереджень;
В) Гендерного насильства;
Г) Гендерної дискримінації.
32. Сексуальне домагання в освітньому середовищі можливе від…
А) керівника/ці;
Б) педагога/ині;
В) учня/учениці;
Г) будь-якого учасника/ці.
33. Кампанія #яНеБоюсьСказати спрямована на боротьбу в першу чергу проти…
А) Гендерної черствості;
Б) Гендерних упереджень;
В) Гендерного насильства;
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Г) Гендерної дискримінації.
34. Критичний аналіз змісту літератури задля виявлення у ній певних гендерних стереотипів, традиційних ролей для жінок і чоловіків називають…
А) комплексним аналізом;
Б) Гендерною експертизою;
В) есенціалістським моніторингом;
Г) соціально-конструктивістським реконструюванням.
35. Робота з Гендернонедосконалим підручником можлива. Які заходи НЕ варто робити?
А) разом з дітьми замальовувати, заклеювати стереотипні тексти, вправи, задачі;
Б) запитувати дітей, чи вважають вони справедливим той чи інший вислів і чому саме;
В) давати короткі коментарі: жартувати над недолугістю задачі, малюнку, вправи;
Г) наголошувати дітям, що жінки залишили не такий помітний слід в історії не тому, що
дурніші, а тому що довгий час просто не мали доступу до публічних сфер.
36. Об’єктами Гендерної експертизи освітніх видань є поширені в них дискримінаційні
практики. Що НЕ варто перевіряти?
А) стать авторів/ок освітніх видань;
Б) сегрегацію і поляризацію статей;
В) ролі представників/представниць;
Г) кількісні показники представлення статей.
37. Гендерні стосунки у родині виявляються у різних правах та обов’язках представників
різних статей. У чому дані стосунки не проявляться?
А) у розподілі обов’язків;
Б) у доступі до відпочинку;
В) у доступі до прийняття рішень;
Г) у ставленні до домашніх тварин.
38. Яка мета Гендерної роботи з батьками?
А) виконання державної програми поширення Гендерної просвіти в освітніх установах;
Б) виховання дітей як справжніх чоловіків і жінок, здатних правильно виконувати Гендерні
ролі;
В) деконструювання наявних Гендерних стереотипів, сприяння формуванню Гендерночутливого простору в родині;
Г) підготовка батьків до виконання ролі батька та матері згідно до наявних у суспільстві
уявлень про Гендерні сімейні ролі.
39. Вкажіть, для кого призначена гендерна просвіта?
А) лише жінок;
Б) лише чоловіків;
В) усіх членів соціуму;
Г) осіб, які проходять соціалізацію.
40. Вкажіть один із інститутів Гендерної просвіти:
А) ЗМІ;
Б) суди;
В) армія;
Г) церква.
41. Зайвими у багаторівневій системі заходів Гендерної освіти є…
614

А) скорочення освітніх Гендерних програм для співробітників міністерств, відомств, адміністрацій міст;
Б) створення навчально-методичної бази для реалізації Гендерного підходу в системі освіти всіх рівнів;
В) організація проблемних дискусій, форумів, конференцій, круглих столів по формуванню
необхідних навичок, знань і умінь;
Г) розробка та впровадження в систему освіти спеціалізованих навчальних курсів та програм, орієнтованих на отримання Гендерних компетентностей;
42. Сукупність знань, умінь, навичок і ставлень, що дають змогу людині ефективно
впроваджувати принцип рівних можливостей обох статей в усі сфери життєдіяльності
суспільства – це....
А) Гендерна освіта;
Б) Гендерний підхід;
В) Гендерна рівність;
Г) Гендерна компетентність.
43. Як називається курс Гендерної освіти за вибором в середній школі?
А) «Людина»;
Б) «Він і вона»;
В) «Сімейні цінності»;
Г) «Ми – різні, ми – рівні».
44. Хто ввів термін «Гендерні студії» до наукового обігу?
А) С. Бем;
Б) Дж. Скотт;
В) І. Клецина;
Г) А. Костенко.
45. На якому теоретико-методологічному підході базуються гендерні студії?
А) психоаналіз;
Б) статево-рольовий підхід;
В) біологічний детермінізм;
Г) соціальний конструктивізм.
46. Вкажіть, чому запровадження гендерних курсів в багатьох випадках не дає очікуваних результатів, таких як впровадження принципів гендерної рівності у життя?
А) курси виділяють основні теорії Гендеру в контексті соціуму та особистості;
Б) курси переносять Гендерні стосунки у суспільстві із площини конфлікту у площину дискусії;
В) курси поглиблюють різницю у ставленні до Гендерних стосунків вмотивованих і невмотивованих студентів;
Г) відсутність опонентів на Гендерних курсах може призвести до захоплення радикальними концепціями теорії Гендеру.
47. Комплекс міждисциплінарних досліджень (соціології, психології, економіки, політології, педагогіки та ін.), присвячених феномену статі в її соціальних вимірах – це…
А) Гендерні студії;
Б) Гендерна рівність;
В) Гендерне виховання;
Г) Гендерна толерантність.
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48. Яка тема відсутня в типових Гендерних студіях?
А) анатомія статей;
Б) Гендерні стереотипи;
В) статева дискримінація;
Г) егалітарне суспільство.
49. Яка мета Гендерних магістерських програм?
А) підготовка активісток/ів громадських жіночих організацій;
Б) підготовка викладачок/ів Гендерних студій для середньої та вищої школи;
В) підготовка працівниць/ків органів місцевого самоврядування з опіки над сім’ями;
Г) підготовка фахівців/инь до роботи Гендерними експертами/ками та дослідницями/ками.
50. Який елемент відсутній у вступній частині заняття з Гендерних студій?
А) рефлексія;
Б) принципи;
В) очікування;
Г) знайомство.
51. Яка технологія розкриває різницю понять
«стать» і «Гендер»?
А) «Валіза»;
Б) «Близнюки»;
В) «Віртуальний портрет»;
Г) «Колесо дискримінації».
52. Інтерактивна вправа «Гість із іншої галактики»
передбачає використання…
А) книг;
Б) плакатів;
В) журналів;
Г) відеофільмів.
53. Даний малюнок варто використати для вивчення
питань...
А) Гендерної рівності;
Б) Гендерних стереотипів;
В) Гендерних упереджень;
Г) Гендерної дискримінації.

54. Інтерактивна вправа «Фото домашнього дня» передбачає використання досвіду…
А) лише жінок;
Б) лише чоловіків;
В) всіх членів родини;
Г) лише чоловіка і дружини;
55. Даний малюнок варто використати для
вивчення питань...
А) Гендерної рівності;
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Б) Гендерного насилля;
В) Гендерних стереотипів;
Г) Гендерної дискримінації.
56. Даний символ варто використати для позначення...
А) Гендерної рівності;
Б) Гендерного насилля;
В) Гендерних стереотипів;
Г) Гендерної дискримінації.
57. Які проблеми, крім Гендерних, піднімає вправа «Місце в житті»?
А) соціальні;
Б) політичні;
В) міжнародні;
Г) фізіологічні.
58. Інтерактивна вправа «Різна заробітна плата» сприяє вивченню…
А) Гендерного насильства;
Б) Гендерних стереотипів;
В) Гендерної дискримінації;
Г) егалітарного суспільства.
59. Після інтерактивної вправи «Домашні справи» потрібно…
А) зібрати побоювання;
Б) розпитати про особистий досвід;
В) здійснити психологічне розвантаження;
Г) зробити об’єднання у малі групи по п’ять осіб.
60. Яка технологія формує уявлення про егалітарне суспільство?
А) «Валіза»;
Б) «Близнюки»;
В) «Віртуальний портрет»;
Г) «Карта в країну Гендерної рівності»
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2.6.4. Лісова Т.В. Тестові завдання до курсу «Статистичні методи аналізу даних в поведінкових науках»
1. Виберіть характеристики, вимірювання яких здійснено у шкалі найменувань:
a. належність до політичної партії (ліберал, соціаліст, демократ, консерватор тощо)
b. тип шкільної оцінки (задовільно, добре, відмінно)
c. тип отриманої нагороди у спортивних змаганнях (золота, срібна, бронзова медаль)
d. тип правовідносин (земельне право, трудове право, адміністративне право тощо)
2. Виберіть характеристики, вимірювання яких здійснено у порядковій шкалі:
a. тип отриманої нагороди у спортивних змаганнях (золота, срібна, бронзова медаль)
b. тип правовідносин (земельне право, трудове право, адміністративне право тощо)
c. тип шкільної оцінки (задовільно, добре, відмінно)
d. належність до політичної партії (ліберал, соціаліст, демократ, консерватор тощо)
3. Для яких з цих даних має сенс обчилення середнього арифметичного:
a. середній командний результат, якщо у турнірну таблицю заноситься зайняте місце (1, 2
та 3-е)
b. середній рівень води у річці за три останні роки
c. середній бал атестата з оцінками типу Задовільно, Добре, Відмінно
d. середня температура за три останні доби
4. Кожній із наступних характеристик поставте у відповідність тип шкали:
a. рейтинг кандидатів у президенти
1. Номінальна
b. відстань від Землі до планет Сонячної системи
2. Інтервальна
c. тип характеру людини від холерика до сангвініка
3. Порядкова
d. температура тіла людини
4. Відношень
e. оцінка студента з предмета за 100-бальною шкалою
5. Зроблено вибірку з 5 елементів: 6, 4, 3, 7, 6. Знайти вибіркову дисперсію (результат
вводити десятковим дробом з двома знаками після крапки). Відповідь: _________
6. Зроблено вибірку з 5 елементів: 1, 1, 4, 2, 10. Знайти середнє вибіркове (результат
вводити десятковим дробом з двома знаками після крапки). Відповідь: _________
7. Факторний експеримент використовуємо, якщо необхідно перевірити складні гіпотези про взаємозв’язки між змінними, при цьому
a. залежні змінні називають
1. результуючими ознаками
b. незалежні змінні називають
2. факторними ознаками
3. функціональними ознаками
8.
-2
-1
Задано закон розподілу деякої дискретної озна- хі
ni
10
15
ки:
Оберіть відповідне значення емпіричної функції у заданих точках:

0
20

1
35

3
20
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

𝐹(−0.5) =
𝐹(−2) =
𝐹(3,5) =
𝐹(1) =
𝐹(2,5) =
𝐹(−1) =

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0
0,45
0,8
0,35
0,1
0,75
0,25
1

9. Гістограма деякого статистичного розподілу має такий вигляд:

Це дає підстау для висунення гіпотези, що розподіл сукупності є
a. виключно показниковим
b. нормальним або показниковим
c. рівномірним або нормальним
d. виключно нормальним
e. показниковим або рівномірним
10. За вибіркою з 20 об'єктів обчислено вибіркову дисперсію, яка дорівнює 4. Виправлена дисперсія тоді дорівнює:
a. 3.8;
b. 4.2;
c. 5.1;
d. 3.2;
e. 4.8
11. З нормальної генеральної сукупності з відомим 𝝈 = 𝟏 відібрано 36 елементів та обчислено Хв = 𝟗. 𝟒 . На рівні значущості 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟏 перевіряється основна гіпотеза H0:
M(X)=9 при конкуруючій H1: M(X)≠9. Яке із тверджень є правильним:
a. Спостережене значення критерію 2.58, критичне 2.34, гіпотеза H0 приймається.
b. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0 приймається.
c. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0 відхиляється.
d. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0 приймається.
e. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0 відхиляється.
12. З нормальної генеральної сукупності з відомим 𝝈 = 𝟏 відібрано 36 елементів та
обчислено Хв = 𝟗. 𝟒 . На рівні значущості 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟏 перевіряється основна гіпотеза H0:
M(X)=9 при конкуруючій H1: M(X)>9. Яке із тверджень є правильним:
a. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0 відхиляється.
b. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.34, гіпотеза H0 приймається.
c. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0 відхиляється.
d. Спостережене значення критерію 2.34, критичне 2.4, гіпотеза H0 приймається.
e. Спостережене значення критерію 2.4, критичне 2.58, гіпотеза H0 приймається.
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13. У чому полягає основне завдання дисперсійного аналізу?
a. Розрахунок показників тісноти зв'язку між явищами.
b. Статистичне вивчення вірогідності впливу одного або кількох факторів, а також їхньої
взаємодії.
c. Оцінка параметрів генеральної сукупності.
14. За яким критерієм у дисперсійному аналізі перевіряється нульова гіпотеза?
a. Критерій Фішера
b. Критерій Стьюдента
c. Критерій Пірсона
15. Дисперсійний аналіз називають ANOVA від англійської:
a. ansver on variance
b. analysis of variance
c. analysis of variability
d. answer on variety
e. analysis of variety
16. Які типи факторних гіпотез перевіряють у дисперсійному аналізі?
a. гіпотези про значення математичних сподівань
b. гіпотези про значення дисперсій
c. гіпотези про взаємодію факторів
d. гіпотези про окремий вплив кожного з факторів
17. Припущення якого закону лежать в основі розв'язання задач дисперсійного аналізу?
a. Закон нормального розподілу.
b. Показниковий закон.
c. Закон Пірсона.
18. Для ряду {1,1,2,2,3,3,4,4,5,5} середнє вибіркове та вибіркова дисперсія відповідно
дорівнюють:
a. 3; 2.2
b. 2; 3
c. 3; 2
d. 3.5; 2.2
e. 3.5; 2
19. За вибіркою із 100 об'єктів нормально розподіленої генеральної сукупності знайдено
середнє вибіркове 10 та виправлену дисперсію 4. Оберіть довірчий інтервал з надійністю 0.99 для математичного сподівання:
a. (9.064; 10.936)
b. (8.968; 11.032)
c. (9.575; 10.575)
d. (9.532; 10.468)
e. (8.95; 11.05)
20. Точкова статистична оцінка, яка при заданому об'ємі вибірки має мінімальну дисперсію, називається
a. незміщеною
b. інтервальною
c. точною
d. ефективною
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e. слушною
21. Якщо середнє значення статистичної оцінки дорівнює оцінюваному параметру, то
вона є
a. незміщеною
b. інтервальною
c. точною
d. ефективною
e. слушною
22. Якщо середні характеристики однієї досліджуваної величини залежать від того, які
значення набуває інша, то залежність між такими величинами є
a. функціональною та статистичною
b. статистичною, але не кореляційною
c. кореляційною, але не статистичною
d. функціональною та кореляційною
e. статистичною та кореляційною
23. Без додаткового дослідження однозначно можна стверджувати, що вибіркова дисперсія є
a. незміщеною оцінкою генеральної дисперсії
b. ефективною оцінкою генеральної дисперсії
c. слушною оцінкою генеральної дисперсії
d. неефективною оцінкою генеральної дисперсії
e. зміщеною оцінкою генеральної дисперсії
24. При дослідженні системи двох величин Х та У було зроблено вибірку по 100 елементів з кожної. Обчислено: 0.8 - вибірковий коефіцієнт кореляції, 5 та 2 - відповідно середнє вибіркове та середнє квадратичне відхилення вибірки з Х, 3 та 4 - відповідно середнє
вибіркове та середнє квадратичне відхилення вибірки з У. Тоді параметри прямої регресії 𝒚 = 𝒌𝒙 + 𝒃 дорівнюють:
a. 𝑘 = 1,6; 𝑏 = −5
b. 𝑘 = 0,4; 𝑏 = 5
c. 𝑘 = 1,6; 𝑏 = 5
d. 𝑘 = 0,8; 𝑏 = −5
e. 𝑘 = 1,6; 𝑏 = −3
f. 𝑘 = 0,8; 𝑏 = 3
25. За вибіркою з 10 об'єктів обчислено середнє вибіркове 9.2 та дисперсію 1.3. Критерій
для перевірки гіпотези про те, що середнє генеральної сукупності дорівнює 10, має розподіл:
a. хі-квадрат
b. нормальний
c. показниковий
d. Фішера
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e. Стьюдента
26. З двох нормальних сукупностей Х та У відібрано 16 та 25 елементів відповідно. Вибіркова дисперсія для елементів, відібраних з Х, дорівнює 1.2, а для елементів, відібраних
з У, 1.8. Для перевірки гіпотези про рівність дисперсій цих двох генеральних сукупностей використовується критерій Фішера. Спостережене значення критерію дорівнює:
a. 1.49
b. 1.5
c. 1.65
d. 1.345
e. 0.66
f. 1.465
27. Інтервальний розподіл деякої досліджуваної ознаки Х містить 12 інтервалів, на одному з яких усього 2 спостереження. Перевіряється гіпотеза про нормальність розподілу
ознаки Х за критерієм хі-квадрат Пірсона. Скільки степенів свободи буде мати критерій
у даному випадку?
a. 10
b. 12
c. 11
d. 8
e. 9
28. Варіанту статистичного розподілу, яка поділяє варіаційний ряд на дві частини, рівні
за кількістю варіант, називають
a. другим квартилем
b. п'ятим процентилем
c. п'ятим квартилем
d. п'ятим децилем
e. медіаною
f. модою
29. Середину варіаційного ряду визначає
a. Мода
b. Медіана
c. Середнє вибіркове
30. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності можуть бути:
a. Ймовірнісні статистичні оцінки параметрів
b. Точкові статистичні оцінки параметрів
c. Інтервальні статистичні оцінки параметрів
d. Варіаційні статистичні оцінки параметрів
31. Задано парний статистичний розподіл двох ознак Х та У
Х
0
1
2
3
У
3
2
1
0
З наведених
нижче тверджень оберіть правильні:
a. 𝑟в = −1
b. 𝑌в = 2,5
c. 𝑋в = 2,5
d. 𝑟в = 1
e. 𝑟в = 0,5
f. 𝑋в = 1,5
g. 𝑌в = 1,5
32. Дано успішність 50 учнів з математики та хімії. Успішність 51-го учня відома лише з
математики. Для того, щоб оцінити його успішність з хімії, доцільно використати
a. регресійний аналіз
b. факторний аналіз
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c. кластерний аналіз
d. дискримінантний аналіз
e. дисперсійний аналіз
33. Для побудови регресії у вигляді показникової функції 𝒚 = 𝒂𝒃𝒙 можна будувати лінійну регресію 𝝁 = 𝒌𝜺 + 𝒅, де
a. 𝜇 = 𝑙𝑛𝑦; 𝜀 = 𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑑 ; 𝑏 = 𝑒 𝑘
b. 𝜇 = 𝑙𝑛𝑦; 𝜀 = 𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑘 ; 𝑏 = 𝑒 𝑑
c. 𝜇 = 𝑙𝑛𝑦; 𝜀 = 𝑙𝑛𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑘 ; 𝑏 = 𝑒 𝑑
d. 𝜇 = 𝑙𝑛𝑦; 𝜀 = 𝑙𝑛𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑑 ; 𝑏 = 𝑒 𝑘
e. 𝜇 = 𝑦; 𝜀 = 𝑙𝑛𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑑 ; 𝑏 = 𝑒 𝑘
f. 𝜇 = 𝑦; 𝜀 = 𝑥; 𝑎 = 𝑒 𝑘 ; 𝑏 = 𝑒 𝑑
34. Значення середнього вибіркового вибірки є
a. незміщеною оцінкою генерального середнього
b. зміщеною оцінкою генерального середнього
c. незміщеною оцінкою генеральної медіани
d. зміщеною оцінкою генеральної дисперсії
35. Значення вибіркової дисперсії вибірки є
a. зміщеною оцінкою генеральної дисперсії
b. незміщеною оцінкою генеральної дисперсії
с. ефективною оцінкою генеральної дисперсії
d. слушною оцінкою генеральної дисперсії
36. Якщо статистична оцінка при збільшенні об`єму вибірки (𝒏 → ∞) наближається за
ймовірністю до значення генеральної скупності, то вона є
a. змістовною (слушною) статистичною оцінкою
b. ефективною статистичною оцінкою
с. зміщеною статистичною оцінкою
d. асимптотично ефективною статистичною оцінкою

2.6.5. Кириленко С.О. Тестові завдання до курсу «Гендерні історичні студії»
1. Представникам якої української школи народознавців ХІХ ст. було властиве перебільшення ролі жінки в українському суспільстві?
а) народницької;
б) скептичної;
в) романтичної.
2. Гендерна історія, як окрема наукова галузь, була сформована:
а) наприкінці ХІХ ст.;
б) у 30-40-ві роки ХХ століття;
в) у 70-ті роки ХХ століття.
3. В якій країні виникли так звані «жіночі дослідження» (Women\’s studies)?
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а) США;
б) Франція;1
в) Німеччина.
4. Який рік був проголошений ООН «Всесвітнім роком жінки»?
а) 1975;
б) 1991;
в) 1967.
5. Хто увів у науковий вжиток поняття «гендер»?
а) Д. Скотт;
б) Р.Столлер;
в) С.Де Бовуар.
6.Хто вперше запровадив термін «фемінологія»:
а) Н. Коч;
б) С.Бем;
в) Р.Столлер.
7. Чи є дане твердження правильним: «Радикальний фемінізм бореться за новий суспільний порядок, в якому передбачається відокремлене існування жінок від чоловіків. Головним інструментом пригнічення жінок через сексуальне рабство і насильне материнство в патріархальних структурах суспільства вважається сім’я»?
а) так;
б) ні.
8. На думку англійського дослідника П. Голдберга включення жінки в економічну модель перехідного періоду від Середньовіччя до нового часу сприяли:
а) Хрестові походи;
б) Чорна Смерть;
в) Капіталізація суспільства.
9. Що Ви розумієте під поняттям «Ліберальний шлюбний режим»?
а) можливість відкладати шлюб на пізній час;
б) одруження з представниками різних соціальних верств;
в) одруження з представниками різних соціальних конфесій.
10. Під терміном «буржуазна респектабельність» розуміється:
а) незалучення до виробничої діяльності буржуа власних дружин;
б) ведення жінками буржуа особистого господарства;
в) переписування майна буржуа на своїх дружин.
11. Перша країна, що надала жінкам цивільне право голосу була:
а) Нова Зеландія;
б) Сполучені Штати Америки;
в) Великобританія.
12 Яка з жінок-єретичок середньовічної Європи оголосила про своє право на особливу
інтерпретацію вчення Христа, котрого розуміла як божественну особу, що не мала статі,
але при цьому була більше подібною до жінки, аніж до чоловіка?
а) Ж. Д’Арк;
б) Ю. Норіджська;
в) Л. Черета.
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13. В якій середньовічній книзі описано ідеальне місто-прихисток для усіх гідних жінок,
які відчувають гніт і несправедливість у ставленні до себе з боку чоловіків і суспільства?
а) «Книга про Град Жіночий»;
б) «Утопія»;
в) «Держава».
14. Кому належить теза «чоловік як норма, жінка як інше»?
а) С. де Бовуар;
б) К. Грушевській;
в) Л. Українці.
15. «Декларацію прав жінки і громадянки» було складено:
а) Олімпією де Гуж;
б) Мері Естел;
в) Христиною Пізанською.
16. Ідея одвічного українського матріархату у науковій літературі представлена концептом:
а) Мавки;
б) Берегині;
в) Лади.
17. Яке з визначень найбільш точно окреслює предмет гендерної історії?
а) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і взаємодій, що стратифікують суспільство за класовими ознаками, історію уявлень про «жіноче» і «чоловіче» як
категорії расового ієрархічного порядку, історію самоуявлень жінок»;
б) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і взаємодій, що стратифікують суспільство за статевими ознаками, історію уявлень про «жіноче» і «чоловіче» як
категорії соціального ієрархічного порядку, історію самоуявлень чоловіків, жінок і сексуальних меншин»;
в) «історія формування і функціонування системи взаємовідносин і взаємодій, що стратифікують суспільство за соціальними ознаками, історію уявлень про «жіноче» і «чоловіче»
як категорії соціального ієрархічного порядку, історію самоуявлень сексуальних меншин».
18. Матріархат – це універсальна історична стадія еволюції людства, за якої владні функції та повноваження належать жінкам.
а) так;
б) ні.
19. Хто був основоположником теорії матріархату в українському народознавстві ХІХ
ст.?
а) В. Охрімович;
б) І. Франко;
в) М. Костомаров.
20. «Батьком» теорії матріархату був:
а) Й-Я. Баховен;
б) Ф. Енгельс;
в) Д. Дідро.
21. Який з напрямків дослідження жіночої історії в українській історичній науці 1990-х
рр.на думку сучасних науковців став найпотужнішим?
а) критика зарубіжних гендерних історичних досліджень;
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б) дослідження історії сексуальних меншин;
в) біографії видатних українок.
22. Який з методів у дослідженні жіночої історії на сьогодні є найбільш ефективним?
а) метод біографічного інтерв’ю;
б) метод історіографічного аналізу;
в) історико-генетичний метод.
23. Який з напрямків гендерних досліджень виник на середину 1970-х рр?
а) антропологія жінок;
б) суфражизм;
в) неофемінізм.
24. Головною метою «шістдесятниць» XX ст. стало.:
а) створення і визнання соціумом вільної, автономної жіночої особистості;
б) отримання жінками виборчих прав;
в) дозвіл одностатевих шлюбів.
25. До радикального крила фемінізму відносяться:
а) К. Пальі;
б) Д.Скотт;
в) А. Дворкін.
26. Автором праці «Друга стать» є:
а) К. Хофф Соммерс;
б) С.де Бовуар;
в) М. Мід;
г) Олімпія де Гуж.
27. Який з чотирьох перерахованих напрямків фемінізму є зайвим?
а) радикальний;
б) анроцентричний;
в) соціалістичний;
г) ліберальний.
28. Мері О’Брайен, стверджує, що «чоловіки створили публічні громадські інститути
для контролю над поведінкою і діяльністю людей в першу чергу тому, що відчували себе відстороненими від самого важливого природного процесу людського життя…»:
а) влади над жінками;
б) постійних війн;
в) народження дітей.
29. Де відбулася перша конференція з прав жінок?
а) Париж;
б) Сенекі Фолз;
в) Женева.
30. На Міжнародній соціалістичній конференції в Копенгагені у 1910 році було запропоновано щорічно проводити Міжнародний жіночий день під гаслами боротьби за політичне і соціальне рівноправ’я. Цим днем жіночої солідарності, який сприяв і залученню
до боротьби жінок-робітниць, стало 8 березня. Хто був автором даної пропозиції?
а) О. Колонтай;
б) С. Русова;
в) Р. Люксембург;
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г) К. Цеткін.
31. У 1920 році Конгресом США була прийнята 19-а поправка до Конституції. Що вона
передбачала?
а) надавала право на вищу освіту;
б) надавала виборче право жінкам;
в) дозволяла здійснення абортів;
г) дозволяла жінкам служити в армії.
32. Який із запропонованих варіантів відповідає даному визначенню: «Система влади
та домінування чоловіків над жінками, що є завдяки дії суспільних, політичних, економічних інституцій джерелом гноблення жінок» це:
а) «сексизм»;
б) «патріархат»;
в) «андроцентризм».
33. Одним з перших текстів, що містять твердження про рівність жінок і чоловіків у контексті релігійних досягнень буддистського канону, що датується VI ст. до нашої ери, в
якому черниці розповідають про свої намаганнях і досягнення на шляху до прозріння і
звільнення є:
а) Тхерігатха;
б) Веди;
в) Санскрит.
34. Чи є правильним твердження: «У класичній Греції, де виробнича діяльність зосереджувалася в домогосподарстві, сфера публічного, або поліс, була суто політичною, і
нею заправляла невелика група дорослих громадян чоловічої статі. У Стародавньому
Римі, з його чіткою концепцією публічної влади, жінки були виключені з неї з усією визначеністю. Але вже в каролінзький період, коли дійсним центром влади стала курія великого феодала, а не держава, це розрізнення майже зникло, що практично звело нанівець
обмеження владних повноважень жінок-спадкоємиць»?
а) так;
б) ні.
35. Чи є правильним твердження: «В епоху Реформації релігія була виключена із сфер,
відкритих для прояву індивідуальних переваг і реалізації здібностей жінок, для їхніх самостійних рішень і дій. Хоча жінки формально не брали участь в розробці питань релігійної політики і в публічних суперечках з питань релігії, проте, це була головна сфера
життя, де вони відповідали за себе самі. У них завжди передбачалася наявність релігійних переконань, які могли спричинити за собою ситуацію конфлікту між двома авторитетами - людськими судженнями і божими заповідями»?
а) так;
б) ні;
в) частково правильне.
36. Чи згодні Ви з твердженням, що «жінки королівської сім’ї не приймали запропоновані
політичні ролі спокійно, але знаходили способи висловити свої думки так, щоб вони були більш прийнятні для представників суто чоловічий державної та придворної ієрархії»?
а) так;
б) ні.
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37. Поняття «цехова честь», «чоловіча солідарність» у середньовіччі означали:
а) позбавлення жінок виборчих прав;
б) усунення жінок від економічної діяльності;
в) сексуальну дискримінацію жінок.
38. Гендерні аспекти історії сімейного життя почали вивчатися:
а) з кінця ХІХ століття;
б) з 80-х років минулого століття;
в) після 2000 року.
39. Концепція, за якою соціальне становище жінок визначалося комплексом, що складався з чотирьох структур: спосіб виробництва, система відносин між статями, система
соціалізації дітей і, нарешті, тип відтворення населення, належить:
а) Е. Шортер;
б) Д. Мітчел;
в) Р. Стоун.
40. Вкажіть, представниками якого феміністичного напрямку є Д. Едіт Сміт, Б. Фрідан,
К. Міллет, А. Дворкін?
а) радикального;
б) ліберального;
в) соціалістичного.
41. Із запропонованого переліку оберіть працю автором якої була Крістіна Хофф Соммерс:
а) «Друга стать»;
б) «Гендер – корисна категорія історичного аналізу»;
в) «Хто вкрав фемінізм?»
42. Яким був підхід при аналізі жіночого питання радянськими істориками?
а) етнічний;
б) класовий;
в) гендерний.
43. Хто з істориків Російської імперії вперше запропонував нову методологію вивчення
історії жінки?
а) М. Карамзін;
б) Д. Мордовець;
в) М.Погодін.
44. Які з названих понять не відносяться до категоріального апарату гендерної історії?
Викресліть зайве:
Андрологія, гендерна ідентичність, гендерна роль, гендерні відносини, гендерні норми,
соціальна ситуація розвитку, сексизм, статевий диморфізм, патріархат, гендерний дисплей.
45. Завершіть запропоноване висловлювання: «Предметом «андрології» стала історія
змін соціального статусу …. та їхніх функціональних ролей, це історія очима …, написана з позицій усвідомленого … досвіду».
46. Оцініть правильність висловлювань («+» (правильно)/ «-» (неправильно)): «Дуже рідко маючи формальний авторитет, жінки дійсно використовували ефективні канали
неформального впливу. Влаштовуючи шлюби, вони встановлювали нові сімейні зв’язки;
обмінюючись інформацією і поширюючи чутки, формували громадську думку; надаючи
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заступництво, допомагали або перешкоджали чоловікам робити політичну кар’єру;
беручи участь у заворушеннях і повстаннях, перевіряли на міцність офіційні структури
влади і т.д».
47. Вставте пропущене слово на місце крапок у запропоноване висловлювання: «Антропологи вже на зорі історичного розвитку, в усіх суспільствах, де мало місце виділення публічної влади з приватної, фіксують тенденцію до усунення … від цієї публічної
влади».
48. Виправте неточність у визначені: «Фемінізм» – суспільно-політичний рух, що виник у
VІ ст., метою якого є надання всієї повноти виборчих прав всім жінкам, яких дискримінують за ознакою статі, раси, орієнтації, віку, етнічної приналежності, соціального
статусу».
49. Яке з тверджень про залучення одружених жінок до економічної діяльності періоду
середньовіччя та нового часу є правильним?
1. «Створення робочих місць, можливість збільшити сімейний прибуток і самостійно заробити собі на життя».
2. «Обмеження доступного жінкам простору господарської діяльності і як наслідок втрата
домогосподарствами виробничих функцій жіноча праця втратила свою цінність».
а) тільки перше твердження правильне;
б) Тільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
50. Яка з характеристик відповідає концепції ліберального фемінізму?
1. «Жіноче питання є для нас лише однією стороною соціального питання... тому воно
може знайти своє остаточне рішення лише зі знищенням громадянських суперечностей і
усуненням зла».
2. «Фемінізм орієнтується на досягнення чоловіків і жінок без радикальної зміни патріархальної системи, за допомогою політичних і правових реформ, а також використання лінійної взаємодії між чоловіками і жінками як відправної точки, від якої розпочинається
перетворення суспільства».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
51. Назвіть, яка з наведених характеристик правильно визначає гендерну сутність європейського суспільства періоду середньовіччя та нового часу?
1. «Саме суспільство розумілося як сукупність домогосподарств, які переважно формувалися навколо сімейної пари, або навколо овдовілої половини».
2. «Саме суспільство розумілося як сукупність домогосподарств, які переважно формувалися навколо чоловіка, або старшого сина».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
б) обидва твердження правильні;
в) обидва твердження неправильні.
52. Чи є наступні твердження правильними?
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1. «Гендерна історія була покликана поєднати історію жінок, історію чоловіків, історію сексуальності та історію квір-спільнот».
2. «Категорія «стать» була визнана одним зі структурних економічних принципів. Гендерні
дослідження історичного минулого показали себе як об’єднуюче наукове поле, як концепт, який підтверджував поліцентричність навколишнього світу, плюралізм типів мислення, множинність методів і підходів, за допомогою яких можна пізнавати і минуле, і
сучасне».
а) тільки перше твердження правильне;
б) тільки друге твердження правильне;
в) обидва твердження правильні;
г) обидва твердження неправильні.
53. Співвіднесіть імена авторів з назвами праць:
а) Келлі Джоан
1) Друга стать
б) Гобсбаум Ерік
2) Гендер: корисна категорія історичного аналізу
в) Скотт Джоан
3) Чи існував ренесанс для жінок?
г) Сімона де Бовуар 4) Нова жінка
54. Співвіднесіть імена діячів з приналежністю до феміністичного напряму:
а) К. Міллет
1)
Ліберальний
б) М. Дейлі
2)
Радикальний
в) Г. Лернер
3)
Соціалістичний
55. Співвіднесіть імена науковців та громадських діячів з країнами, в яких вони проживають та працюють:
а)
С. де Бовуар
1)
США
б)
Д. Скотт
2)
Україна
в)
Н. Пушкарьова
3)
Франція
г)
О. Кісь
4)
Росія
56. Які характерні риси були притаманні українській історичній та етнографічній науці
ХІХ ст.?
а) раціоналізм;
б) просвітництво;
в) скептицизм;
г) романтизм.
57. Вкажіть характерні риси методологічної кризи фемінології:
а) методологічна невизначеність більшості дослідників;
б) висока соціальна роль напрямку дослідження;
в) відсутність апробованого методологічного інструментарію;
г) антропологізація історико-наукового пізнання;
д) історіографічна синергія здобутків методології західних істориків;
е) полілінійність та стадійність світової історії.
58. Встановіть логічну послідовність історіографічних та суспільних явищ:
а) гендерна історія;
б) суфражизм;
в) фемізм;
г) «Women history Studies».
59. Відновіть логічний ряд:
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а) проголошення «Декларації прав жінки і громадянки»;
б) поява першої студентки у Ніжинській вищій школі;
в) проголошення «Декларації почуттів»;
г) виникнення «Руху за звільнення жінки».
60. Встановіть хронологічну послідовність виходу у світ наукових праць:
а) Scott J. W. Gender: A Useful category of historical analysis;
б) Kelly J. Women, History and Theory;
в) Smith H. Feminism and the Methodology of Women’s History;
г) Lerner G. New approaches to the study of women in American History.
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ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ЧАСТИНА 3
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«ПСИХОЛОГІЯ (СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.
ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ)»

Вступне слово (ПНУ ім. В. Стефаника)
У Частині 3 Компендіуму представлені методичні матеріали ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника» до освітньо-професійної програми
«Психологія (Соціальна психологія. Гендерні студії)», наведено відповідні ОПП, навчальні
плани, робочі та навчальні програми курсів за 2016-2017, 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки, а також база тестових завдань з дисциплін гендерної спеціалізації.
У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у рамках проекту «Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЕС країнах х різними традиціями (GeSt)» за програмою ERASMUS+ розроблена концепція магістерської освітньо-професійної програми «Психологія. Соціальна психологія. Гендерні студії». Концепція
базується на стандартах спеціальності 053 «Психологія» (галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки).
Протягом трьох років роботи за проектом викладачі та менеджери брали активну
участь у роботі міжнародних шкіл, конференцій, семінарів, обмінювалися досвідом із колегами, проходили стажування у провідних європейських вузах, отримували консультації
партнерів з ЄС, що сприяло налагодженню тісних контактів із європейським освітнім середовищем. Як результат проектної діяльності на основі Концепції розроблялась освітньопрофесійна програма, при цьому враховувались вимоги МОН України до термінів навчання, зміни назв відповідної галузі знань тощо:
- у 2016 році була розроблена освітньо-професійна програма «Психологія. Соціальна
психологія. Гендерні студії» за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки з кваліфікацією: Психолог. Викладач терміном
навчання 1,6 місяців;
- у 2017 році затверджено новий термін навчання за освітньо-професійною програмою «Психологія. Соціальна психологія. Гендерні студії» за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки з кваліфікацією: Психолог.
Викладач – 1 рік 4 місяці.
Відповідно до Концепції до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за другим
магістерським рівнем включено дві нові дисципліни гендерного спрямування: «Теорії гендеру» (викладач професор Заграй Л. Д.), «Гендер і кар’єра» (викладач доцент Чуйко О.М.)
та оновлено курс «Гендерна психологія» (викладач доцент Куравська Н.В.).
Команда GeSt ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
висловлює вдячність всім колегам з університетів консорціуму Литви, Греції, Угорщини,
Марокко, Тунісу та України, особливо координатору проекту професору університету Вітовта Великого (Каунас, Литва) Наталії Мажеікієне, професорам університету Аристотеля
(Салоніки, Греція) Вассилікі Делійанні-Коуімці та Марії Папатанасіу, професорам Центральноєвропейського університету (Будапешт, Угорщина) Доротті Редай та Ерзбет Барат за
поради, наукові та методичні консультації.
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3.1. Методологічні засади освітньо-професійної програми
3.1.1. Концепція Освітньо-професійної програми «Психологія. Соціальна психологія. Гендерні студії»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 053 «Психологія»
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Психолог. Викладач.
Розробники концепції: Доктор психологічних наук, професор Заграй Л.Д., доктор психологічних наук, професор Пілецька Л.С., кандидат психологічних наук, доцент Куравська
Н.В., кандидат психологічних наук, доцент Федоришин Г.М., кандидат психологічних наук,
доцент Чуйко О.М.
Обсяг програми – 90кредитівв ЄКТС (3600 годин)
Строк навчання – 1 рік, 4 місяці
КОНЦЕПЦІЯ освітньої діяльності
Код та найменування спеціа053 «Психологія»
льності
Другий (магістерський) рівень
Рівень вищої освіти
Орієнтовний перелік спеціалі- Спеціалізація «Психологія»
зацій та освітніх програм
Освітньо-професійна програма «Психологія»
Загальний обсяг у кредитах
Європейської кредитної тра90 кредитів ЄКТС, 1рік 4 місяці
нсферно-накопичувальної системи та строк навчання
Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень,
Професійні стандарти, на галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність
дотримання яких планується 053 «Психологія». Затверджено та введено в дію наказом Мініспрямувати навчання
стерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 564.
Перелік основних компетентностей, якими повинен володіти здобувач вищої освіти
- здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі
Інтегральна
компетент- навчання та професійної діяльності у галузі психології, що пеність
редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і
характеризується невизначеністю умов і вимог.
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Загальні компетентності
4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
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8. Здатність розробляти та управляти проектами.
9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
1. Здатність зійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки
та / або практики.
2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.
3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи
наукового дослідження та/або доказові методики і техніки
практичної діяльності.
4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну,
Спеціальні (фахові компетепрофілактично-просвітницьку) з використанням науково вентності)
рифікованих методів та технік.
5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та
освітню діяльність для різних категорій населення у сфері
психології.
6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та
підвищувати професійну кваліфікацію.
9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи
психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, як плану- Психолог. Викладач
ється надавати
Вимоги до рівня освіти осіб,
Диплом бакалавра, магістра іноземців та осіб без громадянства
які можуть розпочати навчання
види контролю: поточний, тематичний, самоконтроль, підсумковий, атестація;
система методів оцінювання складається із трьох видів контроПорядок оцінювання резуль- лю: поточного та підсумкового.
татів
Поточний контроль включає:
- тестування - така форма контролю дозволяє перевірити підготовку студентів до кожного заняття; проводиться регулярно на вибірковій основі; - творчі завдання - проводиться з
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метою формування вмінь і навичок у студентів практичного
спрямування, формування сучасного наукового мислення,
вміння приймати відповідальні та ефективні рішення;
- самостійна робота - така форма контролю дозволяє виявити
вміння чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені
запитання, вміння працювати самостійно;
- індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації дослідно-проектних робіт, звіти про розробку комплексних консультативних проектів, звіти про практику, письмові есе, контрольні роботи, курсові роботи) - проводиться
протягом семестру з метою отримання практичних навиків
та умінь щодо використання та опрацювання наукових джерел, написання статей, тез, оформлення звітів, розробка
презентаційного матеріалу, використання теоретичних та
емпіричних
методів
дослідження.
Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту/ заліку
(за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів), який спрямований на перевірку знань студентів.
Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний:
- систематично відвідувати заняття;
- вести конспекти лекцій і семінарських занять;
- приймати активну участь в роботі на семінарських заняттях;
- виконувати тестові завдання;
- виконувати індивідуальні семестрові завдання.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену
- форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий
контроль, захист індивідуальних робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, підсумкова атестація - захист магістерської роботи.
- оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою - (“відмінно”, “добре”,
“задовільно”, “незадовільно з можливістю повторного
складання ”, “ незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”) і вербальною - (“зараховано”, “не зараховано з можливістю повторного складання” та “не зараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”).
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3.1.2. Методичні підходи упровадження освітньої програми «Психологія. (Соціальна
психологія. Гендерні студії)»
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Психолог. Викладач.
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 053 Психологія (Соціальна психологія.
Гендерні студії)».
Освітньо-професійна програма
Другий (магістерський) рівень
Обов’язковий блок
Тип диплома та обсяг проДиплом магістра, 90 кредити ЄКТС за 1рік 4 місяці
грами
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Вищий навчальний заклад
Стефаника» філософський факультет, кафедра соціальної психології
Акредитуюча інституція
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації
Програма впроваджена в 2016 році
Рівень програми
QFEHEA – другий цикл, ЕQFLLL – 7 рівень, НРК – 8 рівень
Мета (цілі) освітньої програми підготовка висококваліфікованих фахівців у
галузі психології, що володіють фундаментальними знаннями з психології, меА
тодології наукових досліджень у психології, методики викладання психології,
закономірностей функціонування психічних процесів і явищ, що дозволить вирішувати психологічні проблеми особистості і групи; консультативна підтримка
у виконанні оригінальних наукових досліджень, що спрямовані на отримання
нових наукових знань з урахуванням гендерних підходів.
В
Характеристика програми
Назва галузі знань
1
та
Соціальні та поведінкові науки. Психологія. *
Спеціальності
Загальна. Акцент на забезпеченні розвитку професійних
здібностей щодо самоорганізації навчання, розвитку критичного мислення, аналітичних здібностей, креативності,
Фокус програми:
2
здатності вирішувати проблемні ситуації, приймати ріЗагальшення, оцінювати та забезпечувати якість виконаних рона/спеціальна
біт разом з вільним володінням іноземними мовами та
інформаційними технологіями. Програма має спеціалізацію: Cоціальна психологія: Гендерні студії
Орієнтація програ3
Освітньо-професійна
ми
Особливості про- Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахів4
грами
ців з психології.
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С
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Фахові компетентності

D
1.
2.

3.

Складові професійної компетентності
- здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.
11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
14. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
15. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.
16. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
17. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
18. Здатність розробляти та управляти проектами.
19. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
20. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
11. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних
проблем психологічної науки та / або практики.
12. Самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.
13. Обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження
та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
14. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково верифікованих методів та технік.
15. Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
16. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
17. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
18. Оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну
кваліфікацію.
19. Дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися
загальнолюдськими цінностями.
20. Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних
досліджень.
Результати навчання
Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням
валідних та надійних методів (З1, З2, З3, З4, З6, З7, З8; Ф1, Ф2, Ф3, Ф7, Ф8, Ф9).
Здатність продемонструвати знання щодо професійної лексики, розуміння системи професійних значень, професійного тезаурусу (З1, З2, З4; Ф1, Ф2, Ф3, Ф7,
Ф8, Ф9).
Здатність критично аналізувати різні психологічні теорії, розуміти можливості їх
застосування для вирішення проблем у психологічній практиці (З1, З2, З3, З4, З5,
З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Здатність презентувати результати дослідження в усній та письмовій формах на
рідній та іноземній мовах за допомогою інформаційних технологій, вести дискусію (З1, З2, З3, З4, З5, З8, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Уміння самостійно проводити лекційні, семінарські, практичні заняття у ВНЗ;
вибирати та застосовувати продуктивні технології, методи, прийоми та форми
навчання; аналізувати та прогнозувати дидактичні процеси у ВНЗ; організувати
виховну роботу зі студентами ((З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9; Ф1, Ф4, Ф5, Ф6,
Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про
перескерування, звернення за допомогою або підвищення кваліфікації (З1, З2,
З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Самостійно тестувати, оцінювати та інтерпретувати соціально-психологічні, гендерні, клініко-психологічних проблеми особистості чи групи осіб (З1, З2, З3, З4,
З5, З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки, робити
психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій (З1, З2, З3,
З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6,
Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Уміння самостійно вирішувати психологічні ситуації у консультативному процесі
застосовуючи технології інтимно-особистісного, сімейного, психологоуправлінського та ділового консультування з урахуванням гендерних підходів
(З1, З3, З4, З5, З6, З7, З9; Ф1, Ф3, Ф4, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Здатність розробити комплекс заходів психологічного супроводу особистості
(групи) з організаційних, управлінських, гендерних питань, бізнесу, кар’єри, сімейних, міграційних проблем тощо (З1, З3, З4, З5, З6, З7, З9, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5,
Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, консультування тощо), проводити індивідуальне та групове консультування осіб з питань гендерних відносин, гендерного розподілу у суспільстві, гендерних аспектів у психології, з питань кар’єрного зростання, оцінювати якість (З1, З3, З4, З5, З6, З7, З9, Ф1,
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8, Ф9, Ф10).
Уміння визначати гендерні відмінності у психологічних процесах, станах, властивостях особистості та розуміти причини відмінностей з метою прогнозування
поведінки індивіда у різних ситуаціях, а також надання ефективної психологічної допомоги (З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, З9, З10; Ф1, Ф2, Ф3, Ф5, Ф6, Ф7, Ф8,
Ф9, Ф10).
2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності 053 «Психологія»
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
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Спеціалізації: Соціальна психологія: Гендерні студії
Освітньо-професійна програма Психологія
Форма навчання денна / заочна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- накопичувальної
системи та строк навчання 90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Навчальний план затверджений Вченою радою «26» 04. 2017 р. протокол № 4.
Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) – стандарт відсутній
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) – стандарт відсутній
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання освітньокваліфікаційний рівень «бакалавр», «спеціаліст», магістр, що підтверджується документом державного зразка
Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

Загальні компетентності:
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетенції:
Здійснювати теоретич-

Програмні результати навчання

Найменування навчальних
дисциплін, практик

1. Цикл загальної підготовки
1.1. Обов’язкові дисципліни
знати логіку процесу організації та проведення наукового дослідження;
підбирати адекватні методи
наукового дослідження з
метою вирішення дослідницьких завдань;
формулювати робочі гіпотези
та визначати дослідницькі
завдання;
визначати діагностичні виміМетодологія та організація
ри досліджуваних явищ;
наукових досліджень
розробляти теоретичну модель наукового дослідження;
створювати емпіричну модель наукового дослідження;
узагальнювати
емпіричні
дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз
готувати тези наукових повідомлень та наукових статей;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності;
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ний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елементами наукової новизни
та / або практичної значущості.
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження.
Загальні компетентності:
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елемен-

Здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію.

Володіти професійним дискурсом у галузі історичної та
культурної психології;
Розуміти, аналізувати психологічну своєрідність різних
історичних періодів, порівнювати трансформації історичних ментальностей різних
епох та поведінкових моделей;
застосовувати метод психолого-історичної реконструкції
в аналізі трансформацій ментальності та стратегій поведінки особистості у контексті
певної історичної епохи;
створювати психобіографії на
базі
історико-біографічних
даних про життя конкретних
людей;
використовувати технології
відновлення міжпоколінного
діалогу; здатність презентувати результати дослідження
в усній та письмовій формах
на рідній та іноземній мовах
за допомогою інформаційних технологій, вести диску-

Історична та культурна психологія

641

тами наукової новизни
та / або практичної значущості.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Загальні компетентності
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетентності:
Здатність до застосування набутих знань при
розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацювання
інформації, її пошуком,
систематизацією, зберіганням та передаванням;

сію.

розуміти теоретичні основи
використання сучасних інформаційних технологій для
підготовки наукових досліджень;
використовувати сучасні програмні методи та інструментальні засоби для створення і
обробки текстової, табличної
та графічної інформації;
розробляти та редагувати за
допомогою
інструментів
електронні презентації;
здійснювати пошук та обробку нової інформації за до- Сучасні інформаційні технолопомогою комп'ютерних тегії
лекомунікації, електронних
ресурсів;
здійснювати обробку результатів наукових досліджень за
допомогою
комп’ютерних
технологій;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
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Здатність розуміти та етичні принципи та загальвикористовувати інно- нолюдські цінності
ваційні технології в професійній діяльності
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.

Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність спілкуватися
іноземною мовою.
Фахові компетентності:

уміти вести дискусії та презентації на іноземній мові;
самостійно реферувати та
анотувати професійну літературу;
розуміти зміст письмової
наукової інформації та рівень
релевантності для власної
теми дослідження;
писати тексти академічної та
професійної спрямованості,
використовуючи типові для
даного стилю граматичні
структури та функціональні
зразки;
складати ділову документацію (звіт, огляд тощо) з високим рівнем граматичної коректності;

Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
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Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Володіти основами усної
та письмової комунікації
іноземною мовою на
рівні вище середнього
(Upper Intermediate B2);
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Налагоджувати та підт-

самостійно написати резюме, лист супроводу для працевлаштування на іноземній
мові.
здійснювати безпосереднє
усне й писемне спілкування в
академічному та професійному середовищі з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності

керуватись
принципами
державної політики у галузі
охорони праці; дотримуватись основного змісту законодавчих та інших державних нормативних актів з охорони праці; розуміти основні
положення чинного законодавства щодо охорони праці
в галузі гуманітарних та соціальних наук;
основні положення чинних
нормативних актів та інших
документів
з
виробничої санітарії, особистої гігієни, технічної та пожежної безпеки;
конструкції та особливості

Охорона праці в галузі
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римувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

застосування засобів контролю безпеки та умов праці;
конструкції та технічні характеристики засобів індивідуального
захисту
працівників;
види відповідальності працівників різних категорій за
порушення
норм
і
правил з охорони праці;
виявляти джерела, фактори
та види виробничих небезпек та вживати заходів для
запобігання їх наслідків;
користуватися засобами контролю параметрів безпеки та
умов праці;
здійснювати контроль за
станом охорони праці на робочих місцях;
розробляти інструкції для
працівників закладів освіти;
вести розслідування, облік та
аналіз причин нещасних випадків;
надавати першу домедичну
допомогу потерпілим;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
розуміти структуру модернізації системи вищої освіти
України; порівнювати істориПедагогіка вищої школи та
чні періоди становлення випедагогічна майстерність вищої освіти в Україні та світі;
кладача
аналізувати зміст, методи,
форми організації навчання у
вищій школі; описати актуальні
психолого-педагогічні
проблеми виховання студе645

Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетентності:
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та муль-

нтської молоді; співставляти
теоретичні аспекти педагогічної майстерності викладання у ВНЗ;
розробляти тексти конспектів
лекцій; складати порівняльні
таблиці, структурно-логічні
схеми, анотації, плани занять; самостійно проводити
лекційні, семінарські, практичні заняття у ВНЗ; вибирати
та застосовувати продуктивні
технології, методи, прийоми
та форми навчання; аналізувати та прогнозувати дидактичні процеси у ВНЗ; організувати виховну роботу зі студентами;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінност;і

окреслити способи формування гендеру суспільством;
розуміти причини психологічнихі відмінностей чоловіків і
жінок;
інтерпретувати основні ідеї
феміністичної критики у психології;
виділи ключові аспекти теорії

Гендерна психологія
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тикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність спілкуватися
іноземною мовою.
Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.

та концепції гендерної ідентичності, структуру та етапи
формування;
тлумачити інверсії статевої
орієнтації;
класифікувати види та функції гендерних стереотипів, їх
вплив на життєдіяльність
індивіда;
описувати
феноменологію
гендерних ролей;
визначати ознаки гендерної
нерівності в суспільстві;
порівнювати гендерні
системи різних суспільств;
критично аналізувати психологічні праці, присвячені питанням статі та гендеру на
іноземній мові;
використовувати методики
для проведення емпіричних
досліджень гендерних відмінностей у психології;
враховувати гендерні особливості при організації своєї
взаємодії з різними людьми;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

2. Цикл професійної підготовки
2.1. Обов’язкові дисципліни
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2.1.1. Теоретична підготовка
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
21. Уміння
виявляти,
ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Загальні компетентності:
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати про-

базові поняття психології
релігії; об’єкт і предмет психології релігії як галузі; основні методи дослідження,
чинники формування релігійності людини; психологію
релігійної віри та її елементи;
класифікувати механізми
формування масової свідомості;
орієнтуватись в базових теоретичних підходах у психології релігії;
визначити типи релігійних
особистостей та виявляти
критерії релігійної зрілості.

здатність критично аналізувати різні психологічні теорії,
розуміти можливості їх застосування для вирішення
проблем у психологічній
практиці;
співвідносити рівні методологічного знання;
інтерпретувати категорії су-

Психологія релігії

Методологічні та теоретичні
проблеми психології
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блеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та практики.
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елементами наукової новизни
та практичної значущості.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.

часних психологічних теорій;
описати провідні тенденції
розвитку психологічної науки;
окреслити причини методологічних криз, їх ознаки та
шляхи подолання;
пояснити різницю між психологічними системи, концепціями психіки та особистості;
диференціювати теоретичний, методологічний та парадигмальний аспекти психологічних досліджень;
моделювати концептуальну
основу і методичну базу конкретних психологічних досліджень;
підбирати адекватний предмету дослідження психологічний інструментарій;
оперувати методологічними
знаннями і застосовувати
норми і правила добування і
верифікації наукових фактів і
закономірностей;
здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Психологія бізнесу
розуміти категоріальний
апарат психології бізнесу;
описувати психологічні особливості суб’єктів підприєм649

Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та

ницького процесу; розробити модель психологічного
портрету підприємця; змоделювати стратегії поведінки
ділових людей у різних ситуаціях ведення бізнесу; самостійно застосувати науковообгрунтовані процедури
професійного відбору підприємницьких кадрів;
досліджувати основні проблеми психології бізнесу;
застосовувати інтерактивні
технології в роботі з підприємницькими кадрами; застосовувати коучингові технології в роботі з бізнесменами;
розробити програму комерціоналізації власних психологічних навиків; ідентифікувати ступінь складності завдань
діяльності та приймати рішення про перескерування,
звернення за допомогою або
підвищення кваліфікації; узагальнювати емпіричні дані та
формулювати теоретичні
висновки, робити психологічний прогноз щодо розвитку
особистості, груп, організацій;
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керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях; Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентнос-

дати оцінку методам психології вищої школи;
описати психологічні особливості студентського віку;
ілюструвати соціальнопсихологічні процеси у студентських групах; співвіднести основні механізми ефективного педагогічного спілкування; створити модель
особистості викладача вищого навчального закладу;
окреслити сучасні психологічні проблеми вищої школи;
самостійно вирішувати психологічні ситуації, пов'язані з
організацією педагогічної та
професійної діяльності;
узагальнити нові розробки
методик викладання фахових дисциплін; самостійно
виявляти дезадаптацію студентів до умов ВНЗ;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
Вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Аналізувати теоретичні мо-

Психологія вищої школи

Психологія коучингу
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ті:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетентності:
Здатність до комунікації
на індивідуальному та
груповому рівнях;
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з
використанням науково
верифікованих методів
та технік.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм

делі коучингу; порівнювати і
обирати найбільш ефективні
моделі коучингу; організовувати роботу у групах; користуватися техніками трансформаційної комунікації; застосовувати коучингові тактики і
підходи; розуміти етичні і
юридичні норми з опорою
на цінності людини у діяльності коуча і враховувати у
процесі проведення занять;
застосовувати методику ефективного коучингу; володіти
технологією недирективного
коучингу; застосовувати коучингові моделі «GROW» і «Т»
модель;
застосовувати інструменти
побудови ефективної комунікації у коучинговому процесі;
формулювати на логічному
рівні запитання у коучинговій
комунікації; використовувати
техніки, вправи досягнення
ефективного результату у
коучингу;
застосовувати техніки «рівневого слухання» у коучинговій комунікації;
організовувати і проводити
коучінг;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
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професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Фахові компентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елементами наукової новизни
та / або практичної значущості.
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Оцінювати межі власної

Розуміти і дотримуватися
норми академічної доброчесності; здатність продемонструвати знання щодо професійної лексики, розуміння
системи професійних значень, професійного тезаурусу;
досліджувати, систематизувати науковий досвід вчених;
формулювати наукову проблему дослідження, її предмет, об’єкт, мету, завдання,
гіпотези; застосовувати психодіагностичний інструментарій відповідно до проблеми; проводити експериментальне дослідження; робити
узагальнення і висновки;
оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог;
Здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію.

Курсова робота
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фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
2.1.2. Практична підготовка
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та
управляти проектами.
Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та

Розуміти основні законодавчі
документи, що стосуються
системи освіти;
права й обов’язки суб’єктів
навчального процесу (викладачів, студентів);
визначити
концептуальні
основи навчального предмету, його місце в загальній
системі знань, цінностей та
навчальному плані освітнього закладу;
інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід; самостійно розробити і проводити лекційні, семінарські,
практичні заняття у ВНЗ;
вибирати та застосовувати
продуктивні технології, методи, прийоми та форми навчання;
аналізувати та прогнозувати
дидактичні процеси у ВНЗ;
організувати виховну роботу зі студентами;
налагоджувати
ефективну
взаємодію з студентами;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Виробнича: науковопедагогічна
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керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.

здатність продемонструвати
знання щодо професійної
лексики, розуміння системи
професійних значень, професійного тезаурусу;
здатність критично аналізувати різні психологічні теорії,
розуміти можливості їх застосування для вирішення
проблем у психологічній
практиці;
здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію;
узагальнювати
емпіричні
дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо
розвитку особистості, груп,
організацій;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.
уміння самостійно вирішувати психологічні ситуації у
консультативному
процесі
застосовуючи технології інтимно-особистісного, сімейного,
психологоуправлінського та ділового
консультування з урахуванням гендерних підходів;
здатність розробити комплекс заходів психологічного
супроводу особистості (гру-

Атестація
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Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність розробляти та
управляти проектами.

пи) з управлінських, гендерних питань, бізнесу, кар’єри,
сімейних, міграційних проблем тощо;
розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг,
консультування тощо), проводити індивідуальне та групове консультування осіб з
питань гендерних відносин,
гендерного розподілу у суспільстві, гендерних аспектів у
психології,
з
питань
кар’єрного зростання, оцінювати якість;
уміння визначати гендерні
відмінності у психологічних
процесах, станах, властивостях особистості та розуміти
причини відмінностей з метою прогнозування поведінки індивіда у різних ситуаціях, а також надання ефективної психологічної допомоги.
розуміти логіку та технологію
наукового дослідження;
здатність продемонструвати
знання щодо професійної
лексики, розуміння системи
професійних значень, професійного тезаурусу;
розробка теоретичної моделі
дослідження;
розробка емпіричної верифікованої моделі дослідження,
яка Грунтується на результатах отриманих за допомогою
валідного та надійного інструментарію і проаналізованих за допомогою методів
математичної статистики;
розробка комплексу методичних рекомендацій щодо
психологічного супроводу чи
організації
психологічних
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Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елементами наукової новизни
та / або практичної значущості.
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

інтервенцій
особистості
(групи) з організаційних,
управлінських,
гендерних
питань, бізнесу, кар’єри, сімейних, міграційних, клінікопсихологічних проблем тощо;
формулювання логічних висновків, які відповідають завданням дослідження;
розробка рукопису магістерської дисертації відповідно
до вимог;
презентація результатів магістерського дослідження на
захисті із застосуванням інформаційних технологій;

2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі

Розуміти причину появу фемінізму;
Розрізняти теорії фемінізму і
напрямки;
Визначати етапи становлення
жіночих та гендерних досліджень; лумачити основні
положення
феміністських
теорій та теорій гендеру в
психології;
окреслювати ключові положення методології дослідження у феміністській перс-

Теорії гендеру

657

етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність спілкуватися
іноземною мовою.
Фахові компетентності:
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).

пективі;
здатність критично аналізувати різні гендерні теорії,
розуміти можливості їх застосування для вирішення
проблем у психологічній
практиці; аналізувати, систематизувати і класифікувати
теоретичні підходи у гендерних дослідженнях на основі
прочитаних статей на іноземній мові;
диференціювати есенціалістські і соціокультурні погляди на природу гендерних
відмінностей;
розробляти методологічну
основу дослідження гендеру;
розробляти програми дослідження на основі standточкової теорії досліження
гендеру;
застосвувати
тематичний
аналіз;
здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності;
усвідомлювати власну особистісну і професійну позицію щодо питань гендеру,
гендерної рівності.
Розуміти роль гендеру у
професійному становленні та
досягненні кар’єри особистості;
Окреслювати гендерні стереотипи у сфері зайнятості;
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Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
Здатність спілкуватися
іноземною мовою.
Фахові компетентності:
Самостійно планувати,
організовувати та здійснювати
психологічне
дослідження з елементами наукової новизни
та / або практичної значущості.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати профе-

Визначати
соціальнопсихологічні та психологічні
чинники досягнення кар’єри
жінками; виділяти особливості вияву гендерної дискримінації, гендерного переслідування у професійній діяльності;
оцінювати вплив соціальних і
психологічних чинників на
досягнення кар’єри жінками;
проводити дослідження гендерних
проблем
у
кар’єрному зростанні жінок;
організовувати психологічний супровід гармонійного
досягнення кар’єри жінками;
усвідомлювати власну особистісну і професійну позицію щодо питань гендеру,
гендерної рівності у професійному становленні та досягненні кар’єри жінок;
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сійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Загальні компетентності:
Розрізняти ознаки гострих та
Здатність застосовувати посттравматичних стресових
знання у практичних розладів;
ситуаціях.
класифікувати первинні псиУміння виявляти, стави- хогенні реакції особи в надти та вирішувати про- звичайних ситуаціях;
блеми.
самостійно застосувати меЦінувати та поважати тоди дослідження психічних
різноманітність та муль- станів осіб, які пережили
тикультурність.
надзвичайні ситуації;
Здатність діяти на основі аналізувати сучасні погляди
етичних міркувань (мо- на корекцію психогенних
тивів).
розладів постраждалих у
Здатність діяти соціаль- надзвичайних ситуаціях;
но відповідально та сві- змоделювати
організацію
домо.
надання психологічної доФахові компетентності: помоги постраждалим у надПсихологічна допомога у надЗдійснювати теоретич- звичайних ситуаціях;
звичайних ситуаціях
ний, методологічний та діагностувати психогенні реемпіричний аналіз акту- акції людини на травматичні
альних проблем психо- події та визначити шляхи
логічної науки та / або надання психологічної допрактики.
помоги у надзвичайних ситуЗдійснювати практичну аціях;
діяльність (тренінгову, оцінити та обрати найбільш
психотерапевтичну, кон- ефективні заходи з відновсультаційну, психодіаг- лення працездатності фахівностичну, профілактич- ців оперативно-рятувальних
но-просвітницьку) з ви- служб, військовослужбовців;
користанням
науково розробити програму просвітверифікованих методів ницького заходу з метою
та технік.
збереження психічного здоОрганізовувати та реалі- ров’я у формі лекцій, бесід,
зовувати просвітницьку круглих столів, тренінгів відта освітню діяльність для повідно до запиту;
різних категорій насе- ідентифікувати ступінь склалення у сфері психології. дності завдань діяльності та
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Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.
Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіаг-

приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності

Визначати
соціальнопсихологічні індикатори залежної поведінки;
Розуміти психологічні закономірності формування залежної поведінки;
Диференціювати підходи до
застосування психокорекційних заходів, спрямованих на
подолання залежної поведінки;
надавати психологічну допомогу залежними особам та
їхнім сім’ям у процесі консультування;
узагальнювати
емпіричні
дані та формулювати теоретичні висновки, робити психологічний прогноз щодо
розвитку людини з адикціями;
обирати
психокорекційні
заходи в залежності від проблеми залежної поведінки;
коректно співпрацювати з
фахівцями інших профілів,
залучених до подолання
адикцій;
ідентифікувати ступінь скла-
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ностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати теоретичний, методологічний та

дності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності;

організовувати й проводити
політико-психологічне
вивчення особистості політичного діяча;
розробити
психологічний
портрет політичних діячів,
здійснювати аналіз динаміки
суспільних настроїв і визначати шляхи впливу суб’єктів
політики на установки і настрої громадян;
прогнозувати динаміку розвитку політичних процесів;
оцінювати моделі комунікативних зв’язків у суспільстві
та їх ефективність;
здійснювати реконструкцію
іміджу політичних партій, їх
лідерів, громадських та виробничих організацій на основі сучасних теорій;
розробити умови психологічного супровіду виборчих
кампаній; визначати ефективність політичної реклами та
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емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або
практики.
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів

передвиборчої комунікації
політичних діячів;
виявляти ознаки політичної
маніпуляції та розуміти її цілі;
здатність презентувати результати дослідження в усній
та письмовій формах на рідній та іноземній мовах за
допомогою інформаційних
технологій, вести дискусію;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Розуміти види сучасних технологій психологічної допомоги особам похилого віку та
соціального обслуговування
літніх людей;
визначати норму та відхилення у похилому віці на основі сучасних теорій;
визначати чинники, що
сприяють відхиленням у поведінці особистості у старечому віці; володіти засобами
і методами дослідження поведінки особистості у старечому віці; діагностувати рівень вираженості та прояву
окремих форм старіння особистості;
проводити консультування
особам у старечому віці;
розробити комплекс заходів
для психологічного супроводу осіб, що перебувають у
геріатричних закладах;
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та технік.
Налагоджувати та підтримувати контакти з
фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з
колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність
мотивувати
людей та рухатися до
спільної мети.

розуміти сфери застосування
групової психотерапії, її обмеження, класифікацію груп;
класифікувати напрями психотерапевтичних
підходів
групової психотерапії відповідно до вирішуваних проблем;
здатність відстежити динамічні процеси психотерапевтичної групи; визначати стадії
психотерапевтичної роботи,
завдання та методи роботи
на кожній стадії психотерапевтичної групи;
організувати психотерапевтичну групу з урахуванням
проблемної ситуації;
виміряти свої показники на
придатність і готовність до
роботи групового психотера-

Групова психотерапія
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Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мо-

певта;
демонструвати
практичні
навички аналізу роботи психотерапевтичної групи з виявленням стадій, динамічних
процесів у групі, дії психотерапевтичних чинників, стилю
ведення групи, наявності
опорів, переносів;
володіти особистісним досвідом участі у психотерапевтичній групі, розвивати особистісну та професійну рефлексію;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.

Розмежовувати психічну норму і патологію на основі
критеріїв представлених у
різних теоріях;
Диференціювати психологічні та клінічні підходи до аналізу особистісних та поведінкових деструкцій;
Класифікувати типи та форми
поведінкових девіацій
та
розладів особистості, що їх
зумовлюють;

Психологія особистісних та
поведінкових деструкцій
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тивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій;
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).

Підбирати
клінікопсихологічні методи діагностики поведінкових та особистісних відхилень;
застосовувати основні методи профілактики деструктивної поведінки;
аналізувати
клінікопсихологічні механізми деструктивної поведінки особистості і робити прогнози;
визначати
клінікопатопсихологічні та індивідуально-психологічні чинники, що сприяють формуванню особистісних та поведінкових девіацій;
підбирати та використовувати
методи
клінікопсихологічної
діагностики
для виявлення особистісних
та поведінкових деструкцій;
надавати корекційну, консультативну допомогу клієнтам
з різними видами поведінкових та особистісних відхилень.

Розуміти сутність терапії творчим самовираженням (далі
–ТТС)
як
клінікопсихотерапевтичного методу;
Визначати форми та етапи
ТТС;
Розрізняти особливості роботи в ТТС із клінічно різними
клієнтами;
застосовувати конкретні методики терапії творчістю у
роботі з клієнтами із межовими станами;
розробити прийоми мотива-

Терапія
творчим
самовираженням депресивних станів особистості
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Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності:
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактич-

ції «дефензивних пацієнтів»
до творчої діяльності;
активізувати власне творче
мислення з метою віднаходження у собі особистісних
ресурсів;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності

розуміти головні умови виникнення психологічної безпеки та критерії її оцінки;
визначати фактори, що обумовлюють безпеку особистості та рівні безпеки людини, зокрема особистісний
рівень (його походження та
потенціал);
описувати різновиди соціальної взаємодії та види небезпек у ній, соціальнопсихологічні загрози на макрорівні,
соціальнопсихологічні загрози на рівні
існування малих соціальних
груп;
виділяти захисні механізми
особистості та способи збереження її психологічної
безпеки;
виявляти та діагностувати

Психологічна безпека особистості
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но-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Здатність
проведення
досліджень на відповідному рівні.
Здатність
генерувати
нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та сві-

різні прояви загроз психологічній безпеці особистості;
проводити
соціальнопсихологічну експертизу телевізійних програм, періодичних видань, реклами, Інтернет-ресурсів тощо;
володіти технологією надання психологічної допомоги
населенню по подоланню
негативних впливів оточуючого середовища;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності.

Розуміти специфіку міграційних процесів в контексті глобалізації у полікультурному
просторі; аналізувати психологічні особливості міграційної поведінки людини;
окреслювати
соціальнопсихологічні механізми міжкультурної адаптації мігрантів;
описати проблеми етнічної
ідентичності в ситуації міграції;
обирати відповідні напрями
роботи психолога з різними
видами мігрантів;
самостійно обирати і застосовувати стратегії і технології
групової та індивідуальної
роботи з різними віковими

Психологія міграції
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домо.
Фахові компетентності:
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати
знання у практичних
ситуаціях.
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінувати та поважати
різноманітність та мультикультурність.
Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів).

категоріями мігрантів;.
розробити комплекс заходів
психологічної підтримки і
допомогу мігрантам та членам їх сімей, особливо в ситуації вимушеної чи нелегальної міграції; діагностувати
рівень міжетнічного напруження в полікультурних колективах і організаціях;
розробити
просвітницьку
бесіду з метою профілактики
нелегальної міграції;
вирішувати етичні дилеми з
опорою на норми закону,
етичні принципи та загальнолюдські цінності;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.

Аналізувати
методологічні
принципи, методи і моделі
консуьтування;
Розуміти основи консультування з питань шлюбу і шлюбного посередництва;
Диференціювати
основні
проблеми подружніх стосунків;
Обирати напрями психологічної допомоги сім’ї в кризових ситуаціях і при розлученні з питань виховання дітей і

Технології індивідуального
консультування в сім’ї
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Фахові компетентності:
Обирати і застосувати
валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові
методики і техніки практичної діяльності.
Здійснювати практичну
діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну, профілактично-просвітницьку) з використанням
науково
верифікованих методів
та технік.
Організовувати та реалізовувати просвітницьку
та освітню діяльність для
різних категорій населення у сфері психології.
Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Оцінювати межі власної
фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
Дотримуватися у фаховій діяльності норм
професійної етики та
керуватися
загальнолюдськими цінностями.

підлітків; визначати причини
і наслідки порушень розвитку і виховання дітей у неповних сім’ях;
діагностувати проблему клієнта під час проведення консультативної бесіди; розробити модель підвищення
психолого-педагогічної компетентністі подружньої пари
чи сім’ї; обирати і використовувати методи корекційного
впливу для вирішення проблеми клієнта; проводити діагностику і корекцію
подружніх
та
дитячобатьківських стосунків; розробляти рекомендації щодо
попередження конфліктів та
девіацій у сім’ї; діагностувати
сумісність та готовність партнерів до шлюбу; надавати
психологічну підтримку самотнім людям; демонструвати практичні навички надання психологічної допомоги
сім’ї; вільно володіти новітніми техніками консультування сім’ї на різних етапах її
розвитку;
ідентифікувати ступінь складності завдань діяльності та
приймати рішення про перескерування, звернення за
допомогою або підвищення
кваліфікації.
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3. Матриця зв’язків між навчальними дисциплінами та результатами навчання (компетентностями)
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3.2. Концепція навчальних дисциплін спеціалізації «Соціальна психологія. Гендерні студії»
3.2.1. Концепція навчання дисципліни «Теорії гендеру»
Автор: Заграй Л.Д.
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів:
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація: Соціальна психологія. Гендерні студії
Назва курсу:
Гендерна психологія
Загальний обсяг: 90 годин (3 кредити)
1. Короткий опис курсу
Основним напрямком курсу є теорії гендеру, які визначають методологію розуміння і
дослідження гендеру як соціокультурного конструкту. Вивчення курсу передбачає ознайомлення із основними феміністичними теоріями (ліберальний фемінізм, марксистський фемінізм, радикальний фемінізм, чорний фемінізм, пост модерновий фемінізм), історією становлення гендерних досліджень в Європі, США, країнах пострадянського простору, теоріями гендеру у психології, які розглядають питання формування гендерної ідентичності та гендерних
відмінностей.
2. Мета курсу
Метою курсу є формування знань про теорії гендеру, феміністичну методологію, як
основу гендерних досліджень; формування розуміння феміністичної, гендерної методології у
психології.

-

3. Результати навчання
Після успішного впровадження курсу студенти повинні вміти:
розуміти сутність феномену «гендер», які розглядаються у різних теоріях;
виділити ключові етапи формування гендерних досліджень;
означити ключові ідеї, які вплинули на формування гендерної ідеології;
аналізувати поняття «гендерної ідентичності», механізмів її формування опираючись
на різні теорії гендеру, феміністичні підходи у психології;
диференціювати есенціалістські і соціокультурні погляди на природу гендерних відмінностей;
використовувати якісні методи у дослідженні гендерної ідентичності;
розробляти программу дослідження гендерних аспектів особистості з урахуванням
Stand-точкової теорії дослідження.

4. Методи навчання
Для викладання курсу використовуються такі методи: лекція (проблемна, лекціядіалог, рефлексивна, пояснювально-ілюстративна);
Семінарські заняття, які передбачають застосування методів: частково-пошукового,
дослідницького типу, метод Сократа, метод мозкового штурму, метод кейсів.
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5. Опис навантаження для студентів ( лекції, семінарські, індивідуальні заняття в кількості годин і загальній кількості годин для вивчення курсу)
Лекції – 14
Семінарські – 18
Індивідуальні – 58
Загальна кількість – 90
6. Оцінювання
Методи оцінки знань студентів та відсоток, що виділяються для кожного методу оцінки:
•
•
•
•
•

Діяльність студента протягом лекції, що відображає знання матеріалу курсу – 15% від
загального балу;
Презентація результатів контент аналізу основних концептів феміністичних позицій,
які розглядаються у психологічних дослідженнях - 20% від загального обсягу балів;
Презентація результатів критичного аналізу есенціалістських і соціокультурних поглядів на природу гендерних відмінностей – 15 % від загального балу;
Презентація програми дослідження гендерних аспектів особистості з урахуванням
Stand-точкової теорії дослідження – 30 % від загального балу;
Підсумковий тест – 20% від загального балу.

7. Розклад курсу
Введення (3 тижні)
Тиждень 1: Історія фемінізму (три хвилі фемінізму)
Розглядаємо питання, що таке фемінізм, яке його місце в історії розвитку демократичних цінностей. Які передумови його виникнення. Аналізуємо основні етапи (хвилі) фемінізму
на основі перегляду фільму про появу феміністичних рухів. Пов’язуємо причини появи наступних хвиль феміністичних рухів. Зосереджуємо увагу на причинах появи феміністичних рухів
в Україні. Звертаємося до аналізу основних феміністичних ідей, які відстоювалися в українських феміністичних рухах.
Підготовка студента до заняття: опрацювати статтю та матеріали монографії про історію руху українських жінок
Основна література:
1. Eagly, A. H., Eaton, A., Rose, S. M., Riger, S., & McHugh, M. C. (2012). Feminism and
psychology: Analysis of a half-century of research on women and gender. American
Psychologist, 67(3), 211-230.
2. Gergen, M. (2001). Feminist reconstructions in psychology: Narrative, gender &
performance. Thousand Oaks: Sage.
3. Кісь О. ( 2012). Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. –№ 2. - С. 159-172.
4. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні (1999): Монографія / За загальн.
ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт,. – 440 с.
5. Богачевська-Хомяк М., Веселова О.М. (2005). Жіночий рух в Україні [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.
НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", - 672 с.: іл. – Режим
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini (останній перегляд: 01.03.2017)
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Тиждень 2: Теорії фемінізму
Розглядаємо теорії фемінізму, які виникали впродовж ХХ століття. Аналізуємо основні
ідеї ліберального фемінізму на основі книги Беті Фрідан «Загадки жіночності), аналізуємо
причину драми жіночої ідентичності. Розглядаємо марксистський фемінізм як маскулінний
спосіб вирішення проблеми гендерної рівності. Аналізуємо радикальний фемінізм, який своїми ідеями привернув увагу дослідників до дослідження особистісної сфери жіноцтва. Аналізуємо кольоровий, постмодерністський фемінізм, який зосереджений на деконструкції гендерних відносин.
Підготовка студента до заняття: студенти переглядають фільм «Суфражистка»
2015р. – окреслити в результаті перегляду фільму основні ідеї суфражизму; визначити
основні причини появи фемінізму
Обов’язкова література:
1. Gender
discourses
in
educationand
educational
policies
NatalijaMažeikienėhttp://gestproject.eu/wpcontent/uploads/2016/11/GeSt_27102016_Mazeikiene.pdf
2. Жеребкина И.А. (2001). Введение в гендерные исследования. Вып.l. I: Харьков: HTsGI.
3. Еллиот П., Менделл Н. (1998). Теории феминизма. –Гендерные исследования: феминистская методология в социальных науках. - ХЦГИ, 1998. - с.20.
Тиждень 3: Жіночі дослідження/ Гендерні дослідження
Аналізуємо передумови виникнення гендерних досліджень на основі праці «Обмін
жінками» (1947р.) Гейл Рубін. Розглядаємо гендерні дослідження як важливий етап у розвитку гуманітарного знання. Аналізуємо поняття «гендер», «стать», «жіночі дослідження», «гендерні дослідження». Розглядаємо етапи становлення гендерних досліджень. Розкриваємо
основні напрямки гендерних досліджень в Україні.
Підготовка студента до заняття: перегляд фільму "Я застрілила Енді Воргола" (реж.
Мері Харрон, США/Велика Британія, 1996); опрацювати концепцію Г. Рубін на основі матеріалів.
Обов’язкова література:
1. Кісь О. (2000). Гндерні студії в Україні: стан, проблеми, перспективи: http://www.jimagazine.lviv.ua/seminary/2000/sem17-08.htm
2. Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications
– Окреслити основну ідею, концепт гендерних студій;
3. Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender Studies. N.
York: Routledg. – основні ідеї гендерних досліджень.
4. Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (Gender aspects of UNDP projects) //
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
Тиждень 4: Феміністичні теорії у психології
Розкриваємо роль фемінізму, феміністичних теорій у розвитку психологічних досліджень у психології, психології жінок. Аналізуємо теоретичні погляди на гендерні відмінності
з позцій есенціалізму.
Розглядаємо біодетерміністські теорії гендерних відмінностей на основі положень
праць Buss, 1995; Simpson & Kenrick, 1997; Геодакяна 2011.
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Підготовка студента до заняття: Конспектують основні положення праці - Clarke, V. and
Braun, V. (2008) Gender. In: Fox, D., Prilleltensky, I. and Austin, S., eds. (2008) Critical Psychology:
An Introduc- tion. 2nd ed. London: SAGE Publications Ltd, pp. 232-249.
Обов’язкова література:
1. Feminism and/in/as psychology (2015). The Public Sciences of Sex and Gender //Alexandra
Rutherford and Michael Pettit. - York University. American Psychological Association, - Vol.
18. - No. 3. – P. 223–230.
2. The Psychology of Gender (2004). / Alice H. Eagly,Anne E. Beall,Robert J. – The Gilford
press, P. 145-169.
3. Helgeson Viski S.(2012). The psyholody of gender/ Carnegie Mellon University,. P. 29-183.
4. Clarke, V. and Braun, V. (2008) Gender. In: Fox, D., Prilleltensky, I. and Austin, S., eds.
(2008) Critical Psychology: An Introduc- tion. 2nd ed. London: SAGE Publications Ltd, pp.
232-249.
5. Геодакян В.А. (2011). Два пола. Зачем и почему? Эволюционная теория пола — Москва,:
https://batrachos.com/sites/default/files/geodakyan_2011_dva_pola_zachem_i_pochemu
_evolyucionnaya_teoriya_pola.pdf
Тиждень 5: Психоаналіз і гендер.
Розглядаємо основні ідеї психоаналізу, які розкривають есенціалістський підхід до гендеру. Обговорюємо тезу З.Фройда «Анатомія – це доля», фройдовську теорію гендеру. Розглядаємо формування гендерної ідентичності з позицій психоаналізу. Проблематизуємо гендер у класичному психоаналізі. Аналізуємо фройдівську концепцію місця жінки в сім’ї на основі праці Джулієт Мітчел «Психоаналіз і фемінізм: Фройд, Райх, Лейнг і жінки».
Підготовка студента до заняття: опрацювати статтю, визначити есенціалістські погляд
на проблему гендеру в класичному психоаналізі Заграй Л.Д. (Заграй Л.Д. Проблематизація
гендерного досвіду в психоаналізі і фемінізмі. - Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2014. – Вип. 18. – С. 116-121.).
Обов’язкова література:
1. Mitchell J. (1974). Psychoanalysis and Feminism: Freud, Reich, Laing and Women (New
York: Vintage Books,).
2. Заграй Л.Д. Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі і фемінізмі. - Вісник
Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ:
ВДВ ЦІТ, 2014. – Вип. 18. – С. 116-121.).
3. Maccoby Е. Е. The Two Sexes. Growing Apart, Coming Together / Е. Е. Maccoby. –Harvard
University Press, 1998.
Тиждень 6: Соціальні теорії гендеру
Розглядаємо питання формування гендерної ідентичності у соціальній теорії научіння
на основі основних ідей А. Бандури та соціально-когнітивній теорії Л. Колберга. Аналізуємо
механізми формування гендерної ідентичності у соціально-когнітивних теоріях. Розглядаємо
теорію гендерної схеми Сандри Бем, аналізуємо концепцію андрогінії Сандри Бем.
Підготовка студента до заняття: перегляд фільму «Міс репрезентейшин»:
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/movies/201731-gender-bender
Робота над працею Сандри Бем «Лінзи гендера» - виписати основні положення теорії андрогінії.
Обов’язкова література:
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1. Bem S.L. ( 1983). Gender Schema Theory and Its Implication for Child development :
Raising Gender-Aschemat ic Children in a Gender-Schematic ciety// Signs: Journal of
Women in Culture and Society. No. 8. P. 598–616.
2. Bussey Kay Macquarie, Albert Bandura (1999). Social Cognitive Theory of Gender
Development and Differentiation: Psychological Review, Vol. 106, No. 4, 676-713.
3. Perry D. G. The social learning theory of sex differences: Imitation is alive and well / D.
Perry, K. Bussey // Persistens and Social Psychology. – 1979. – V. 37. – Р. 1699-1712.
4. Masters J. C. Modeling and Labeling as integrated determinants of children’s sex-typed
imitative behavior / J. C. Masters. – Сhild Devel. – 1979. – V. 50. – Р. 364-371.
Тиждень 7: Соціологічні теорії гендеру у психології.
У даній темі знайомимося із теоріями, які розкривають механізм формування гендерної ідентичності на основі соціальної взаємодії. Теорія «гендерний дисплей» І.Гофмана, Г.
Гарфінкеля. Обговорення фільму «Агнес». Що допомогло Агнес поводити себе як жінка? Категоризація індивіда за ознакою статі і гендера. Приписування статі (Уест, Зімерман).
Підготовка студента до заняття: перегляд фільму «Хлопчик ти чи дівчинка»:
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/movies/201731-gender-bender - виділити, описати прояви гендерного дисплею.
Обов’язкова література:
1. Garfinkel H. ( 1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.
2. Goffman E. (1976). Gender Display // Studies in the Anthropology of Visual
Communication. Vol. 3. P. 69–77.
3. West C. and Zimmerman D. ( 1991). Doing Gender / / The Social Construction of
Gender / Ed. by J. Lorber and S. Farrell. Sage Publications. P. 13–37.
4. James W. Messerschmidt, Michael A. Messner, Raewyn Connell, Patricia Yancey Martin.
Gender Reckonings: New Social Theory and Research. NYU Press, 2018. 384 c.
Тижні 8-13. Альтернативні/феміністичні теорії формування гендерної ідентичності і
гендерних відмінностей.
У даній темі розглядаються феміністичні теорії розвитку ідентичності та гендерних
відмінностей. На основі прочитаної праці Карен Хорні «Жіноча психологія» окреслюються
основні положення щодо психоаналітичного погляду на формування ідентичності жінки, жіночності, відносин між статями. Аналізується праця Ненсі Чудороу “Відтворення материнства”, розкриваються феміністичні перспективи у психоаналізі. Розглядається яким чином формується мотивація материнства і материнська поведінка, жіноча ідентичність.
Розглядається на основі прочитаної книги К. Гілліган «Іншим голосом: Психологічна
теорія і жіночий розвиток» психологічна теорія розвитку жінки. Аналізуються причини психологічних відмінностей між чоловіками і жінками. Розкривається роль жінки у суспільстві, у
житті чоловіка, уявлення про себе, відчуття ідентичності.
Розкривається значення сучасної феміністської методології у дослідженнях гендерної
ідентичності. Постмодерністська проблематизація гендеру у теорії Джудіт Батлер розкривається через перформативну гендерну суб’єктивність. Перегляд фільму «Коханці кав’ярні де
Фльор» («Les Amants Du Flore»), 2006, Франція; режисер Ілан Дюран – аналіз гендерної ідентичності героїв.
Роглядається жіноча суб’єктивність у теорії Люсі Ірігарей. Аналізується структура істерії
як «Я-ексцес», розкривається роль жіночої сексуальності у формуванні ідентичності. Розгля676

даються основні проблеми і протиріччя сучасних феміністичних теорій. Розкривається проблема кризи ідентичності у постмодерністських теоріях гендеру.
Підготовка студента до заняття: проаналізувати основні суперечності у сучасному фемінізмі на основі статті Lazar, M. M. (2009). Communicating (post)feminisms in discourse.
DISCOURSE & COMMUNICATION, 3: 339.
Перегляд фільму «Янголи із залізними щелепами» («Iron Jawed Angels»), 2004, США;
режисерка Катя Фон Гарньє.
Обов’язкова література:
1. Miller, J.B. (1986). Toward a new psychology of women, 2nd ed. Boston: Beacon Press.
2. Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of
gender. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
3. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development,
2nd ed. Cambridge, MA: Harvard University Press
4. Irigaray L. (2002). The Way of Love / l. Irigaray. – London, New York: Continuum
5. Kristeva, J. (1991). Strangers To Ourselves. – New York: Columbia University Press
6. Linda Alcoff.. Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist
Theory: Signs, Vol. 13, No. 3 (Spring, 1988), pp. 405-436 Published by: The University of
Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3174166
7. Braidotti, Rosi (1994). Butler, Judith, "Interview: Feminism By Any Other Name"in
differences, vol. 6, N 2-3, p. 27-58.
8. Scott Joan W. Millennial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21st Century. Paper
presented on May 6, 2000 at the seminar "Production of the Past", Columbia University,
New York. P.3.
9. Jane Flax (1987). Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory. Signs, Vol. 12,
No. 4, Within and Without: Women, Gender, and Theory, pp. 621-643.
10. Lazar, M. M. (2009). Communicating (post)feminisms in discourse. DISCOURSE &
COMMUNICATION, 3: 339.
11. Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics European Journal of Women’s
Studies , 13(3): 193–209.
12. Wilkinson, S. (1997). Feminism Psychology. In D. Fox, & I. Prilleltensky (Eds), Critical
Psychology: An introduction (P247-264). London: Sage.
13. Kitzinger, C. (1994). Should psychologists study sex differences? Editor’s introduction
special feature. Feminism & Psychology, 4(4), 501-506.
14. Wilkinson, S., & Kitzinger , C. (Eds.). Feminism and discourse: Psychological perspectives.
London: Sage.
15. Kitzinger,, C. Wilkinson, S.& Perkins, R. (1992) Theorizing Heterosexuality,
Feminist&Psychology, 2(3), 293-324.
Тижні 14-16. Феміністичні теорії наукових досліджень.
Феміністська перспектива в методології досліджень. Питання про об'єктивність в гендерних дослідженнях. Наукові дебати щодо застосування кількісних і якісних методів дослідження гендеру. Сандра Хардінг Stand-точкова теорія дослідження.
Підготовка студента до заняття: опрацювати статтю Hesse-Biber, S. N. (2013). Feminist
Research Practice. Los Angeles: Sage Publications
Опрацювати огляд Сандри Хардінг “Review of Sandra Harding’s Objectivity and Diversity:
Another Logic of Scientific Research.” Social Epistemology Review and Reply Collective 5, no. 4
(2016): 60-64.
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Розробити програму дослідження гендерної ідентичності на основі якісних методів
(на основі тематичного-аналізу самоописів жінок за працею Braun, Virginia and Clarke, Victoria
(2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp. 77101).
Обов’язкова література:
1. Willig C., & W. Stainton-Rogers (2017) (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research in
psychology. London: Sage.
2. Hesse-Biber, S. N. (2013). Feminist Research Practice. Los Angeles: Sage Publications
3. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman &
Littlefield
4. Review of Sandra Harding’s (2016) Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific
Research.” Social Epistemology Review and Reply Collective 5, no. 4: 60-64.
http://wp.me/p1Bfg0-2T3
5. Braun, Virginia and Clarke, Victoria (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative
Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.
6. Harding Sandra (1986). The Science Question in Feminism. Cornell University.
https://www.andrew.cmu.edu/course/76-327A/readings/Harding.pdf
7. Haubl R., «Modelle psychoanalytischer Text interpretation», in V. Flick, ed., et al., Handbuch
Qualitative Sozialforschung (Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union, 1995): 219-223, S.
220.

1.
2.
3.

4.

Обов’язкова література
Abigail J. Stewart and Christa McDermott. (2004).Gender in psychology. Psychology
Department and Women’s Studies Program, University of Michigan, P. 519-526: 534-538.
Andermahr S., Lovell T. and Wolkowitz C. (Eds).( 2000) A Glossary of Feminist Theory. London:
Arnold; New York:Oxford University Press,. P.103-104.
Bem S.L. ( 1983). Gender Schema Theory and Its Implication for Child development :
Raising Gender-Aschemat ic Children in a Gender-Schematic ciety// Signs: Journal of
Women in Culture and Society. No. 8. P. 598–616.
Bussey Kay Macquarie, Albert Bandura. Social Cognitive Theory of Gender Development and
Differentiation: Psychological Review 1999, Vol. 106, No. 4, 676-713.

5.
6. Braidotti, Rosi (1994). Butler, Judith, "Interview: Feminism By Any Other Name"in differences,
vol. 6, N 2-3, p. 27-58.
7. Braun, Virginia and Clarke, Victoria (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative
Research in Psychology, 3 (2). pp. 77-101.
8. Богачевська-Хомяк М., Веселова О. Жіночий рух в Україні[Електронний ресурс] / Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут
історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. 672 с.
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini (останній
перегляд:
01.03.2017)
9. Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering: Psychoanalysis and the sociology of
gender. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
10. Crawford, M. & Linden, R. (2013). Women and Gender. A Feminist Psychology. N. York: Mc
Graw Hill.
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11. Clarke, V. and Braun, V. (2008) Gender. In: Fox, D., Prilleltensky, I. and Austin, S., eds. (2008)
Critical Psychology: An Introduc- tion. 2nd ed. London: SAGE Publications Ltd, pp. 232-249.
12. Connel, R.W. (2005). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
13. Connell R.W. ,Connell Raewyn (1987). Gender and Power: Society, the Person, and Sexual
Politics. Stanford University Press, - 334 с.
14. Dorottya
Rédai.
Feminist
Pedagogy
http://gestproject.eu/wpcontent/uploads/2016/11/GeSt_27102016_Redai_Feminist_Pedagogy.pdf
15. Gender
in
Morocco:
Contemporary
Issues
Rddad
S.
http://gestproject.eu/wpontent/uploads/2016/11/Final_Compendium_UA_2017.pdf
16. Eagly, A. H., Eaton, A., Rose, S. M., Riger, S., & McHugh, M. C. (2012). Feminism and
psychology: Analysis of a half-century of research on women and gender. American
Psychologist, 67(3), 211-230.
17. Еліот П., Мендел Н. (1998). Теории феминизма. –Гендерные исследования: феминистская
методология в социальных науках. - ХЦГИ, 1998. - с.20.
18. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The New Basics. N.
York: Oxford University Press.
19. Feminism and/in/as psyсhology (2015). The Public Sciences of Sex and Gender //Alexandra
Rutherford and Michael Pettit. - York University. American Psychological Association. Vol. 18.
No. 3. P. 223–230 .
20. Garfinkel H. ( 1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall.
21. Gergen, M. (2001). Feminist reconstructions in psychology: Narrative, gender & performance.
Thousand Oaks: Sage.
22. Gender
discourses
in
educationand
educational
policies
NatalijaMažeikienėhttp://gestproject.eu/wpcontent/uploads/2016/11/GeSt_27102016_Mazeikiene.pdf
23. Гендерні аспекти проектів Програми розвитку ООН (Gender aspects of UNDP projects) //
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
24. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd
ed. Cambridge, MA: Harvard University Press..
25. Goffman E. (1976). Gender Display // Studies in the Anthropology of Visual
Communication. Vol. 3. P. 69–77.
26. James W. Messerschmidt, Michael A. Messner, Raewyn Connell, Patricia Yancey Martin.
Gender Reckonings: New Social Theory and Research. NYU Press, 2018. 384 c.
27. Harding Sandra (1986). The Science Question in Feminism. Cornell University.
https://www.andrew.cmu.edu/course/76-327A/readings/Harding.pdf
28. Helgeson Viski S. The psyholody of gender/ Carnegie Mellon University, 2012. P. 29-183.
29. Hesse-Biber, S. N. (2013). Feminist Research Practice. Los Angeles: Sage Publications.
30. Horney, K. (1993).Feminine Psychology, H. Kelman (ed.). New York: Norton. 1993. 269 c.
31. Irigaray L. (2002). The Way of Love / l. Irigaray. – London, New York: Continuum.
32. Jane Flax. Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory. Signs, Vol. 12, No. 4,
Within and Without: Women, Gender, and Theory (Summer, 1987), pp. 621-643.
33. Kitzinger, C. (1994). Should psychologists study sex differences? Editor’s introduction special
feature. Feminism & Psychology, 4(4), 501-506.
34. Kitzinger,, C.
Wilkinson, S.& Perkins, R.
(1992) Theorizing Heterosexuality,
Feminist&Psychology, 2(3), 293-324.
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35. Kristeva, J. (1991). Strangers To Ourselves. – New York: Columbia University Press.
36. KIs O. (2011).Telling the Untold: Representations of Ethnic and Regional Identities in Ukrainian
Women’s Autobiographies // Orality and Literacy: Reflections across Disciplines / Ed. by Keith
Carlson, Natalia Khanenko-Friesen, and Kristina Fagan. – Toronto: University of Toronto Press,
– С. 280-314.
37. Кісь О. (2012). Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. –№ 2. - С. 159-172.
38. Lazar, M. M. (2009). Communicating (post)feminisms in discourse. SCOURSE &
COMMUNICATION, 3: 339.
39. Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender Studies. N. York:
Routledge
40. Linda Alcoff.. Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in Feminist
Theory: Signs, Vol. 13, No. 3 (Spring, 1988), pp. 405-436 Published by: The University of
Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3174166
41. Lips, H. (2007). Sex and Gender. N. York: Mc Graw Hill
42. Mitchell J. (2001). Psychoanalysis and Feminism: Freud, Reich, Laing and Women (New York:
Vintage Books,).
43. Miller, J.B. (1986). Toward a new psychology of women, 2nd ed. Boston: Beacon Press.
44. Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications
45. Review of Sandra Harding’s (2016) Objectivity and Diversity: Another Logic of Scientific
Research.” Social Epistemology Review and Reply Collective 5, no. 4: 60-64.
http://wp.me/p1Bfg0-2T3
46. Rooney E. (2008). Discipline and Vanish: Feminism, the Resistance to Theory, and the Politics
of Cultural Studies. In Joan Wallach Scott (ed.) Women’s Studies on the Edge. Duke University
Press.
47. Scott Joan W.. (2000). Millennial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21st Century. Paper
presented on May at the seminar "Production of the Past", Columbia University, New York.
P.3. 6
48. Смоляр Л. (1999). .Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / Одеса:
Астропринт.
49. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman &
Littlefield
50. West C. and Zimmerman D. ( 1991). Doing Gender / / The Social Construction of
Gender / Ed. by J. Lorber and S. Farrell. Sage Publications. P. 13–37.
51. Wiegman (2014): “The Times We’re In: Queer Feminist Criticism and the Reparative ‘Turn,’”
Feminist Theory, vol. 15 no. 1, April 2014, pp. 4-25.
52. Wilkinson, S. (1997). Feminist psychology. In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical psychology.
An introduction (pp. 247-264). London: Sage Publications.
53. Wilkinson, S., & Kitzinger , C. (Eds.). Feminism and discourse: Psychological perspectives.
London: Sage.
54. Willig C., & W. Stainton-Rogers (2017) (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research in
psychology. London: Sage.
55. Yuval-Davis, N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics European Journal of Women’s
Studies , 13(3): 193–209.
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56. Заграй Л. (2014). Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі і фемінізмі. - Вісник
Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ: ВДВ
ЦІТ, – Вип. 18. – С. 116-121.
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3.2.2. Навчальна програма дисципліни «Гендерна психологія»
Розробник програми: Куравська Н.В.
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів:
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація: Соціальна психологія. Гендерні студії
Назва курсу: Гендерна психологія
Загальний обсяг: 90 годин (3 кредити)
1. Короткий опис курсу
Основним напрямком курсу є проблема гендеру як соціокультурної, символічної конструкції статі, яка включає в себе систему цінностей, норм і характеристик чоловічої й жіночої
поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та стосунків жінок і чоловіків. У цьому
курсі гендер постає як предмет наукового дослідження у соціальній психології, що дозволяє
аналізувати його в таких категоріях, як гендерні відносини, гендерні стереотипи та ролі, гендерна ідентичність і т.д., змістове насичення яких визначається соціальними, політичними,
економічними та культурними умовами існування соціуму. Курс звертається до концепції
фемінізму.
2. Мета курсу
Метою курсу є формування у студентів знань про гендерний підхід у психології, про
формування психологічних особливостей чоловіків і жінок під впливом соціокультурних умов
їх життя, про особливості репрезентації гендеру в суспільстві за допомогою таких понять, як
гендерні стереотипи, гендерні ролі, гендерні відносини, гендерна соціалізація, гендерна ідентичність.

-

3. Результати навчання
Після успішного впровадження курсу студенти повинні вміти:
розуміти важливість гендерної проблематики в сучасному світі;
аналізувати вплив суспільства на формування гендеру;
оцінювати соціальні, культурні, правові, економічні, політичні явища з позицій гендерного аналізу;
порівнювати гендерні системи різних суспільств;
критично аналізувати психологічні праці, присвячені питанням статі та гендеру;
використовувати методики для проведення емпіричних досліджень гендерних питань
у психології;
враховувати гендерні відмінності при організації своєї взаємодії з різними людьми;
виявляти та ідентифікувати гендерну проблематику в практичній діяльності психолога;
вирішувати питання, пов’язані з гендерною проблематикою як у своєму житті, так і в
майбутній професійній діяльності.
4. Методи навчання
Для викладання курсу використовуються такі методи:
лекції, дискусія, інтерпретативні методи, мозковий штурм.
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Опис навантаження для студентів ( лекції, семінарські, індивідуальні заняття в кількості годин і загальній кількості годин для вивчення курсу):
Лекції – 12
Семінарські – 18
Індивідуальні – 60
Загальна кількість – 90
6. Оцінювання
Методи оцінки знань студентів та відсоток, що виділяються для кожного методу оцінки:
•
•
•
•

активність на заняттях, яка демонструє обізнаність студента у навчальному матеріалі 15% від загальної оцінки;
презентація результатів контент-аналізу гендерних стереотипів у рекламі (у друкованих чи електронних мас-медіа) - 30% від загальної оцінки;
презентація результатів критичного аналізу нормативно правових документів України
з питань гендерної політики - 30% від загальної оцінки;
підсумкове тестування - 25% від загальної оцінки.

7. Розклад курсу
Тиждень 1: Дослідження гендеру: основні поняття та історія
Розглядаємо вступ до Досліджень Жіноцтва та Гендеру як міждисциплінарного предмету, що вивчає ключові питання щодо значення гендеру у суспільстві. Ознайомимося із історією виникнення поняття «гендер» та роллю фемінізму в цьому; дамо характеристику
першої, другої і третьої хвиль фемінізму; проведемо аналіз парадигм досліджень гендеру,
зокрема парадигми статеворольових відмінностей, парадигми унікальності жіночої психології, парадигми соціального конструювання гендеру. Розглянемо відмінності та співвідношення понять «стать» і «гендер»; обговоримо гендерні системи європейських та українського
суспільств.
Підготовка студента до заняття: ознайомитися з питанням гендерної статистики
України, щоб під час заняття мати змогу разом із викладачем обговорити питання про
представленість жінок і чоловіків у таких соціальних сферах, як право, культура, освіта,
виробництво, медицина, суспільна політика та сім’я.
Основна література:
1. Гендерна статистика України. Сучасний стан, проблеми, напрямки вдосконалення //
Електронний ресурс: http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/124-henderna-statystykaukrainy-suchasnyi-stan-problemy-napriamky-vdoskonalennia
2. Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Україні. Стратегії впливу //
3. Електронний ресурс: http://www.osce.org/uk/odihr/85975?download=true
4. Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications
5. Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender Studies. N.
York: Routledge
Тиждень 2: Дослідження гендеру та психологія
Розглядаємо зв’язок між дослідженнями гендеру та гендерною психологією, за допомогою критичної оцінки наявних досліджень міжстатевих відмінностей та способів формування гендеру суспільством; даємо характеристику методам досліджень, які використову683

ються у гендерній психології. Головним завданням цієї сесії є ознайомлення студентів з питаннями психологічних відмінностей представників чоловічої і жіночої статі в когнітивній,
мотиваційній, емоційній та поведінковій сферах; ролі соціальних інститутів у статеворольовому розвитку хлопчиків і дівчаток, чоловіків і жінок (гендерна соціалізація).
Підготовка студента до заняття: самостійно вивчити питання про роль соціальних
інститутів у статево рольовому розвитку дітей, щоб мати змогу обговорити його з
викладачем.
Обов’язкова література:
1. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
2. Helgeson, V. (2017). Psychology of Gender. N. York: Routledge
3. Lips, H. (2016). A New Psychology of Women. Gender, Culture and Ethnicity, 4th ed. N.
York: Mc Graw Hill
4. Wade , L. & Ferree, M.M. (2014). Gender: Ideas, Interactions, Institutions. N. York: WW.
Norton & Co
Тиждень 3: Феміністична критика у психології
На цьому занятті ми будемо говорити про феміністичну критику науки і наукової традиції, про феміністичну епістемологію. Проаналізуємо методологічні дискусії щодо кількісних
і якісних методів дослідження. Розглянемо теорію феміністичної точки зору (Сандра Хардін);
феміністичні дослідження у психології: історія та сучасність. Обговоримо підходи та традиції
феміністичної критики у психології, зокрема критику у головних галузях психології: соціальній
психології, віковій психології, клінічній психології, когнітивній психології, психологічному консультуванні.
Підготовка студента до заняття: самостійно прочитати розділ 1 (1а) із книги: Parker, I.
(2015). Handbook of Critical Psychology. London: Routledge
Обов’язкова література:
1. Parker, I. (2015). Handbook of Critical Psychology. London: Routledge
2. Wilkinson, S. (1997). Feminist psychology. In D. Fox & I. Prilleltensky (Eds), Critical
psychology. An introduction (pp. 247-264). London: Sage Publications.
3. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman &
Littlefield
4. Hesse-Biber, S. N. (2013). Feminist Research Practice. Los Angeles: Sage Publications
Тиждень 4: Гендер, домінування та взаємозалежність
В цій сесії ми будемо говорити про унікальне поєднання чоловічого домінування і інтимної гетеросексуальної взаємозалежності. Обговоримо еволюційні та біосоціальні теорії
патріархату. Заняття буде відбуватися у формі дискусії, основний акцент якої буде присвячений питанню про те, як жінки і чоловіки сприймають і відносяться один до одного відповідно
до ідеї «домінування - взаємозалежність».
Підготовка студента до заняття: прочитати розділ 2 (стор. 25-53) із книги: Laurie
A.Rudman, Peter Glick (2008). The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy Shape
Gender Relations.
Обов’язкова література:
1. Laurie A.Rudman, Peter Glick (2008). The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
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2. Wade , L. & Ferree, M.M. (2014). Gender: Ideas, Interactions, Institutions. N. York: WW.
Norton & Co
3. Michelle K. Ryan, Nyla R. Branscombe. (2013). The SAGE Handbook of Gender and
Psychology. London: SAGE
Тиждень 5: Гендерна ідентичність особистості
Розглядаємо концепції гендерної ідентичності, теорії і етапи її формування; аналізуємо структуру гендерної ідентичності, види гендерної ідентичності. Обговоримо відмінності
між поняттями «статева ідентичність» та «гендерна ідентичність». Розглянемо механізми
конструювання гендерної ідентичності та проблеми, які у зв’язку з цим можуть виникати;
кризи жіночої ідентичності та чоловічої ідентичності. Розкриваємо питання інверсій статевих
орієнтацій, їх видів та теорій, що пояснюють їх виникнення. Під час заняття буде проводитись
мозковий штурм з приводу питання про профілактику та подолання інверсій статевих орієнтацій.
Підготовка студента до заняття: студенти приносять результати проведених методик (вибір респондента вільний):
1) Діагностика психологічної статі С.Бем (адаптований варіант)
2) Метод незакінчених речень з визначення особливостей гендерної ідентичності
(Л.Ожигова)
Обов’язкова література:
1. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
2. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
3. Helgeson, V. (2017). Psychology of Gender. N. York: Routledge
4. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The New Basics.
N. York: Oxford University Press
Тиждень 6: Суть та витоки гендерних стереотипів
Розглянемо роль гендерних стереотипів у життєдіяльності особистості. Розкриємо питання про види гендерних стереотипів, зокрема їх прояви у мові, медіа та рекламі; виділимо
їх психологічні та соціальні функції. Будемо аналізувати вплив гендерних стереотипів на розвиток особистості. Звернемо також увагу і на феноменологію гендерних ролей: охарактеризуємо норми жіночої гендерної ролі і норми чоловічої гендерної ролі, а також гендернорольові дисгармонії.
Підготовка студента до заняття: студенти будуть презентувати результати проведеного контент-аналізу проблеми гендерних стереотипів у рекламі (у друкованих чи
електронних мас-медіа).
Обов’язкова література:
1. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
2. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
3. Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
Тиждень 7: Розвиток гендерних відносин
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Будемо знайомитися із закономірностями диференціації відносин у сфері міжстатевої
взаємодії. Гендерні відносини будуть аналізуватися нами як реальні практики і моделі міжстатевої взаємодії, які детерміновані гендерними уявленнями, стереотипами, установками і
відображені у свідомості суб’єктів. Основним завданням цієї сесії є ознайомлення студентів із
такими питаннями, як гендерні відносини у дитинстві, гендерні відносини у стосунках (любов, секс), гендерні відносини у сім’ї, гендерні відносини на робочому місці.
Підготовка студента до заняття: підготувати письмові повідомлення (реферат) на
одну із запропонованих тем: «Дружба і кохання в юнацькому віці: гендерні відмінності»,
«Партнерські і домінантно-залежні моделі міжстатевих відносин у сім’ї», «Гендерні відносини у професійній сфері»
Обов’язкова література:
1. Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
2. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
3. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
4. Dea,S. (2016). Beyond the Binary: Thinking about Sex and Gender. Peterborough:
Broadway Press
5. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The New Basics.
N. York: Oxford University Press
Тиждень 8. Гендер, дискримінація та взаємозумовленість
В цій сесії ми ознайомимося з проблемою гендерної нерівності у таких соціальних
сферах, як політика, право, освіта, виробництво, медицина, сім’я і т.д.; розкриємо зміст таких
теорій гендерної нерівності, як теорія функціоналізму, теорія конфлікту, психоаналітична теорія, немарксистські теорії. Разом із студентами будемо аналізувати причини і наслідки гендерної асиметрії в суспільстві та обГрунтовувати необхідність гендерної просвіти. Заняття
буде проводитися у формі дискусії, де кожен студент матиме змогу висловити свою точку
зору з приводу заявленої теми, а в підсумку ми спробуємо визначити зміст і форми роботи
щодо гендерної просвіти в українському суспільстві.
Підготовка студента до заняття: самостійно опрацювати наступний матеріал:
1. Ідея та цінність гендерної рівності у політиці Європейського Союзу // Електронний ресурс: http://povaha.org.ua/ideya-ta-tsinnist-hendernoji-rivnosti-u-politytsievropejskoho-soyuzu/
2. ПРАВА ЖІНОК І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ // Електронний ресурс:
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
Обов’язкова література:
1. Michelle K. Ryan, Nyla R. Branscombe. (2013). The SAGE Handbook of Gender and
Psychology. London: SAGE
2. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
3. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
Тиждень 9. Гендер та насильство
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Будемо аналізувати насильство, пов’язане із гендером, включаючи сексуальне насильство, насильство у стосунках та переслідування, крізь призму психології, соціології та права. Зокрема розглядатимуться питання про насильство в сім’ї, в стосунках; про насильство та
сексуальні домагання і т.д. Особлива увага буде зосереджена на підході взаємозумовленості,
відносно якого гендерне насильство виникає за соціальних умов влади, домінування та контролю як супутнього фактору гендеру, раси/етнічної приналежності, соціоекономічного класу, віку, сексуальності, національності та інших чинників. Ми також спробуємо провести аналіз конкретних життєвих ситуації, які будемо інтерпретувати через такі поняття, як кримінологія і віктимологія гендеру.
Підготовка студента до заняття: самостійно підготувати питання про кримінологію
гендеру в сім’ї, у стосунках та на робочому місці, які будуть обговорюватися на занятті з
метою складання психологічних рекомендацій щодо профілактики гендерного насильства
у зазначених сферах. Крім цього, на занятті студенти будуть презентувати результати
проведеного критичного аналізу нормативно-правових документів України з питань гендерної політики.
Обов’язкова література:
1. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М,
Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.
2. Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
3. Michelle K. Ryan, Nyla R. Branscombe. (2013). The SAGE Handbook of Gender and
Psychology. London: SAGE
4. Crawford, M. (2011). Transformations. Women, Gender and Psychology. N. York : Mc Graw
Hill
8. Рекомендована література:
1. Crawford, M. & Linden, R. (2013). Women and Gender. A Feminist Psychology. N. York: Mc
Graw Hill
2. Crawford, M. (2011). Transformations. Women, Gender and Psychology. N. York : Mc Graw Hill
3. Connel, R.W. (2005). Masculinities. Berkeley: University of California Press
4. Evans, K. ,Kincade, E.A., & Seems, S.R. ( 2011). Introduction to Feminist Therapy. Los Angeles:
Sage Publications
5. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd
ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
7. Lips, H. (2007). Sex and Gender. N. York: Mc Graw Hill
8. Lips, H. (2016). A New Psychology of Women. Gender, Culture and Ethnicity, 4 th ed. N. York: Mc
Graw Hill
9. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The New Basics. N.
York: Oxford University Press
10. Helgeson, V. (2017). Psychology of Gender. N. York: Routledge
11. Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender Studies. N. York:
Routledge
12. Michelle K. Ryan, Nyla R. Branscombe. (2013). The SAGE Handbook of Gender and Psychology.
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London: SAGE
13. Parker, I. (2015). Handbook of Critical Psychology. London: Routledge
14. Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications
15. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
16. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman &
Littlefield
17. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні
та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко
Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я.,
2010. – 372 с.
18. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн.
– К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
19. Wade , L. & Ferree, M.M. (2014). Gender: Ideas, Interactions, Institutions. N. York: WW. Norton
& Co
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3.2.3. Концепція навчання дисципліни «Гендер і кар’єра»
Автор: Чуйко О.М.
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів:
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Спеціалізація: Соціальна психологія. Гендерні студії
Назва курсу:
Гендер і кар’єра
Загальний обсяг: 90 годин (3 кредити)
1. Короткий опис курсу
Курс «Гендер і кар’єра» призначений для підготовки студентів магістерської програми
спеціальності «Психологія», спеціалізації «Соціальна психологія. Гендерні студії». Курс спрямований на розширення знань студентів про психологічні особливості професійної діяльності
і досягнення кар’єри жінок з метою використання даних знань у професійній діяльності психолога. В процесі вивчення курсу студенти розглянуть питання особливостей зайнятості жінок, основні підходи до вивчення кар’єри, проаналізують соціальні та психологічні чинники,
що впливають на розвиток кар’єри жінки, проблеми гендерної рівності (нерівності) у досягненні кар’єри, феміністичні підходи до розв’язання гендерних питань досягнення кар’єри.
Основна увага приділяється формуванню навиків здійснення психологічного супроводу особистості в темі гендерної специфіки досягнення кар’єри.
2. Мета курсу
Основною метою курсу є формування у студентів компетенцій організації та здійснення психологічного супроводу професійної діяльності та кар’єрного зростання жінок.

•
•
•
•
•
•
•

3. Навчальні результати:
Розуміти роль гендеру у професійному становленні та досягненні кар’єри особистості;
Аналізувати гендерні стереотипи, а також мотиви, цінності, потреби, установки жінок
в процесі досягнення кар’єри;
Оцінювати вплив соціальних і психологічних чинників на досягнення кар’єри жінками;
Співставляти досвід вітчизняних та європейських досліджень у вивченні проблем гендеру і кар’єри;
Проводити дослідження гендерних проблем у кар’єрному зростанні жінок;
Організовувати психологічний супровід гармонійного досягнення кар’єри жінками;
Усвідомлювати власну особистісну і професійну позицію щодо питань гендеру, гендерної рівності у професійному становленні та досягненні кар’єри жінок.

4. Методи навчання
Лекції , семінари, дискусії, самостійна робота студентів -- написання есе, огляду наукових статтей, презентації
5. Розподіл робочого навантаження для студентів (наприклад, лекції, семінари, індивідуальні години та загальні години)
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Лекції – 14
Семінари – 18
Самостійна робота – 58
Загальна кількість годин – 90
6. Оцінювання
Дискусії, усні та письмові відповіді (обГрунтованість позицій в обговоренні, вміння
аналізувати та оцінювати проблему) – 30%
Есе – 10%
Анкета дослідження гендерних переслідувань – 10%
Дослідження гендерних уявлень – 10%
Презентація (результати програми психологічного супроводу проблеми (тренінгу) –
40%
7. Графік курсу
Тиждень 1: Вступ. Актуальність вивчення гендерної специфіки кар’єрного зростання
особистості.
В Європі актуалізується питання реалізації гендерної політики на ринку праці. Важливість даної проблеми пов’язана з тим, що й дотепер існують деякі відмінності у можливостях
професійної діяльності чоловіків і жінок. Тож варто розглянути особливості чоловічої і жіночої зайнятості в Україні та Європі.
Аналіз основних поняття, які будуть розкриватись у навчальному курсі (гендер, гендерна ідентичність, гендерні стереотипи, гендерна нерівність, гендерна професійна сегрегація,
розрив в оплаті праці, гендерне насильство, поєднання роботи і сімейного життя); питання
про особливості та причини безробіття жінок, аналізують і порівнюють зайнятість жінок в
України і Європи. Заняття проводиться у формі дискусії.
Ваша підготовка до цього заняття : перегляд відео «Гендер в нашому житті»
(Gender
in
Our
Life
UA
Version)
2011
https://www.youtube.com/watch?v=cRSEqo4LKOg&index=4&list=PL04448409435A81D9 (19 хвилин), де відображено гендерні очікування і стереотипи в повсякденному житті та плануванні
кар’єри жінок. Чи стикались студенти із подібними ситуаціями?
Необхідна література:
1. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Е.М.Лібанова,
О.В.Макарова, С.Ю. Аксьонова, Г.В. Герасименко та ін.. Київ, 2012, 212с. URL:
http://www.idss.org.ua/monografii/2013_ua_womens%20participation.pdf
2. Гендерні аспекти ринку праці /
http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350808
3. Gender Equality Index. Retrieved from http://eige.europa.eu/gender-equality-index
4. Gender Equality Glossary and Thesaurus/ http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus
Тиждень 2. Гендерна рівність (нерівність) на робочому місці в Україні та Європі.
Дискусія з приводу наявності гендерної нерівності в Україні. Перегляд відео (5 хв) «Чи
є
в
Україна
дискримінація?
Соціальний
експеримент»
(https://www.youtube.com/watch?v=SrHUmIDrKWE), Гендерна дискримінація в Україні у професійному
середовищі.
Відео
«Жінки
і
ЗМІ
«(25
хв)
https://www.youtube.com/watch?v=D06jno9fMdI. Обговорення можливості досягнення
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кар’єри жінками у різних сферах. Сфери зайнятості чоловіків і жінок. Гендерні стереотипи
щодо чоловічих та жіночих професій. Чи стикаються жінки із труднощами у «чоловічому»
виді діяльності? Гендерна рівність і оплата праці: досвід європейських країн. Аналіз причин
нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок.
Ваша підготовка до цього заняття: на основі аналізу статей здійснити порівняльний
аналіз вияву гендерної нерівності на роботі в Україні, Європі, США.
Завдання відправити на електронну пошту викладача за 24 год до заняття.
Необхідна література:
1. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Е.М.Лібанова,
О.В.Макарова, С.Ю. Аксьонова, Г.В. Герасименко та ін.. Київ, 2012, 212с. URL:
http://www.idss.org.ua/monografii/2013_ua_womens%20participation.pdf
2. Gender Equality Index. Retrieved from http://eige.europa.eu/gender-equality-index
3. Study and work in the EU: set apart by gender (2017). Retrieved from
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/study-and-work-eu-set-apart-gender
4. Work in the EU: women and men at opposite ends (2017). Retrieved from
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/work-eu-women-and-men-opposite-ends
Тиждень 3. Психологічні основи досягнення кар’єри особистістю. Теорії зайнятості
жінок.
Основні підходи до вивчення поняття «кар’єра». Поняття «професійна діяльність»,
«зайнятість». Аналіз чинників кар’єрного розвитку особистості. Види кар’єри. Основні етапи
розвитку кар’єри.
На занятті розглянемо основні теорії зайнятості жінок, проаналізуємо основні моделі
зайнятості. Обговоримо, які моделі характерні нашому суспільству, який домінує європейський досвід.
Ваша підготовка до цього заняття: підібрати методики психологічної діагностики
кар’єрних домагань та кар’єрних орієнтацій особистості
Необхідна література:
1. Гендер у соціологічних та психологічних дослідженнях: навч. посібник/ Л.О Шевченко,
Ю.В.Кобікова. – К.: 2015 – 5-43с.
2. Hüttges A, Fay D. Gender Influences on Career Development. A Brief Review. Journal of
Personnel Psychology 2015; Vol. 14(3):113–120
3. Лозовецька В. Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах : монографія. Київ,
2015. 279
Тиждень 4-5. Соціальні та соціально-психологічні чинники досягнення кар’єри жінками.
На лекціях здійснимо загальний огляд чинників досягнення кар’єри жінками. Особливу увагу приділимо соціальним та соціально-психологічним чинникам: етнопсихологічним та
соціокультурним. Вплив суспільної, економічної кризи, конкурентного середовище на професійне становлення та кар’єрний розвиток жінок. Масова свідомість, ЗМІ як чинники формування кар’єрних орієнтацій жінок. Організаційні чинники досягнення кар’єри жінками: корпоративна культура організації, стиль управління вищого керівництва тощо. Вплив референтних осіб, механізми наслідування у досягненні кар’єри жінок. Проаналізуємо основні
бар’єри кар’єрного розвитку жінки. Перегляд відео Перегляд відео «Про кар'єру чоловіків і
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жінок» / https://www.youtube.com/watch?v=iZKdL_28CAQ. З якими видами бар’єрів у
кар’єрному рості стикаються жінки? Чи стикались учасники групи з даними бар’єрами?
Розглянемо можливості жінки у здобутті професійної освіти та професійної підготовки
у ВНЗ. Аналіз мотивів отримання вищої освіти жінками, особливості професійної самореалізації жінок з вищою освітою.
Ваша підготовка до цього заняття: Підготуватись до дискусії на тему «Конкуренція як
чинник розвитку кар’єри жінки».
Необхідна література:
Heilman, M.E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent
women's ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, ( 4) 657-674
Тиждень 6. Гендерні аспекти менеджменту. Жінки і управління.
На занятті обговоримо основні теорії жіночого лідерства. Жінка – керівник: стереотипи і реалії. Чи може жінка бути топ-менеджером? Які психологічні труднощі виникають на
шляху розвитку управлінської кар’єри жінок? Особливості жіночого стилю керівництва.
Очікування працівників щодо виконання управлінських функцій жінками. Повага до
чоловіків та жінок на управлінських посадах. Вимоги, очікування до жінок у політиці. Жінки у
державному управлінні.
Ваша підготовка до цього заняття: підготувати есе на тему «Успішна жінкауправлінець : психологічний портрет»;
підготувати резюме однієї із нижче перелічених статі. Обговорення думок на занятті.
Резюме вислати на електронну пошту викладача за 48 год до заняття.
Необхідна література:
1. Schein, V. E. (2007) "Women in management: reflections and projections". Women in
Management Review, 22 (1), 6 – 18
2. Hoyt Crystal L., Simon S. (2017). Social Psychological Approaches to Women and Leadership
Theory. Jepson School of Leadership Studies articles, book chapters and other publications.
248. http://scholarship.richmond.edu/jepson-faculty-publications/248
Тиждень 7 – 8. Гендерне насилля на роботі
На занятті підніметься питання актуальності проблеми гендерного насилля на роботі.
Чи варто говорити про існування гендерного насилля на робочому місці в Україні, Європі? Які
прояви, види гендерного насилля на робочому місці? Поняття «сексуальне домагання на
роботі». Віктимні характеристики жінок, що стають жертвами гендерного насилля. Ставлення
студентів до гомосексуалістів, лесбіянок, транссвеститів. Проблеми лесбіянок на робочому
місці: установки, стереотипи, бар’єри взаємодії і спілкування, переслідування. Гендерна ідентичність (лесбіянки) і прийом на роботу. Сексуальні домагання та ставлення до роботи, сексуальне домагання і професійний стрес у жінок.
Психологічна допомога жінкам, що переживають (пережили) насилля на робочому
місці. Основні напрями профілактики та боротьби із сексуальним домаганням жінок на роботі. Досвід країн Європи у боротьбі із насильством жінок на робочому місці.
Ваша підготовка до цього заняття:
скласти інтерв’ю на тему вияву ознак гендерного переслідування та домагання на роботі. Опитати кілька респондентів (3-5). Зробити узагальнюючий висновок про поширеність
сексуальних домагань на роботі, форми вияву, реагування опитуваних;
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огляд статтей, висвітлення основних напрямів запобігання та боротьби з насильством
над жінками на роботі у одній із країн Європи.
Рекомендована література:
1. Combating violence against women: European Union / http://eige.europa.eu/rdc/eigepublications/combating-violence-against-women-european-union
2. http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-against-women
3. Harriet Samuels (2003). Sexual harassment in the workplace: a feminist analysis of
recent developments in the UK. Women's Studies International Forum Volume 26,
Issue 5, Pages 467–482
4. Fonny Hutagalung (2012). Sexual Harassment: A Predictor to Job Satisfaction and
Work Stress among Women Employees. Procedia - Social and Behavioral Sciences ,
Volume 65, Pages 723–730
5. Elizabeth McDermott (2006). Surviving in Dangerous Places: Lesbian Identity
Performances in the Workplace, Social Class and Psychological Health. Feminism &
Psychology , vol. 16, 2 : pp. 193-211, 2006
Тиждень 9 - 10. Психологічні чинники досягнення кар’єри жінками.
На занятті будемо розглядати внутрішні чинники професійного становлення та досягнення кар’єри жінками. Проаналізуємо основні мотиви, потреби, цінності кар’єрного розвитку жінок. Мотивація досягнення успіху і уникнення невдач. Страх успіху у жінок. Психологічна
готовність до ведення власної справи. Самооцінка, самоефективність, рівень домагань, впевненість в собі та почуття власної гідності жінки і кар’єрний розвиток. Формування професійних, життєвих цілей та перспектив жінок. Особливості гендерної ідентичності, маскулінність,
фемінність, андрогінність жінок і вибір типу кар’єрних орієнтацій. Стресостійкість та досягнення кар’єри жінками. Самопочуття жінки (здоров’я) як чинник досягнення кар’єри. Самореалізація жінок у професійній діяльності. Кар’єрний розвиток та баланс у інших сферах життя. Сімейні настанови, концепції та їх вплив на розвиток кар’єри жінки. Чи приходилось студенткам у батьківській сім’ї чути: «Головне для жінки – вдало вийти заміж» чи « Жінка має
бути самостійною і незалежною від чоловіка, тому варто будувати кар’єру».
Ваша підготовка до даного заняття: у власному щоденнику проаналізувати психологічні чинники їх професійного становлення. На основі методу генограми вивчити родинні концепції щодо кар’єрного розвитку жінки.
Необхідна література:
1. Hyde, J. S. & Kling, K. C. (2001). Women, motivation and achievement. Psychology of
women Quarterly, 25, 364-378
2. Лозовецька В. Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах : монографія. Київ,
2015. 279
Тиждень 11 -12. Психологічні особливості узгодження сім’ї і роботи жінками.
На занятті відбудеться обговорення особливостей поєднання жінкою професійних та
сімейних ролей. Багатофункціональність сучасної жінки: професійне становлення, ведення
побуту, материнство, стосунки з партнером. Розподіл сімейних ролей між партнерами та
можливості досягнення кар’єри жінками. Роль підтримки партнера у кар’єрному розвитку
жінки. Материнство і досягнення кар’єри. Жінка в декреті – професійний застій чи можливості розвитку. Догляд за іншими членами сім’ї (наприклад, батьками похилого віку) та можли693

вості ефективної професійної діяльності. Домогосподарство як вид діяльності жінки. Досягнення жінкою кар’єри – чинник розвитку сімейних відносин чи шлях до руйнування сім’ї?
Вікові особливості кар’єрних домагань жінок. Жінки на пенсії – психологічні труднощі,
зміна статусу, зміна ролей та ідентичності. Діяльність після виходу на пенсію: включення нових занять, продовження кар’єри, відхід від професійної діяльності.
Чи виникає у жінки внутрішній конфлікт між кар’єрними цілями, прагненнями та сімейними обов’язками. Основні причини такого конфлікту. Механізми подолання внутрішнього конфлікту. Наслідки переживання жінкою внутрішнього конфлікту для сімейних відносин та на професійної діяльності. Основні шляхи подолання та профілактики внутрішніх конфліктів жінок, пов’язаних із дисбалансом у професійній та сімейній сферах.
Ваша підготовка до даного заняття: написати есе на тему (на вибір) «Сім’я та кар’єра
– мій власний життєвий шлях», «Домінуючі жіночі моделі поєднання сім’ї та професійної
діяльності у нашому суспільстві», «Конфлікт «сім’я та кар’єра» -- попередження та ресурси
вирішення». Есе відправити викладачу на електронну пошту за 24 год до заняття.
Необхідна література:
1. Favero,, W. L., & Heath, G. R. (2012). Generational Perspectives in the Workplace:
Interpreting the Discourses That Constitute Women’s Struggle to Balance Work and Life.
Journal of Business Communication 49(4) 332–356
2. Lewis, S. (2001) "Restructuring workplace cultures: the ultimate work-family challenge?".
Women in Management Review, 16 (1), 21 – 29
3. Meeussen L, Veldman J and Van Laar C (2016). Combining Gender, Work, and Family
Identities: The Cross-Over and Spill-Over of Gender Norms into Young Adults’ Work and
Family Aspirations. Front. Psychol. 7:1781.
Тиждень 13 -14. Психологічне здоров’я та благополуччя жінок.
На даному занятті основна увага приділяється власне психологічному супроводу успішного досягнення жінками кар’єри. На основі знань, отриманих в процесі вивчення курсів з
основ консультування, основ психотерапії, ведення тренінгових груп, попередніх тем даної
дисципліни, а також курсу «Гендер у психології», «Теорії гендеру» розглянуться основні напрями психологічного супроводу. Основна увага приділяється роботі із психологічними чинниками розвитку кар’єри.
Увага звертається на розвиток впевненості в собі, самоефективності. Дослідження та
розвиток комунікативних навичок, вміння встановлювати границі при професійній взаємодії.
Вивчення власних ресурсів та зон розвитку на шляху досягнення кар’єри. Техніки самомотивації, самоорганізації діяльності. Самореалізація жінки в професійній діяльності. Таймменедмент як організація власного робочого часу, часу і ресурсів для вирішення конфлікту
сім’я-кар’єра. Гармонізація усіх сфер життя. Баланс здоров’я, діяльності, стосунків (професійних, сімейних, неформальних) та цінностей, цілей, мрій. Практики досягнення професійного
та життєвого успіху.
Основні форми психологічної роботи з жінками: просвітництво, консультування, коучінг; індивідуальні та групові форми роботи. Розгляд особливостей консультування жінок у
феміністичному підході.
Ваша підготовка до даного заняття: основні психологічні методи і техніки роботи над
стресостійкістю, профілактикою професійного вигорання жінок.
Рекомендована література:
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Women`s Mental Health and Feminist Therapy. http://www.feministvoices.com/psychology-sfeminist-voices-teaching-resources/
Тиждень 15-16. Програми психологічного супроводу досягнення кар’єри жінками.
Дані заняття присвячені розгляду та обговоренню презентацій студентів, які включають розроблену програму психологічного супроводу гендерної проблеми кар’єрного зростання особистості (тренінг, психотерапевтична група, програма просвітницького заняття, програма основних напрямів профілактики та корекції труднощів у досягненні кар’єри жінками.
Обговорення результатів ведення щоденника, рефлексія участі студентів у вивченні
курсу, перспективи та можливості використання отриманого досвіду у подальшій професійній діяльності.
Ваша підготовка до даного заняття:
Дані завдання видаються на першому занятті, :
Презентація розробка програми психологічного супроводу гендерної проблематики кар’єрного зростання особистості (наприклад, тренінг, просвітницька програма тощо).
Студенти можуть опиратись на результати досліджень магістерської роботи, якщо вона здійснюється в межах тематики курсу.
Презентація та щоденник мають бути відправлені викладачу за тиждень до останнього заняття та обговорені на останніх заняттях курсу.
8. Рекомендована література.
Основна:
1. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Е.М.Лібанова,
О.В.Макарова, С.Ю. Аксьонова, Г.В. Герасименко та ін.. Київ, 2012, 212с. URL:
http://www.idss.org.ua/monografii/2013_ua_womens%20participation.pdf
2. Весельська А.Л. Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз/А.Л.Весельська. –"Наука і
освіта", №5, 2014. – с.20-24
3. Гендерні аспекти ринку праці / http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350808
4. Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях: навч.посіб. / Шевченко Л.О., Кобікова Ю.В та ін. Київ, 2015. 148с.
5. Індекс гендерного розриву. 2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/indeks-gendernogorozryvu-2017.
6. Лозовецька В.Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах : монографія. / В.Т. Лозовецька. -- Київ: 2015. -- 279с.
7. Пампуха Л. О. Гендерні аспекти ефективного менеджменту / Л. О. Пампуха // Вісник НТУУ
«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2009. – № 1(25). – С.
95–99.
8. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр., доповн. К.: Академвидав,
2016. 256 с.
9. Gender Equality Index. Retrieved from http://eige.europa.eu/gender-equality-index
10. Favero,, W. L., & Heath, G. R. (2012). Generational Perspectives in the Workplace: Interpreting
the Discourses That Constitute Women’s Struggle to Balance Work and Life. Journal of Business
Communication 49(4) 332–356
11. Formánková , L., & Křížková , A. (2015) "Flexibility trap – the effects of flexible working on the
position of female professionals and managers within a corporate environment". Gender in
Management: An International Journal, 30 (3), 225 – 238
12. Heilman, M.E. (2001). (Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's
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ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, ( 4) 657-674
13. Hoyt Crystal L., Simon S. (2017). Social Psychological Approaches to Women and Leadership
Theory. Jepson School of Leadership Studies articles, book chapters and other publications.
248. http://scholarship.richmond.edu/jepson-faculty-publications/248
14. Hüttges A, Fay D. Gender Influences on Career Development. A Brief Review. Journal of
Personnel Psychology 2015; Vol. 14(3):113–120
15. Hyde, J. S. & Kling, K. C. (2001). Women, motivation and achievement. Psychology of women
Quarterly, 25, 364-378
16. Lewis, S. (2001) "Restructuring workplace cultures: the ultimate work-family challenge?".
Women in Management Review, 16 (1), 21 – 29
17. Patton, Wendy & McMahon, Mary. Career Development and Systems Theory. Connecting
Theory and Practice.3rd Edition /SENSE PUBLISHERS, 2014, 476p.
18. Perrons,D (2009). Women and Gender Equity in Employment. Patterns, progress and
challenges. http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/wp23.pdf
19. Rao, A, Sandler, J. David Kelleher, D., & Miller, C. (2015), Gender at work . Routledge
20. Samuels, H (2003).Sexual harassment in the workplace: a feminist analysis of recent
developments in the UK. Women's Studies International Forum Volume 26, Issue 5, 467–482
21. Sawyer, K., Thoroughgood, C. (2017). Gender non-conformity and the modern workplace: New
frontiers in understanding and promoting gender identity expression at work. Organizational
Dynamics 46, p.1—8
22. Schein, Virginia E. (2007). Women in management: reflections and projections/ Women in
Management Review, Vol. 22 Iss 1 pp. 6 – 18
23. The Impact of the Economic Crisis on Women from their perspective./
http://www.europeanunionofwomen.com/uploads/1/3/0/9/13097887/the_impact_of_the_ec
onomic_crisis_on_women.pdf
24. What kind of job are looking for men and women, the gender segregation of labor All Sites
http://wcu-network.org.ua/ua/possessing-equalrights/news/Jaku_robotu_shukajut_cholovki_ta_zhnki_genderna_segregacja_rinku_prac
Допоміжна:
25. Гриценко Г. Розбираємося з насильством: соціологія і психологія явища.
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/rozbiraemosya-z-nasilstvomsotsiologiya-i-psihologiya-yavischa-134066.html
26. І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003
http://medbib.in.ua/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo.html
27. Побудова кар’єри : навч.-метод. посібник / О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І.
Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан / за ред. О. В. Мельника. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
28. Шевченко Л. Психологічні характеристики віктимної особистості /Л.Шевченко. -- Вісник
Кримінологічної асоціації України. 2013. № 5. Режим доступу:
http://files.visnikkau.org/200001350-be6f7bf698/Visnyk5_23.pdfТкалич М. Г. Гендерноорієнтований підхід у психологічному супроводі персоналу організацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2015.
Вип. 51. С. 247-255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2015_51_26.
29. Чуйко О., Стецюк Х. Мотиваційні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних жінок // Збірник
наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013, -- Вип.18. – Ч.2. – С.103
– 111 .,
30. Hutagalung, F. (2012). Sexual Harassment: A Predictor to Job Satisfaction and Work Stress
among Women Employees. Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 65, Pages 723–
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31. Nelson Debra L., Burke Ronald J. (Ed.) (2018). Gender, Work Stress, and Health. American
Psychological Association Washington, DC . Retrieved from
http://hdl.handle.net/123456789/6683
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3.3. Оновлена освітньо-професійна та робочі програми, 2017-2018 н. р.
3.3.1. Освітньо-професійна програма «Психологія»
(2017-2018 н.р.)
Другого рівня вищої освіти (магістр)
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Кваліфікація: Психолог. Викладач
Освітньо-професійна програма
Рівень вищої освіти
Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти
Магістр
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Психологія
Обмеження щодо форм навОбмеження відсутні
чання
Освітня кваліфікація
Магістр психології
Ступень вищої освіти – Магістр
Кваліфікація у дипломі
Спеціальність –053 Психологія
Освітня програма – Психологія
Об’єкт вивчення: психічні явища, закономірності їх виникнення,
функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм
психічної активності.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та практичні у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових
та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійсненняпрофесійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та
норм професійної етики психолога.
Опис предметної області
Теоретичний зміст предметної області: поняття психіки, свідомого і несвідомого, поведінки, діяльності, вчинку, спілкування,
особистості, індивідуальності; концепції та теорії, що розкривають закономірності виникнення, розвитку та функціонування
психіки; психологічні особливості життєвого шляху особистості,
взаємодії людей у малих і великих соціальних групах; міжгрупової взаємодії тощо.
Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані психодіагностичні методики, методи аналізу даних, технології психологічної
допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, просвітницькі, консультаційні, психодіагностичні та інші залежно від спеціалізації).
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Інструменти
та
обладнання:
психологічні
прилади,
комп’ютернатехніка, мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні;
мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та
візуалізації даних.
Можливість навчання за програмою третього (освітньоАкадемічні права випускників наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій
в системі післядипломної освіти.
Обсяг
кредитів
освітньо90 кредитів ЄКТС
професійної програми
Перелік професійних комптентностей
Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі
навчання та професійної діяльності у галузі психології, що пеІнтегральна компетентність
редбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Загальні компетентності
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та
емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки
та/або практики.
СК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практичної значущості.
СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи
наукового дослідження та/або доказові методики і техніки
практичної діяльності.
Спеціальні (фахові, предметні
СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову,
компетентності
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.
СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно-та
мультидисциплінарних командах.
СК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і неперед699

бачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної
діяльності.
СК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності
та підвищувати професійну кваліфікацію.
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та
надійних методів.
ПР3.Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.
Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування
тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати
зворотній зв'язок, оцінювати якість.
ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах,
брати участь у фахових дискусіях.
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.
ПР10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфіздобувачів вищої
каційної роботи та атестаційного екзамену
освіти
Вимоги до кваліфі- Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі
каційної роботи
або комплексної проблеми у сфері психології, що супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням інноваційних підходів та характеризується невизначеністю умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікована
робота має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у депозитарії закладу вищої освіти.
Вимоги до атестаАтестаційний екзамен за спеціальністю повинен перевіряти досягнення
ційного екзамену
результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та освітньої
програмою.
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01
02
03
04
05

06
07

Перелік компонент освітньо-професійної програми
1. Цикл загальної підготовки
Кредити
1.1. Обов’язкові дисципліни
Семестр
ЄКТС
Методологія та організація наукових досліджень
3
1
Історична та культурна психологія
3
2
Сучасні інформаційні технології
3
3
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
3
3
Охорона праці в галузі
2
1.2. Вибіркові дисципліни
1.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
3
1
Гендерна психологія
3
1
2. Цикл професійної підготовки
2.1.

Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка
08
09
10
11

Психологія релігії
Методологічні та теоретичні проблеми психології
Психологія бізнесу
Психологія вищої школи

3
3
3
3

1
1
1
1

12

Психологія коучингу

3

2

13

Курсова робота

3

1

12
6

2
3

15

1,2,3

3
3

3
3

6
3
3

3
1
1

3

2

3
3

2
2

3

3

14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.1.2. Практична підготовка
Виробнича: науково-педагогічна
Атестація
Підготовка магістерської роботи (в т.ч. науково-дослідницька
практика)
2.2. Вибіркові дисципліни
2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ
Теорії гендеру
Гендер і кар’єра
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента (5)
Психологічна допомога у надзвичайних ситуаціях
Основи адиктології
Політична психологія
Робота психолога у геріатричних закладах
Групова психотерапія
Психологія особистісних та поведінкових деструкцій
Терапія творчим самовираженням депресивних станів особистості
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26
27
28

Психологічна безпека особистості
3
3
Психологія міграції
3
2
Технології індивідуального консультування в сім’ї
6
3
Форми організації та технології навчання
організаційні форми: колективне та інтегративне навчання тощо;
технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, інтерактивні (фотозвіти, аналіз фільму, аналіз ситуацій тощо) проектні, дослідницькі, інформаційно-комп’ютерні
саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, технологія співпраці) тощо.
Форми та методи оцінювання результатів навчання
- - види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль;
- - система методів оцінювання складається із двох видів контролю: поточного та підсумкового.
- Поточний контроль включає:
- - тестування - така форма контролю дозволяє перевірити підготовку студентів до кожного
заняття; проводиться регулярно на вибірковій основі; - творчі завдання - проводиться з метою формування вмінь і навичок у студентів практичного спрямування, формування сучасного наукового мислення, вміння приймати відповідальні та ефективні рішення;
- - самостійна робота - така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння працювати самостійно;
- - індивідуальна науково-дослідна робота студентів (презентації дослідно-проектних робіт,
звіти про розробку комплексних консультативних проектів, звіти про практику, письмові есе,
контрольні роботи, курсові роботи) - проводиться протягом семестру з метою отримання
практичних навиків та умінь щодо використання та опрацювання наукових джерел, написання статей, тез, оформлення звітів, розробка презентаційного матеріалу, використання теоретичних та емпіричних методів дослідження. Підсумковий контроль проводиться у формі
іспиту/ заліку (за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів), який спрямований на перевірку знань студентів. Протягом вивчення дисципліни студент зобов‟язаний:
- - систематично відвідувати заняття;
- - вести конспекти лекцій і семінарських занять;
- - приймати активну участь в роботі на семінарських заняттях;
- - виконувати тестові завдання;
- - виконувати індивідуальні семестрові завдання.
- - форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист індивідуальних
робіт, доповіді на семінарських заняттях, есе, підсумкова атестація
- - захист магістерської роботи;
- - атестаційний екзамен.
- - оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою
- (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно з можливістю повторного складання ”, “
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни”) і вербальною - (“зараховано”, “не зараховано з можливістю повторного складання” та “ не зараховано з
обов‟язковим повторним вивченням дисципліни”).
Вимоги до вступу та продовження навчання
Диплом бакалавра;
Вступні іспити: Психологія (тестування);
Іноземна мова (ЗНО);
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Психологія (комплексний).
Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу
Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні проблемних ситуацій
Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, профорієнтаційні послуги
Інформаційний пакет спеціальності
Бібліотека:
- ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів та баз
даних;
- інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами;
- консультування працівниками бібліотеки

Навчальні ресурси:
- довгострокові і короткострокові позики книг, доступ до онлайн-ресурсів, міжбібліотечні позики, відеотека;
- продовження терміну позики та бронювання книг онлайн;
- доступ до електронних журналів;
- доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу;
- доступ до електронного навчального середовища Moodle;
- технологічне і матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Академічна підтримка - консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій
Працевлаштування та продовження освіти
Випускники програми є добре підготовленими до роботи в
освітніх закладах, органах державної влади, національної
поліції, соціальних службах, організаціях, консультативних
Працевлаштування
пунктах, медіазасобах і комунікаціях, реабілітаційних центрах, дослідницькій та викладацькій роботі у закладах системи освіти та дослідницьких установах.
Навчання за програмами: 8 рівень HPK, третій цикл FQПродовження освіти
EHEA та 8 рівня EQF-LLL
Механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних
досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів:
анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін; щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів); періодичне оновлення освітньої програми; програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; постійний моніторинг прогресу студентів; перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями; повторне оцінювання щонайменше 80 % робіт; моніторинг статистики працевлаштування випускників.
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Комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: Комісія науковометодичної ради факультету з питань якості освітнього процесу; Постійна комісія Вченої ради
університету із забезпечення якості вищої освіти; Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального
досвіду:
відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами; вихідне анкетування щодо якості програми; неформальні зустрічі та
соціальні контакти зі студентами; участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм
Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу: використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними
вищими навчальними закладами; система рейтингового оцінювання професорськовикладацького складу; участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях,
симпозіумах; висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних наукометричних виданнях; навчання в аспірантурі та докторантурі; відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам; установлення мінімальних вимог
до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів; наставництво молодих викладачів та
викладачів-стажерів
Індикатори якості освітньої програми
показник відсіву (відрахування) студентів за період навчання за програмою; відгуки незалежних
внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми; рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості; показник працевлаштування випускників за фахом;
акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією
Матриця відповідності визначених Стандартами компетентностей дескрипторам НРК
Знання

Класифікація
компетентностей за НРК

Уміння

Комунікація

Автономія та відповідальність АВ1
Зн 1 Концептуальні УМ 1 Розв’язання К 1 донесення
Управління комзнання, набуті у
складних неперед- до фахівців і
плексними діями
процесі навчання бачуваних задач і нефахівців інабо проектами,
та професійної дія- проблем у спеціа- формації, ідей,
відповідальність за
льності, включаючи лізованих сферах
проблем, ріприйняття рішень у
певні знання сучас- професійної діяль- шень та власнонепередбачуваних
них досягнень
ності та або навго досвіду в
умовах
чання, що передгалузі профеЗн 2 Критичне
бачає збирання та сійної діяльнос- АВ2 Відповідальосмислення основінтерпретацію інті
ність за професійних теорій, принформації (даних),
ний розвиток окципів, методів, поК 2 Здатність
вибір методів та
ремих осіб та/або
нять у навчанні та
ефективно фоінструментальних
груп осіб, здатність
професійної діяльрмувати комузасобів застосудо подальшого
ності
нікативну стравання інноваційних
навчання з висо704

підходів

тегію

ким рівнем автономності

Загальні компетентності
ЗК 1

Зн 1

Ум 1

АВ 1

ЗК 2

Ум 1

АВ 1

ЗК 3

Ум 1

АВ 1

ЗК 4

Зн 1, Зн 2

ЗК 5

Зн 1

Ум 1
К2

АВ 2

ЗК 6

К 1, К 2

АВ 1, АВ 2

ЗК 7

К 1, К 2

АВ 1

К2

АВ 1

ЗК 9

К 1, К 2

АВ 1, АВ 2

ЗК 10

К2

ЗК 8

Зн 2

Ум 1

Спеціальні компетентності
СК 1

Зн 1, Зн 2

СК 2

Зн 2

СК 3

Ум 1

АВ 1

Ум 1

АВ 1

СК 4
СК 5

Ум 1

СК 6

К 1, К 2

АВ 2

К1

АВ 2

К 1, К 2

СК 7

Ум 1

СК 8
СК 9

АВ 2
Зн 1

К1

СК 10

Ум 1

К1

АВ 1

СК 11

Ум 1

К1

АВ 1
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Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
Компетентності

Програмні результати навчання

Інтегральна
компе1
тентність

Загальні компетентності

2

3

4

ПР1 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз
професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- комунікаційних технологій

+

+

+

ПР2 Уміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних
методів

+

+

+

ПР3 Узагальнювати емпіричні дані та формулювати
теоретичні висновки

+

ПР4 Робити психологічний прогноз щодо розвитку
особистості, груп, організацій

+

ПР5 Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерпія, консультування, тощо),
провадити їх в індивідуальній та груповій роботі,
оцінювати якість

+

ПР6 Розробляти просвітницькі матеріали та освітні

+

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

10

1

+

+

+

+

+

+

+

3

4

5

+

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+
+

9

+

+
+

8

Спеціальні (фахові) компетентності

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній
зв'язок, оцінювати якість
ПР7 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах,
брати участь у фахових дискусіях

+

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

+

ПР10 Здійснювати аналітичний пошук відповідної
до сформульованої проблеми наукової інформації
та оцінювати її за критеріями адекватності

+

ПР11 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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3.3.2. Робоча програма навчальної дисципліни «Теорії гендеру»
Розробник програми: Заграй Л.Д.
1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
05Соціально-поведінкові
науки
(шифр і назва)
Спеціальність
053 Психологія
(шифр і назва)

Модулів –
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
___________
(назва)

денна форма навчання

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Рік підготовки:
1-й
1-й
Семестр

_______________
2-й

Загальна кількість годин -

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4

Характеристика навчальної
дисципліни

2-й
Лекції

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Магістр

14 год.
6 год.
Практичні, семінарські
18 год.
2 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
58 год.
82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: екзамен

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання для заочної форми навчання –
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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Мета – розкрити значення даного курсу у структурі гендерних студій; сформувати у студентів наукове розуміння феномену гендеру на основі феміністичної методології; сформувати наукові
уявлення про соціально-культурну природу гендерних відмінностей.
Завдання – сформувати компетентності, які стосуються:

- розуміння причин появи фемінізму;
- розуміння теорій фемінізму і напрямків;
- визначення етапів становлення жіночих та гендерних досліджень; тлумачення основних положень феміністських теорій та теорій гендеру в психології;
- окреслення ключових положенья методології дослідження у феміністській перспективі;
- здатності критично аналізувати різні гендерні теорії, розуміти можливості їх застосування
для вирішення проблем у психологічній практиці; диференціації есенціалістських і соціокультурних поглядів на природу гендерних відмінностей;
- розробки методологічної основи дослідження гендеру;
- застосування тематичного аналізу;
- здатність презентувати результати дослідження в усній та письмовій формах на рідній та
іноземній мовах за допомогою інформаційних технологій, вести дискусію;
- вирішення етичних дилем з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські
цінності;
- усвідомлення власної особистісної і професійної позиції щодо питань гендеру, гендерної рівності.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Вступ
Тема 1. Історія фемінізму. Три хвилі фемінізму. Історія українського руху жінок.
Тема 2. Теорії фемінізму. Феміністська теорія (ліберальний фемінізм, марксистськосоціалістичний фемінізм, радикальний фемінізм, чорний фемінізм, постмодерністський фемінізм).
Феміністська теорія і вища освіта. Жіночі Дослідження / Гендерні дослідження (історія, концепції
та політика).
Тема 3 . Теорії гендеру в психології.
Біологічні теорії гендерних відмінностей.
Вплив описової психології на розвиток гендерної ідентичності та гендерних відмінностей.
Психоаналітична теорія у трактуваннях гендерних відмінностей.
Теорія соціального научіння і гендерна ідентифікація.
Соціально-когнітивна теорія розвитку (Л. Колберг) у поясненні механізмів формування гендерної ідентичності.
Гендерні схеми Теорія андрогінності (Сандра Бем).
Змістовий модуль 2. Фемінізм у психології
Тема 4. Альтернативні / Феміністські теорії гендерних відмінностей та розвитку гендерної
ідентичності. Психоаналітичний підхід Карен Хорні у тлумаченні гендерних відмінностей. Теорія
материнства Ненсі Чодороу. Теорія морального розвитку і гендеру Керол Гілліган. Маскулінність,
фемінність, сексуальність у Джудіт Батлер, Еріка Берман. Теоретичні перспективи дослідження
гендеру Люіс Ірігарей і Юлії Крістєвої
Тема 5. Феміністські теорії дослідження.
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Феміністська перспектива в методології досліджень. Питання про об'єктивність в гендерних
дослідженнях. Наукові дебати щодо застосування кількісних і якісних методів дослідження гендеру. Сандра Хардінг Stand-точкова теорія дослідження.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
1

Тема 1. Історія фемінізму.
Тема 2. Теорії гендеру
в психології.
Разом за змістовим
модулем 1

денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
усього
Л П Лаб Інд с.р.
л п Лаб інд с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ
2

2

10

4

6

10

6

8

20

Змістовий модуль 2. Методологія гендеру
Тема 3. Альтернативні
/ Феміністські теорії
гендерних відмінностей та розвитку гендерної ідентичності.
Тема 4. Феміністські
теорії дослідження.
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин
ІНДЗ
Усього годин

4

6

26

4

4

12

8

10

38

14 18
Модуль 2
-

-

-

5. Теми семінарських занять
№
Назва теми
з/п
Феміністська теорія (ліберальний фемінізм, марксистсько1
соціалістичний фемінізм, радикальний фемінізм, чорний фемінізм, постмодерністський фемінізм).
2
Проблематизація гендеру в психоаналізі та фемінізмі
3
Соціально-когнітивні теорії розвитку гендерної ідентичності
4
Психологія і гендер на рубежі століть: виклики сучасності

-

-

Кількість
годин
2
2
4
2
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5
6
7

Постмодернізм і гендерні відносини в феміністській теорії
Криза ідентичності у культурному постструктуралістичному фемінізмі
Методологія дослідження гендеру: Stand-точкова теорія дослідження.

2
2
2

6. Самостійна робота
№
з/п

1

2

3

4

Назва теми
Феміністська теорія : Жеребкина И.А. Феминизм и психоанализ // Введение
в гендерные исследования. Ч. 1. / Под ред. И.А Жеребкиной – опрацювати
напрямки фемінізму -ліберальний фемінізм, марксистсько-соціалістичний
фемінізм, радикальний фемінізм, чорний фемінізм, постмодерністський фемінізм. Історія українського руху жінок: Кісь О. Жіноча історія як напрямок
історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. –№ 2, 2012. - С. 159-172.
Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с.
Романишин Л. УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ НАПРИКІНЦІ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis
Богачевська-Хомяк М., Веселова О.М. ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ [Електронний
ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка",
2005.
672
с.:
іл.
–
Режим
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zhinochy_rukh_v_Ukraini (останній перегляд: 01.03.2017) – історія українського фемінізму;
Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage
Publications – Окреслити основну ідею, концепт гендерних студій;
Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender
Studies. N. York: Routledge - Окреслити основну ідею, концепт гендерних студій;
Кісь О. Гндерні студії в Україні: стан, проблеми, перспективи: http://www.jimagazine.lviv.ua/seminary/2000/sem17-08.htm
Проблематизація гендеру в психоаналізі та фемінізмі (Стаття Л. Заграй. Проблематизація гендерного досвіду в психоаналізі і фемінізмі, книга Хелгесон,
с.146-148; стаття Kay Bussey Macquarie University
Ненсі Чодоров "Воспроизводство материнства: Психоанализ и социология
гендера";
Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's
development, 2nd ed. Cambridge, MA: Harvard University – Press - опрацювати
статті.
Значення феміністичних концепцій у створенні гендерних компетенцій: Соціально-когнітивні теорії розвитку гендерної ідентичності: теорія Бандури, тео-

Кількість
годин

10

6

4

10
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5

6

7

8

рія Колберга, теорія гендерної схеми, біосоціальні теорії: опрацювати Kay
Bussey Macquarie, Albert Bandura. Social Cognitive heory of Gender
Development and Differentiation: Psychological eview 1999, Vol. 106, No. 4, 676713.
Опрацювати основні положення із книги: Bem S.L. ( 1983). Gender Schema
Theory and Its Implication for Child velopment : Raising Gender-Aschemat ic
Children in a Gender-Schematic ciety// Signs: Journal of Women in Culture
and Society. No. 8. P. 598–616.
Helgeson Viski S. The psyholody of gender/ Carnegie Mellon University, 2012. P.
29-183 – основні положення, які розкривають гендер у психології;
Feminism and/in/as psychology. The Public Sciences of Sex and Gender
//Alexandra Rutherford and Michael Pettit. - York University. American
Psychological Association, 2015. - Vol. 18. - No. 3. – P. 223–230 – виписати основні концепти феміністичних позицій, які розглядаються у психологічних дослідженнях.
The Psychology of Gender / Alice H. Eagly,Anne E. Beall,Robert J. – The Gilford
press, 2004. P. 145-169. – окреслити феміністичні позиції у психології.
Психологія і гендер на рубежі століть: виклики сучасності Опрацювати статті
Scott Joan W. Millennial Fantasies: The Future of "Gender" in the 21st Century.
Paper presented on May 6, 2000 at the seminar "Production of the Past",
Columbia University, New York. P.3;
Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The
New Basics. N. York: Oxford University Press
Постмодернізм і гендерні відносини в феміністській теорії (Jane Flax.
Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory. Signs, Vol. 12, No. 4,
Within and Without: Women, Gender, and Theory (Summer, 1987), pp. 621-643.
Криза ідентичності у культурному стструктуралістичному фемінізмі – опрацювати статтю Linda Alcoff. Cultural Feminism versus Post-Structuralism: The
Identity Crisis in Feminist Theory: Signs, Vol. 13, No. 3 (Spring, 1988), pp. 405-436
Published by: The University of Chicago Press Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/3174166
Методологія дослідження гендеру: Stand-точкова теорія дослідження:
Hesse-Biber, S. N. (2013). Feminist Research Practice. Los Angeles: Sage
Publications – основні ідеї феміністської дослідницької практики;
. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York:
Rowman & Littlefield – положення феміністичної методології дослідження
виписати.
BowelT.
Feminist
Standpoint
Theory/
University
of
Waikato
New Zealand http://www.iep.utm.edu/fem-stan/ - окреслити основні положення даної теорії.
Sandra Harding, “Standpoint Theories: Productively Controversial”, Hypatia 24(4)
2009: 192-200. – додатково.

6

6

4

12

7. Індивідуальні завдання
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1. Портфоліо (опрацьовані статті, матеріали книг, які стосуються питання феміністичної методології гендеру у психології).
-

8. Програмові вимоги
Історія фемінізму. Три етапи розвитку фемінізму.
Основні напрямки фемінізму : ліберальний фемінізм, марксистсько-соціалістичний фемінізм, радикальний фемінізм, чорний фемінізм, постмодерністський фемінізм.
Історія українського руху жінок.
Феміністська теорія і вища освіта.
Жіночі Дослідження / Гендерні дослідження.
Біологічні теорії гендерних відмінностей.
Психоаналітична теорія у трактуваннях гендерних відмінностей.
Теорія соціального научіння і гендерна ідентифікація.
Соціально-когнітивна теорія розвитку (Л. Колберг) у поясненні механізмів формування гендерної ідентичності.
Гендерні схеми. Теорія андрогінності (Сандра Бем).
Феміністські теорії гендерних відмінностей та розвитку гендерної ідентичності. Основні положення.
Психоаналітичний підхід Карен Хорні у тлумаченні гендерних відмінностей.
Теорія материнства Ненсі Чодороу.
Теорія морального розвитку і гендеру Керол Гілліган.
Маскулінність, фемінінність, сексуальність у Джудіт Батлер, Еріки Берман. 16. Теоретичні
перспективи дослідження гендеру Люіс Ірігарей і Юлії Крістєвої
Феміністська перспектива в методології досліджень.
Питання про об'єктивність в гендерних дослідженнях.
Методологічні дебати щодо застосування кількісних і якісних методів дослідження гендеру.
Сандра Хардінг Stand-точкова теорія дослідження.

9. Методи навчання
Лекційна форма проведення занять, яка передбачає застосування таких методів: (проблемна, бінарна, лекція-діалог, рефлексивна та ін.)
-

Пояснювально-ілюстративного.
Проблемного засвоєння матеріалу.
Дискусії.
Дистанційних та медіа технологій навчання
Семінарські заняття, які передбачають застосування методів:
1. Частково-пошукового.
2. Дослідницького.
3. Метод Сократа.
4. Метод мозкового штурму.
5. Метод кейсів.
10. Методи оцінки знань студентів та відсоток, що виділяються для кожного методу оці-

нки:
1. Тестовий контроль по темам модуля.
2. Співбесіда.
3. Портфоліо.
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4. Контрольні роботи.
• Діяльність студента протягом лекції, що відображає знання матеріалу курсу – 15% від загального балу;
• Презентація результатів контент аналізу основних концептів феміністичних позицій, які розглядаються у психологічних дослідженнях - 20% від загального обсягу балів;
• Презентація результатів критичного аналізу есенціалістських і соціокультурних поглядів на
природу гендерних відмінностей – 15 % від загального балу;
• презентація програми дослідження гендерних аспектів особистості з урахуванням Standточкової теорії дослідження – 30 % від загального балу;
• підсумковий тест – 20% від загального балу.
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Залік
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

15

25

40

20

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

відмінно
добре
зараховано
задовільно

35-59

0-34

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Рекомендована література
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3.3.3. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендерна психологія»
Розробник: Куравська Н.В.
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів – 3

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
05 Соціально-поведінкові
науки
(шифр і назва)
Напрям підготовки

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

(шифр і назва)
Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання
___________
(назва)
Загальна кількість годин 90

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4

Рік підготовки:
1-й
1-й
Спеціальність (професійне
Семестр

спрямування):
053 Психологія
1-й

1-й
Лекції

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
Магістр

12 год.
6 год.
Практичні, семінарські
18 год.
2 год.
Лабораторні
- год.
- год.
Самостійна робота
60 год.
82 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 33% : 67%
для заочної форми навчання – 9% : 91%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – забезпечити студентів знаннями про гендерний підхід у психології, про формування психологічних особливостей чоловіків і жінок під впливом соціокультурних умов їх життя, про особливості репрезентації гендеру в суспільстві за допомогою таких понять,
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як гендерні стереотипи, гендерні ролі, гендерні відносини, гендерна соціалізація, гендерна ідентичність.
Завдання навчальної дисципліни:
- ознайомити студентів з теоретико-методологічними основами проблеми гендеру у психології;
- сформувати базовий понятійний апарат курсу;
- розкрити сучасні прикладні аспекти проблематики гендеру у психології та методичні можливості їх вивчення;
- навчити аналізувати гендерні аспекти життєдіяльності особистості;
- сформувати навички використання отриманих знань в майбутній професійній діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- предмет і завдання курсу, його категоріальний апарат;
- історію виникнення поняття «гендер» та сучасні підходи до його тлумачення;
- способи формування гендеру суспільством;
- види та специфіку формування гендерної ідентичності;
- види гендерних стереотипів та їх витоки;
- чинники та механізми гендерної соціалізації особистості;
- феноменологію гендерних ролей;
- особливості гендерних відносин у дитинстві та в дорослому житті;
- види та причини гендерного насильства в різних соціальних інститутах.
вміти:
- розуміти важливість гендерної проблематики в сучасному світі;
- аналізувати вплив суспільства на формування гендеру;
- оцінювати соціальні, культурні, правові, економічні, політичні явища з позицій гендерного
аналізу;
- порівнювати гендерні системи різних суспільств;
- критично аналізувати психологічні праці, присвячені питанням статі та гендеру;
- використовувати методики для проведення емпіричних досліджень гендерних питань у
психології;
- враховувати гендерні відмінності при організації своєї взаємодії з різними людьми;
- виявляти та ідентифікувати гендерну проблематику в практичній діяльності психолога;
- вирішувати питання, пов’язані з гендерною проблематикою як у своєму житті, так і в майбутній професійній діяльності.
Структурно-логічне місце курсу в навчальному процесі підготовки фахівців
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення «Гендерної психології»:
соціальна психологія, юридична психологія, вікова психологія, психологія масової свідомості, етнопсихологія, диференціальна психологія. Філософія, соціологія, культурологія, правознавство,
етика, історія

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1: «ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
Тема 1. Дослідження гендеру: основні поняття та історія
Мета: ознайомити студентів з поняття гендеру, історією його виникнення та сучасним станом досліджень.
719

Зміст. Вступ до Досліджень Жіноцтва та Гендеру як міждисциплінарного предмету, що вивчає ключові питання щодо значення гендеру у суспільстві. Історія виникнення поняття «гендер»
та роль фемінізму в цьому. Характеристика першої, другої і третьої хвиль фемінізму. Основні парадигми досліджень гендеру, зокрема парадигма статеворольових відмінностей, парадигма унікальності жіночої психології, парадигма соціального конструювання гендеру. Гендерні системи європейських та українського суспільств.
Тема 2. Дослідження гендеру та психологія
Мета: сформувати у студентів розуміння особливостей дослідження гендеру у психології.
Зміст. Зв’язок між дослідженнями гендеру та гендерною психологією. Способи формування гендеру суспільством. Критичний аналіз психологічних досліджень міжстатевих відмінностей. Історія
становлення гендерної психології. Завдання гендерної психології. Характеристика методів досліджень в гендерній психології. Відмінності та співвідношення понять «стать» і «гендер».
Тема 3. Феміністична критика у психології
Мета: ознайомити студентів з головними феміністичними підходами до психологічних досліджень.
Зміст. Поняття феміністичної критики науки і наукової традиції. Феміністична епістемологія.
Методологічні дискусії щодо кількісних і якісних методів дослідження. Сандра Хардінг і теорія феміністичної точки зору. Феміністичні дослідження у психології: історія та сучасність. Підходи та
традиції феміністичної критики у психології. Феміністична критика у головних галузях психології:
соціальній психології, віковій психології, клінічній психології, когнітивній психології, психологічному консультуванні.
Змістовий модуль 2: «ГЕНДР І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Тема 4. Гендер, домінування та взаємозалежність
Мета: сформувати практичні навички аналізу особливостей сприймання чоловіків і жінок у
руслі ідеї «домінування - взаємозалежність».
Зміст. Унікальне поєднання чоловічого домінування і інтимної гетеросексуальної взаємозалежності. Еволюційна та біосоціальні теорії патріархату. Заняття буде відбуватися у формі дискусії,
основний акцент якої буде присвячений питанню про те, як жінки і чоловіки сприймають і відносяться один до одного відповідно до ідеї «домінування - взаємозалежність».
Тема 5. Гендерна ідентичність особистості
Мета: сформувати у студентів базу знань про гендерну ідентичність особистості як усвідомлену належність до певної статі і важливу складову Я-концепції.
Зміст. Поняття гендерної ідентичності, теорії та етапи її формування. Структура гендерної
ідентичності, види гендерної ідентичності. Етапи формування гендерної ідентичності. Гендерні
властивості особистості: маскулінність, фемінність, андрогінність. Відмінності між поняттями «статева ідентичність» та «гендерна ідентичність». Кризи жіночої та чоловічої ідентичності. Інверсії
статевих орієнтацій, їх види та теорії, що пояснюють їх виникнення. Гендерна дисфорія. Трансгендер.
Тема 6. Суть та витоки гендерних стереотипів
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Мета: навчити студентів виявляти гендерні стереотипи у різних сферах соціального життя та
розуміти їх вплив на індивіда та його поведінку.
Зміст. Роль гендерних стереотипів у життєдіяльності особистості. Види гендерних стереотипів, їх прояви у мові, медіа та рекламі. Психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів та їх
вплив на розвиток особистості. Кроскультурні дослідження гендерних стереотипів. Гендерна дискримінація та сексизм.
Тема 7. Гендерні ролі та розвиток гендерних відносин
Мета: навчити студентів розуміти специфіку гендерних відносин та гендернорольової поведінки і враховувати їх у своєму приватному та професійному житті.
Зміст. Феноменологія гендерних ролей: норми жіночої гендерної ролі і норми чоловічої гендерної ролі. Гендернорольові дисгармонії. Закономірності диференціації відносин у сфері міжстатевої взаємодії. Гендерні відносини як реальні практики і моделі міжстатевої взаємодії. Їх детермінованість гендерними уявленнями, стереотипами, установками. Специфіка гендерних відносин
у дитинстві, гендерні відносини у стосунках (любов, секс), гендерні відносини у сім’ї.
Тема 8. Гендер, дискримінація та взаємозумовленість
Мета: навчити студентів аналізувати проблему гендерної нерівності та бачити шляхи її
розв’язання.
Зміст. Гендерна нерівність: постановка проблеми у таких соціальних сферах, як політика,
право, освіта, виробництво, медицина, сім’я і т.д. Зміст таких теорій гендерної нерівності, як теорія
функціоналізму, теорія конфлікту, психоаналітична теорія, немарксистські теорії. Причини і наслідки гендерної асиметрії і суспільстві. Поняття гендерної просвіти. Заняття буде проводитися у формі
дискусії, де кожен студент матиме змогу висловити свою точку зору з приводу заявленої теми, а в
підсумку ми спробуємо визначити зміст і форми роботи щодо гендерної просвіти в українському
суспільстві.
Тема 9. Гендер і насильство
Мета: навчити студентів ідентифікувати і вирішувати питання, пов’язані з гендерною проблематикою, зокрема із проблемою гендерного насильства.
Зміст. Поняття насильства, пов’язаного з гендером. Види насильства. Сексуальне насильство, насильство у стосунках та переслідування крізь призму психології, соціології та права. Прояви
та причини насильства в сім’ї, в стосунках; насильство та сексуальні домагання на робочому місці і
т.д. Кримінологія та віктимологія гендеру.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
усього
усього
л п лаб 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 «ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
Тема 1. Дослідження
8
2 2
4
10
10
гендеру: основні поНазви змістових
модулів і тем
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няття та історія
Тема 2. Дослідження
гендеру та психологія

8

Тема 3. Феміністична
критика у психології

14

Разом за
модулем 1

30

змістовим

2

4

2

4

6

2

12

10

6

20

26

2

4
10

2

24

Змістовий модуль 2 «ГЕНДР І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Тема 4. Гендер, домінування та взаємоза13
2
11
10
лежність
Тема 5. Гендерна ідентичність
особистості
Тема 6. Суть та витоки гендерних стереотипів
Тема 7. Гендерні ролі
та розвиток гендерних відносин
Тема 8. Гендер, дискримінація та взаємозумовленіс ть
Тема 9. Гендер і насильство
Разом за змістовим
модулем
Усього годин

10

7

2

2

3

10

2

8

10

2

2

6

10

2

8

7

2

2

3

12

2

11

10

10
12

13

2

10

10

2

2

6

12

60

8

12

40

64

4

2

58

90

12 18

60

90

6

2

82

5. Теми семінарськиї занять
Денна форма навчання
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Змістовий модуль 1 «ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
Вступ до Досліджень Жіноцтва та Гендеру
Взаємозв’язок досліджень гендеру та психології
Феміністична критика у психології
Змістовий модуль 2 «ГЕНДР І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
Гендер, домінування та взаємозалежність
Адекватні-неадекватні види гендерної ідентичності: обГрунтування, нормативність та ризики
Вплив гендерних стереотипів на життєдіяльність індивіда

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
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7
8
9

Гендерна соціалізація особистості
Гендер, дискримінація та взаємозумовленість
Кримінологія та віктимологія гендеру
Всього

2
2
2
18

Заочна форма навчання
№
з/п
1

Назва теми
Гендерні ролі та розвиток гендерних відносин
Всього

Кількість
годин
2
2

6. Теми практичних занять
7. Теми лабораторних занять
8. Самостійна робота
Денна форма навчання
№

Назва теми

год

Змістовий модуль 1 «ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
До теми «Вступ до Досліджень Жіноцтва та Гендеру»:
студенти самостійно знайомляться із гендерною статистикою України, щоб
під час заняття мати змогу разом із викладачем обговорити питання про представленість жінок і чоловіків у таких соціальних сферах, як право, культура, освіта,
виробництво, медицина, суспільна політика та сім’я.
Рекомендована література:
1

Гендерна статистика України. Сучасний стан, проблеми, напрямки вдосконалення
//

4

Електроннийресурс:http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/124-henderna-statystyka-ukrainysuchasnyi-stan-problemy-napriamky-vdoskonalennia
Участь жінок у політиці та процесі прийняття рішень в Україні.
Стратегії впливу //
Електронний ресурс: http://www.osce.org/uk/odihr/85975?download=true
До теми «Взаємозв’язок досліджень гендеру та психології»:
2

Студенти повинні самостійно вивчити питання про історію становлення гендерної
психології, щоб мати змогу обговорити його з викладачем.

4

Рекомендована література:
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., до-
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повн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Феміністична критика у психології»:
- самостійне вивчення питань за планом семінарського:

3

Поняття феміністичної критики науки і наукової традиції. Методологічні дискусії щодо
кількісних і якісних методів дослідження. Підходи та традиції феміністичної критики у
психології. Феміністична критика у головних галузях психології: соціальній психології,
віковій психології, клінічній психології, когнітивній психології, психологічному консультуванні.

12

- прочитати розділ 1 (1а) із книги: Parker, I. (2015). Handbook of Critical Psychology.
London: Routledge
Електроннийресурс:
https://toleratedindividuality.files.wordpress.com/2015/10/handbook-of-criticalpsychology.pdf
Змістовий модуль 2 «ГЕНДР І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
До теми «Гендер, домінування та взаємозалежність»:
-

самостійне вивчення питань за планом семінарського:

Унікальне поєднання чоловічого домінування і інтимної гетеросексуальної взаємозалежності.
Еволюційна та біосоціальні теорії патріархату.

4

Заняття буде відбуватися у формі дискусії, основний акцент якої буде присвячений
питанню про те, як жінки і чоловіки сприймають і відносяться один до одного відповідно до ідеї «домінування - взаємозалежність».

11

Рекомендована література:
Laurie A.Rudman, Peter Glick (2008). The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations.
Електронний
ресурс:
https://books.google.com.ua/books/about/The_Social_Psychology_of_Gender.html?id=Ow
r58lpkiH4C&redir_esc=y
Читати розділ ІІ, стор. 25-53.
До теми «Адекватні-неадекватні види гендерної ідентичності: обГрунтування, нормативність та ризики»:
5

- провести методики (вибір респондента вільний) і на занятті презентувати їх результати:

3

1) Діагностика психологічної статі С.Бем (адаптований варіант)
2) Метод незакінчених речень з визначення особливостей гендерної ідентичності
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(Л.Ожигова)
- ознайомитися з відомими у психології гіпотезами і теоріями гендерних інверсій та
обговорити їх сильні і слабкі сторони разом із викладачем
Рекомендована література:
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Вплив гендерних стереотипів на життєдіяльність індивіда»:

6

- підготувати на семінарське заняття по 3 фото (це може бути реклама з Інтернет чи з бігбордів у місті, з газет чи журналів), які відображають гендерні стереотипи, гендерну дискримінацію і сексизм (метод «photovoice» - фотозвіт). Вміти обГрунтувати свій вибір (напр., вид г.стереотипу, його оцінка, функції, його вплив на
свідомість людей).

6

- підготувати матеріал, який висвітлює той чи інший вид гендерних стереотипів,
зафіксованих в усній народній творчості (прислів’я, приказки і т.д.).
Рекомендована література:
Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві // За ред. Ю.І.Саєнка. – К. : ВАІТЕ, 2007. – 143 с.
До теми «Гендерна соціалізація особистості»:
підготувати реферат на одну із запропонованих тем: «ЗМІ в системі гендерної соціалізації особистості», «Партнерські і домінантно-залежні моделі міжстатевих
відносин у сім’ї», «Дитячі ігри та казки як чинники гендерної соціалізації»
7

Рекомендована література:

3

Гендер і сексуальність: хрестоматія / В.Гайденко (ред.). – Суми : Університетська книга,
2009. – 140 с.
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Гендер, дискримінація та взаємозумовленість»:
-

самостійне вивчення питань за планом семінарського:

Гендерна нерівність: постановка проблеми у таких соціальних сферах, як політика,
право, освіта, виробництво, медицина, сім’я і т.д.
8

Зміст таких теорій гендерної нерівності, як теорія функціоналізму, теорія конфлікту,
психоаналітична теорія, немарксистські теорії. Причини і наслідки гендерної асиметрії
в суспільстві.

11

Поняття гендерної просвіти.
Заняття буде проводитися у формі дискусії, де кожен студент матиме змогу висловити
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свою точку зору з приводу заявленої теми, а в підсумку ми спробуємо визначити зміст
і форми роботи щодо гендерної просвіти в українському суспільстві.
Рекомендована література:
Ідея та цінність гендерної рівності у політиці Європейського Союзу // Електронний ресурс: http://povaha.org.ua/ideya-ta-tsinnist-hendernoji-rivnosti-u-politytsi-evropejskohosoyuzu/
Права жінок і гендерна рівність в Україні // Електронний
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/

ресурс:

Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Кримінологія та віктимологія гендеру»:
- самостійне вивчення питань про кримінологію гендеру в сім’ї, у стосунках та на
робочому місці, які будуть обговорюватися на занятті з метою складання психологічних рекомендацій щодо профілактики гендерного насильства у зазначених сферах
- провести критичний аналіз нормативно-правових документів України з питань
гендерної політики і презентувати його результати на занятті
9

6

Рекомендована література:
Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М,
Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372 с.
Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of Gender: How Power and
Intimacy Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
Разом

60

Заочна форма навчання
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Змістовий модуль 1 «ВСТУП ДО ГЕНДЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
До теми «Дослідження гендеру: основні поняття та історія»:
1.

2.

самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни

10

До теми «Дослідження гендеру та психологія»:
студенти повинні самостійно вивчити питання про історію

4
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становлення гендерної психології, щоб мати змогу обговорити
його з викладачем.
Рекомендована література:
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. –
2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Феміністична критика у психології»:
3.

самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни

10

Змістовий модуль 2 «ГЕНДР І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»
До теми «Гендер, домінування та взаємозалежність»:
4.

самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни

10

До теми «Гендерна ідентичність особистості»:
- провести методики (вибір респондента вільний) і на заліку
презентувати їх результати:
1) Діагностика психологічної статі С.Бем (адаптований варіант)

5.

2) Метод незакінчених речень з визначення особливостей гендерної ідентичності (Л.Ожигова)
- ознайомитися з відомими у психології гіпотезами і теоріями
гендерних інверсій та обговорити їх сильні і слабкі сторони разом із викладачем

8

Рекомендована література:
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. –
2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
До теми «Суть та витоки гендерних стереотипів»:
провести контент-аналіз проблеми гендерних стереотипів у
рекламі (у друкованих чи електронних мас-медіа) та презентувати його результати на заліку.
6.

Рекомендована література:
Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. –
2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2016. – 256 с.

8

Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних
проблем в українському суспільстві // За ред. Ю.І.Саєнка. – К. :
ВАІТЕ, 2007. – 143 с.

727

До теми «Гендерні ролі та розвиток гендерних відносин»:
7.

самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни

10

До теми «Гендер, дискримінація та взаємозумовленість»:
8.

самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни

10

До теми «Гендер і насильство»:
- самостійне вивчення теми згідно питань програми навчальної
дисципліни
Рекомендована література:
9.

Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові,
соціальні, психологічні та медичні аспекти / Бондаровська В.М.,
Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В., Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко
Ю.Я., 2010. – 372 с.

12

Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008).The Social Psychology of
Gender: How Power and Intimacy Shape Gender Relations. N. York:
Guilford Press
Разом

82

9. Індивідуальні завдання
Навчальним планом індивідуальних завдань не передбачено.
10. Методи навчання
Для викладання курсу використовуються наступні методи: лекції, дискусія, інтерпретативні методи, мозковий штурм.
11. Методи контролю
За час вивчення дисципліни студенти отримують поточні оцінки за усні відповіді на семінарських заняттях, за написання підсумкових тестових завдань, а також за підготовку рефератів та
письмових повідомлень (за результатами контент-аналізу проблеми гендерних стереотипів у рекламі (у друкованих чи електронних мас-медіа) та критичної оцінки нормативно-правових документів України з питань гендерної політики).
Орієнтовний перелік питань до заліку з курсу «Гендерна психологія»
1. Співвідношення понять «стать» і «гендер».
2. Основні підходи до розуміння гендеру.
3. Передумови виникнення проблеми гендеру в гуманітарних науках.
4. Предмет, завдання та методи гендерної психології.
5. Поняття гендерної ідентичності.
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-

6. Види гендерної ідентичності.
7. Прояви гендерних стереотипів у мові, медіа та рекламі.
8. Норми жіночої і чоловічої гендерної ролі.
9. Специфіка гендерних відносин у сучасному світі.
10. Кримінологія та віктимологія гендеру і т.д.
Оцінювання знань студентів
Методи оцінювання та відсотки, розподілені для кожного методу:
активність на заняттях, яка демонструє обізнаність студента у навчальному матеріалі - 15%
від загальної оцінки;
презентація результатів виконання завдань за методом «photovoice» (фото звіт) - 30% від
загальної оцінки;
презентація результатів критичного аналізу нормативно правових документів України з питань гендерної політики - 30% від загальної оцінки;
підсумкове тестування - 25% від загальної оцінки.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Модуль І

Підсумкове
тестування

навчальна (аудиторна) робота
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Сума
на
залік

Т9

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
для екзамену, курсового
ECTS
для заліку
проекту (роботи), практики

90 – 100

А

80 – 89

В

70 – 79

С

60 – 69

D

50 – 59

Е

відмінно
добре
зараховано
задовільно

26 – 49

0-25

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисципліни
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13. Методичне забезпечення
1. Опорні конспекти лекцій.
2. Текстові та електронні варіанти тестів для підсумкового контролю знань.
14. Рекомендована література
1. Crawford, M. & Linden, R. (2013). Women and Gender. A Feminist Psychology. N. York: Mc Graw
Hill
2. Crawford, M. (2011). Transformations. Women, Gender and Psychology. N. York: Mc Graw Hill
3. Connel, R.W. (2005). Masculinities. Berkeley: University of California Press
4. Evans, K.,Kincade, E.A., & Seems, S.R. ( 2011). Introduction to Feminist Therapy. Los Angeles:
Sage Publications
5. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd ed.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
6. Laurie A. Rudman, Peter Glick. (2008). The Social Psychology of Gender: How Power and Intimacy
Shape Gender Relations. N. York: Guilford Press
7. Lips, H. (2007). Sex and Gender. N. York: Mc Graw Hill
8. Lips, H. (2016). A New Psychology of Women. Gender, Culture and Ethnicity, 4 th ed. N. York: Mc
Graw Hill
9. Ferber, A., Holcomb, K. & Wenting, T. (2016). Sex, Gender and Sexuality: The New Basics. N.
York: Oxford University Press
10. Helgeson, V. (2017). Psychology of Gender. N. York: Routledge
11. Launius Chr. & Hassel, H. (2015). Threshold Concepts in Women’s and Gender Studies. N. York:
Routledge
12. Michelle K. Ryan, Nyla R. Branscombe. (2013). The SAGE Handbook of Gender and Psychology.
London: SAGE
13. Parker, I. (2015). Handbook of Critical Psychology. London: Routledge
14. Pilcher J. & Whelehan,I. (2017). Key Concepts in Gender Studies. London: Sage Publications
15. Richard D. Ashmore, Frances K. Del Boca. (2013). The Social Psychology of Female-Male
Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. London: Elsevier
16. Sprague, J. (2016). Feminist Methodologies for Critical Researchers. N. York: Rowman &
Littlefield
17. Стан системи попередження насильства в сім’ї в Україні: правові, соціальні, психологічні та
медичні аспекти / Бондаровська В.М., Кочемировська О.О., Лактіонова Г.М, Онишко Ю.В.,
Хаар Р., Христова Г.О. / заг. ред. О. Кочемировська.: вид-во ФОП Клименко Ю.Я., 2010. – 372
с.
18. Ткалич М. Гендерна психологія: навч. посіб. / Маріанна Ткалич. – 2-ге вид., випр., доповн. –
К. : Академвидав, 2016. – 256 с.
19. Wade , L. & Ferree, M.M. (2014). Gender: Ideas, Interactions, Institutions. N. York: WW. Norton
& Co
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3.3.4. Робоча програма навчальної дисципліни «Гендер і кар’єра»
Розробник: Чуйко О.М.
1. Опис навчальної дисципліни
Семестр ІІІ
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
_0301
соціально-політичні науки__
(шифр і назва)
Напрям підготовки
_8.030102_
«Психологія»
(шифр і назва)

Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне науководослідне завдання
______________________
________________
(назва)
Загальна кількість годин –
90

Тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 3,6

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

заочна форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки:
2-й
2-й
Спеціальність (професійне
спрямування):
_____________________

Семестр

ІІІ- й

ІІІ-й
Лекції

14 год.
6 год.
Практичні, семінарські
18 год.
2 год.
Лабораторні
Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
«Магістр»

Самостійна робота
58 год.
82 год.
Індивідуальні завдання: __
год.
Вид контролю:
екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 36%/64%
для заочної форми навчання – 9%/91%
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Основною метою курсу є формування у студентів компетенцій організації та здійснення психологічного супроводу професійної діяльності та кар’єрного зростання особистості з врахуванням її гендерної ідентичності
Завдання : сформувати розуміння та здатності теоретичного та практичного характеру, які
стосуються:
розуміння ролі гендеру у професійному становленні та досягненні кар’єри особистості;
виявлення гендерних стереотипів у сфері зайнятості;
визначення соціально-психологічні та психологічні чинники досягнення кар’єри жінками;
виокремлення особливостей вияву гендерної дискримінації, гендерного переслідування у
професійній діяльності;
оцінювання впливу соціальних і психологічних чинників на досягнення кар’єри жінками і
чоловіками;
проведення дослідження гендерних проблем у кар’єрному зростанні жінок і чоловіків;
організації психологічного супроводу гармонійного досягнення кар’єри жінками;
усвідомлення власної особистісної і професійної позиції щодо питань гендеру, гендерної рівності у професійному становленні та досягненні кар’єри жінок.
Міждисциплінарні зв’язки:
Соціальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, психологія управління, гендер у психології, теорії гендеру, основи консультування, основи психотерапії, групова психотерапія, соціально-психологічний тренінг, ортобіоз особистості, психологія безпеки, соціологія.
3. Програма навчальної дисципліни
Семестр ІІІ
Тема 1: Вступ. Актуальність вивчення гендерної специфіки кар’єрного зростання особистості.
Особливості чоловічої і жіночої зайнятості в Україні та Європі. Поняття гендерної Індекс гендерної рівності. Гендерні аспекти оплати праці. Особливості жіночого безробіття.
Правові основи гендерної політики в Україні.
Можливості досягнення кар’єри жінками у різних сферах. Сфери зайнятості чоловіків і жінок. Гендерні стереотипи щодо чоловічих та жіночих професій. Аналіз можливих труднощів жінок
у «чоловічих професіях». Ефект «складної стелі». Гендерна рівність і оплата праці: досвід європейських країн. Аналіз причин нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок. Порівняльний аналіз вияву
гендерної нерівності на роботі в Україні, Європі, США.
Основні поняття курсу: гендер, гендерна ідентичність, гендерні стереотипи, гендерна нерівність, гендерна професійна сегрегація, розрив в оплаті праці, гендерне насильство, поєднання
роботи і сімейного життя. Особливості та причини безробіття жінок, зайнятість жінок в Україні і
Європі.
Тема 2. Соціальні та соціально-психологічні чинники досягнення кар’єри жінками.
Основні підходи до вивчення поняття «кар’єра». Поняття «професійна діяльність», «зайнятість». Аналіз чинників кар’єрного розвитку особистості. Види кар’єри. Основні етапи розвитку
кар’єри.
Теорії і моделі зайнятості жінок. Моделі, характерні нашому суспільству, який домінує європейський досвід. Критика деяких моделей, зокрема, що чоловік – основний годувальник сім’ї.
Основні моделі професійного вибору жінок.
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Огляд чинників досягнення кар’єри жінками. Аналіз соціальних та соціально-психологічних
чинників: етнопсихологічних та соціокультурних. Вплив суспільної, економічної кризи, конкурентного середовище на професійне становлення та кар’єрний розвиток жінок. Масова свідомість,
ЗМІ як чинники формування кар’єрних орієнтацій жінок. Організаційні чинники досягнення
кар’єри жінками: корпоративна культура організації, стиль управління вищого керівництва тощо.
Вплив референтних осіб, механізми наслідування у досягненні кар’єри жінок. Основні бар’єри
кар’єрного розвитку жінки.
Можливості жінки у здобутті професійної освіти та професійної підготовки у ВНЗ. Аналіз мотивів отримання вищої освіти жінками, особливості професійної самореалізації жінок з вищою
освітою.
Тема 3. Гендерні аспекти менеджменту. Жінки і управління.
Основні теорії жіночого лідерства. Жінка – керівник: стереотипи і реалії. Чи може жінка бути топ-менеджером? Психологічні труднощі на шляху розвитку управлінської кар’єри жінок. Особливості жіночого стилю керівництва.
Очікування працівників щодо виконання управлінських функцій жінками. Повага до чоловіків та жінок на управлінських посадах. Вимоги, очікування до жінок у політиці. Жінки у державному управлінні.
Тема 4. Гендерне насилля на роботі
Актуальність проблеми гендерного насилля на роботі. Існування гендерного насилля на робочому місці в Україні, Європі. Прояви, види гендерного насилля на робочому місці. Поняття «сексуальне домагання на роботі». Віктимні характеристики жінок, що стають жертвами гендерного
насилля. Ставлення студентів до гомосексуалістів, лесбіянок, транссвеститів. Проблеми лесбіянок
на робочому місці: установки, стереотипи, бар’єри взаємодії і спілкування, переслідування. Гендерна ідентичність (лесбіянки) і прийом на роботу. Сексуальні домагання та ставлення до роботи,
сексуальне домагання і професійний стрес у жінок.
Психологічна допомога жінкам, що переживають (пережили) насилля на робочому місці.
Основні напрями профілактики та боротьби із сексуальним домаганням жінок на роботі. Досвід
країн Європи у боротьбі із насильством жінок на робочому місці.
Тема 5. Психологічні чинники досягнення кар’єри жінками.
Внутрішні чинники професійного становлення та досягнення кар’єри жінками. Основні мотиви, потреби, цінності кар’єрного розвитку жінок. Мотивація досягнення успіху і уникнення невдач. Страх успіху у жінок. Психологічна готовність до ведення власної справи. Самооцінка, самоефективність, рівень домагань, впевненість в собі та почуття власної гідності жінки і кар’єрний розвиток. Психологічна зрілість жінки та механізми досягнення кар’єри. Формування професійних,
життєвих цілей та перспектив жінок. Особливості гендерної ідентичності, маскулінність, фемінність, андрогінність жінок і вибір типу кар’єрних орієнтацій. Стресостійкість та досягнення кар’єри
жінками. Самопочуття жінки (здоров’я) як чинник досягнення кар’єри. Професійні та сімейні цінності в системі смисложиттєвих орієнтацій жінок. Самореалізація жінок у професійній діяльності.
Кар’єрний розвиток та баланс у інших сферах життя. Сімейні настанови, концепції та їх вплив на
розвиток кар’єри жінки.
Тема 6 . Психологічні особливості узгодження сім’ї і роботи жінками.
Особливості поєднання жінкою професійних та сімейних ролей. Багатофункціональність сучасної жінки: професійне становлення, ведення побуту, материнство, стосунки з партнером. Розподіл сімейних ролей між партнерами та можливості досягнення кар’єри жінками. Роль підтримки
партнера у кар’єрному розвитку жінки. Поєднання професійних та сімейних цінностей, визначення
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пріорітерів. Народжуваність дітей в сім’ї і розвиток кар’єри жінки. Материнство і досягнення
кар’єри. Жінка в декреті – професійний застій чи можливості розвитку. Батько в декретній відпустці
– новий досвід. Догляд за іншими членами сім’ї (наприклад, батьками похилого віку) та можливості ефективної професійної діяльності. Домогосподарство як вид діяльності жінки. Досягнення жінкою кар’єри – чинник розвитку сімейних відносин чи шлях до руйнування сім’ї? Успішна жінка у
професії як модель для наслідування для власних дітей. Вікові особливості кар’єрних домагань
жінок. Жінки на пенсії – психологічні труднощі, зміна статусу, зміна ролей та ідентичності. Діяльність після виходу на пенсію: включення нових занять, продовження кар’єри, відхід від професійної діяльності.
Внутрішній конфлікт між кар’єрними цілями, прагненнями та сімейними обов’язками. Основні причини такого конфлікту. Механізми подолання внутрішнього конфлікту. Наслідки переживання жінкою внутрішнього конфлікту для сімейних відносин та на професійної діяльності. Основні
шляхи подолання та профілактики внутрішніх конфліктів жінок, пов’язаних із дисбалансом у професійній та сімейній сферах.
Тема 7. Психологічне здоров’я благополуччя жінок.
Основні напрями психологічного супроводу жінок у досягненні кар’єри. Робота із психологічними чинниками розвитку кар’єри. Гармонізація власної особистості, активізація внутрішніх ресурсів сприяє адекватному реагуванню та творчого переосмисленню впливу зовнішніх чинників на
розвиток кар’єри жінок, пошуку ними ефективних стратегій вирішення проблемних ситуацій.
Актуалізація знань з основ консультування, основ психотерапії, ведення тренінгових груп.
Обговорення особливостей консультування жінок у феміністичному підході.
Розвиток впевненості в собі, самоефективності. Дослідження та розвиток комунікативних
навичок, вміння встановлювати границі при професійній взаємодії. Вивчення власних ресурсів та
зон розвитку на шляху кар’єрного розвитку. Техніки самомотивації, самоорганізації діяльності.
Відповідальність за власні рішення, професійні та життєві цілі, наміри, дії. Діяльність і задоволення, відчуття самореалізації. Робота над стресостійкістю, профілактикою професійного вигорання
жінок. Розподіл відповідальностей за виконання власних та чужих обов’язків. Тайм-менедмент як
організація власного робочого часу, часу і ресурсів для вирішення конфлікту сім’я-кар’єра. Гармонізація усіх сфер життя. Баланс здоров’я, діяльності, стосунків (професійних, сімейних, неформальних) та цінностей, цілей, мрій. «Екологічність» (не нашкодити іншим, собі) та гуманістичний підхід
у професійній діяльності. Практики досягнення професійного та життєвого успіху.
Основні форми психологічної роботи з жінками: просвітництво, консультування, коучінг; індивідуальні та групові форми роботи.
4. Структура навчальної дисципліни
Семестр ІІІ
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем
усього
1
2
Тема 1. Вступ. Актуальність
вивчення
10
гендерної специфіки
кар’єрного зростання

денна форма
у тому числі
л
п лаб Інд
3
4
5
6
2

2

с.р.
7

Усьо
го
8

6

10

заочна форма
у тому числі
л
П лаб інд
9 10 11
12
1

с.р.
13
9

734

особистості.
Тема 2. Соціальні та
соціальнопсихологічні чинники
досягнення кар’єри
жінками.
Тема 3. Гендерні аспекти менеджменту.
Жінки і управління.
Тема 4. Гендерне
насилля на роботі
Тема 5. Психологічні
чинники досягнення
кар’єри жінками.
Тема 6. Психологічні
особливості
узгодження сім’ї і роботи
жінками.
Тема 7. Психологічне
здоров’я та благополуччя жінок
Усього годин

12

2

2

8

12

2

10

12

2

2

8

12

12

2

2

8

12

12

2

4

6

14

1

11

12

2

2

8

12

1

11

20

2

4

14

20

1

1

18

90

14

18

58

90

6

2

82

12

1

5. Теми семінарських занять
Семестр ІІІ денна форма навчання
№
Назва теми
з/п

11

Кількість
Годин

1

Тема 1. Основні проблеми гендерної специфіки кар’єрного зростання особистості.

2

2

Тема 2. Соціально-психологічні чинники досягнення кар’єри жінками. Гендерна рівність (нерівність) на робочому місці в Україні та
Європі.

2

3

Тема 3. Сфери діяльності жінок. Жінки в управлінні.

2

4

Тема 4. Психологія гендерних домагань на робочому місці

2

5

Тема 5. Психологічні чинники розвитку кар’єри жінками. Аналіз
впливу сімейних концепцій на кар’єрний розвиток жінки

4

6

Тема 6. Психологічні особливості внутрішнього конфлікту сім’я –

2
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робота у жінок
7

Тема 7. Психологічний супровід кар’єрного розвитку жінок

Теми семінарських занять
Семестр ІІІ заочна форма навчання
№
Назва теми
з/п
1
Тема 1. Психологічний супровід кар’єрного розвитку жінок

4

Кількість
Годин
2

8. Самостійна робота
Семестр ІІІ денна форма навчання
№
Кількість
Назва теми
з/п
Годин
Тема 1. Основні поняття курсу: гендер, гендерна ідентичність, гендерні
стереотипи, гендерна нерівність, гендерна професійна сегрегація, розрив
1
в оплаті праці, гендерне насильство, поєднання роботи і сімейного життя. 6
Особливості та причини безробіття жінок, зайнятість жінок в Україні і Європі.
Тема 2. Гендерна рівність і оплата праці: досвід європейських країн. Аналіз причин нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок.
2
Завдання : на основі аналізу статей здійснити порівняльний аналіз вияву 8
гендерної нерівності на роботі в Україні, Європі, США.

3

4

5

6

Тема 3. Аналіз статті:
Schein, V. E. (2007) "Women in management: reflections and projections".
8
Women in Management Review, 22 (1), 6 – 18
Есе на тему «Успішна жінка – керівник: яка вона?».
Тема 4.
Завдання до заняття: скласти інтерв’ю на тему вияву ознак гендерних переслідувань на роботі. Опитати кілька респондентів (3-5).Зробити узагальнюючий висновок про поширеність гендерних переслідувань на роботі,
форми вияву, реагування опитуваних.
8
Аналіз статті:
Combating
violence
against
women:
European
Union
/
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-againstwomen-european-union
Тема 5. Стресостійкість та досягнення кар’єри жінками. Самопочуття жінки (здоров’я) як чинник досягнення кар’єри. Професійні та сімейні цінності в системі смисложиттєвих орієнтацій жінок.
6
Практичне завдання: На основі методу генограми вивчити родинні концепції щодо кар’єрного розвитку жінки.
Тема 6. Завдання студентам: написати есе на тему (на вибір) «Сім’я та 8
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кар’єра – мій власний життєвий шлях», «Домінуючі жіночі моделі поєднання сім’ї та професійної діяльності у нашому суспільстві», «Конфлікт
«сім’я та кар’єра» -- попередження та ресурси вирішення». Есе відправити викладачу на електронну пошту за 24 год до заняття.
Основні причини конфлікту «сім’я – робота». Механізми подолання внутрішнього конфлікту. Наслідки переживання жінкою внутрішнього конфлікту для сімейних відносин та на професійної діяльності.
Основні шляхи подолання та профілактики внутрішніх конфліктів жінок,
пов’язаних із дисбалансом у професійній та сімейній сферах.
Тема 7. Практичні завдання :
Розробка програми психологічного супроводу обраної проблематики.
Студенти можуть опиратись на результати досліджень магістерської ро- 14
боти, якщо вона здійснюється в межах тематики курсу.
Результати завдання мають бути відображені у презентації.
Разом
58

Семестр ІІІ заочна форма навчання
№
з/п

Назва теми
Тема 1. Основні поняття курсу: гендер, гендерна ідентичність, гендерні
стереотипи, гендерна нерівність, гендерна професійна сегрегація, розрив
в оплаті праці, гендерне насильство, поєднання роботи і сімейного життя.
Особливості та причини безробіття жінок, зайнятість жінок в Україні і Європі.
Теорії і моделі зайнятості жінок. Моделі, характерні нашому суспільству,
який домінує європейський досвід. Критика деяких моделей, зокрема,
що чоловік – основний годувальник сім’ї. Основні моделі професійного
вибору жінок.
Тема 2. Гендерна рівність і оплата праці: досвід європейських країн. Аналіз причин нерівності в оплаті праці чоловіків і жінок.
Завдання : на основі аналізу статей здійснити порівняльний аналіз вияву
гендерної нерівності на роботі в Україні, Європі, США.
Організаційні чинники досягнення кар’єри жінками: корпоративна культура організації, стиль управління вищого керівництва тощо. Вплив референтних осіб, механізми наслідування у досягненні кар’єри жінок.
Тема 3. Основні теорії жіночого лідерства. Жінка – керівник: стереотипи і
реалії. Психологічні труднощі на шляху розвитку управлінської кар’єри
жінок. Особливості жіночого стилю керівництва. Повага до чоловіків та
жінок на управлінських посадах. Вимоги, очікування до жінок у політиці.
Жінки у державному управлінні.
Аналіз статті:
Schein, V. E. (2007) "Women in management: reflections and projections".
Women in Management Review, 22 (1), 6 – 18
Есе на тему «Успішна жінка – керівник: яка вона?».

Кількість
Годин

9

10

12
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Тема 4. Гендерна ідентичність (лесбіянки) і прийом на роботу. Сексуальні
домагання та ставлення до роботи, сексуальне домагання і професійний
стрес у жінок.
Психологічна допомога жінкам, що переживають (пережили) насилля на
робочому місці. Основні напрями профілактики та боротьби із сексуальним домаганням жінок на роботі. Досвід країн Європи у боротьбі із насильством жінок на робочому місці.
Аналіз статті:
Combating
violence
against
women:
European
Union
/
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-againstwomen-european-union
Required reading:
Combating
violence
against
women:
European
Union
/
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-againstwomen-european-union
Тема 5. Особливості гендерної ідентичності, маскулінність, фемінність,
андрогінність жінок і вибір типу кар’єрних орієнтацій.Стресостійкість та
досягнення кар’єри жінками. Самопочуття жінки (здоров’я) як чинник
досягнення кар’єри. Професійні та сімейні цінності в системі смисложиттєвих орієнтацій жінок. Практичне завдання: На основі методу генограми
вивчити родинні концепції щодо кар’єрного розвитку жінки.
Тема 6.
Народжуваність дітей в сім’ї і розвиток кар’єри жінки. Материнство і досягнення кар’єри. Жінка в декреті – професійний застій чи можливості
розвитку. Батько в декретній відпустці – новий досвід. Догляд за іншими
членами сім’ї (наприклад, батьками похилого віку) та можливості ефективної професійної діяльності. Домогосподарство як вид діяльності жінки.
Завдання студентам: написати есе на тему (на вибір) «Сім’я та кар’єра –
мій власний життєвий шлях», «Домінуючі жіночі моделі поєднання сім’ї
та професійної діяльності у нашому суспільстві», «Конфлікт «сім’я та
кар’єра» -- попередження та ресурси вирішення». Есе відправити викладачу на електронну пошту за 24 год до заняття.
Основні причини конфлікту «сім’я – робота». Механізми подолання внутрішнього конфлікту. Наслідки переживання жінкою внутрішнього конфлікту для сімейних відносин та на професійної діяльності.
Основні шляхи подолання та профілактики внутрішніх конфліктів жінок,
пов’язаних із дисбалансом у професійній та сімейній сферах.
Тема 7.
Робота над стресостійкістю, профілактикою професійного вигорання жінок. Розподіл відповідальностей за виконання власних та чужих
обов’язків. Тайм-менедмент як організація власного робочого часу, часу і
ресурсів для вирішення конфлікту сім’я-кар’єра. Гармонізація усіх сфер
життя. Баланс здоров’я, діяльності, стосунків (професійних, сімейних, неформальних) та цінностей, цілей, мрій. «Екологічність» (не нашкодити
іншим, собі) та гуманістичний підхід у професійній діяльності. Практики

11

11

11

18
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досягнення професійного та життєвого успіху.
Практичні завдання :
1. Розробка програми психологічного супроводу обраної проблематики.
Студенти можуть опиратись на результати досліджень магістерської роботи, якщо вона здійснюється в межах тематики курсу.
Результати завдання мають бути відображені у презентації.
Разом

82

9. Питання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.

Актуальність питання реалізації гендерної політики на ринку праці.
Особливості чоловічої і жіночої зайнятості в Україні та Європі.
Особливості та причини безробіття жінок та чоловіків в Україні і Європі.
Гендерна рівність і оплата праці: досвід європейських країн. Аналіз причин нерівності в
оплаті праці чоловіків і жінок.
5. Гендерна сегрегація на ринку праці в Україні та Європі.
6. Поняття кар’єри. Критерії успішної кар’єри.
7. Гендерні теорії розвитку кар’єри.
8. Види, стадії кар’єри.
9. Моделі зайнятості жінок.
10. Аналіз соціальних чинників досягнення кар’єри чоловіками і жінками.
11. Аналіз соціально-психологічних чинників досягнення кар’єри чоловіками і жінками.
12. Аналіз особистісних чинників досягнення кар’єри чоловіками і жінками.
13. Основні бар’єри кар’єрного розвитку жінки.
14. Основні теорії лідерства: гендерний аспект.
15. Психологічні труднощі на шляху розвитку управлінської кар’єри жінок.
16. Особливості жіночого стилю керівництва.
17. Актуальність проблеми гендерного насилля на роботі.
18. Прояви, види гендерного насилля на робочому місці. Поняття «сексуальне домагання на
роботі».
19. Психологічна допомога жінкам, що переживають (пережили) насилля на робочому місці.
Основні напрями профілактики та боротьби із сексуальним домаганням жінок на роботі.
20. Внутрішні чинники професійного становлення та досягнення кар’єри жінками. Основні
мотиви, потреби, цінності кар’єрного розвитку жінок.
21. Самооцінка, самоефективність, рівень домагань, впевненість в собі та почуття власної гідності жінки і кар’єрний розвиток.
22. Стресостійкість та досягнення кар’єри жінками. Самопочуття жінки (здоров’я) як чинник
досягнення кар’єри.
23. Сімейні настанови, концепції та їх вплив на розвиток кар’єри жінки.
24. Особливості гендерно-рольового конфлікту чоловіків.
25. Особливості гендерно-рольового конфлікту жінок.
26. Народжуваність дітей в сім’ї і розвиток кар’єри жінки. Материнство і досягнення кар’єри.
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27. Внутрішній конфлікт між кар’єрними цілями, прагненнями та сімейними обов’язками.
Основні причини такого конфлікту. Механізми подолання внутрішнього конфлікту.
28. Основні напрями психологічного супроводу жінок у досягненні кар’єри.
29. Робота із психологічними чинниками розвитку кар’єри.
30. Тайм-менеджмент як організація власного робочого часу, часу і ресурсів для вирішення
конфлікту сім’я-кар’єра.
31. Основні напрями подолання гендерно-рольового конфлікту.
32. Практики досягнення професійного та життєвого успіху.
33. Основні форми психологічної роботи з жінками: просвітництво, консультування, коучінг;
індивідуальні та групові форми роботи.
10. Методи навчання: проблемні лекції, семінари-дискусії, звернення до попередніх знань
студентів, презентації, самостійні практичні завдання.
11. Методи контролю. Поточний контроль: участь у дискусіях згідно теми семінарських заняттях. Аналіз статей. Контрольна робота. Ведення щоденника. Презентація
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Усні відповіді, дискусії, аналіз статтей, КР - 15
Есе (аналіз гендерних проблем у суспільстві) – 5
Анкета дослідження гендерних переслідувань – 5
Дослідження власних гендерних уявлень (на основі методу генограми) -5
Презентація програми психологічного супроводу гендерних проблем кар’єрного розвитку
особистості (на вибір студента)- 20

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Оцінка
для екзамену, курсового
ECTS
для заліку
проекту (роботи), практики

90 – 100

А

80 – 89

В

70 – 79

С

60 – 69

D

50 – 59

Е

відмінно
добре
Зараховано
задовільно

26 – 49

0-25

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням дисци740

пліни

13. Методичне забезпечення
14. Рекомендована література
Основна:
1. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Е.М.Лібанова,
О.В.Макарова, С.Ю. Аксьонова, Г.В. Герасименко та ін.. Київ, 2012, 212с. URL:
http://www.idss.org.ua/monografii/2013_ua_womens%20participation.pdf
2. Весельська А.Л. Гендерний аспект лідерства: теоретичний аналіз/А.Л.Весельська. –"Наука і
освіта", №5, 2014. – с.20-24
3. Гендерні аспекти ринку праці / http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350808
4. Гендер у психологічних та соціологічних дослідженнях: навч.посіб. / Шевченко Л.О., Кобікова Ю.В та ін. Київ, 2015. 148с.
5. Індекс гендерного розриву. 2017. URL: http://edclub.com.ua/analityka/indeks-gendernogorozryvu-2017.
6. Лозовецька В.Т. Професійна кар'єра особистості в сучасних умовах : монографія. / В.Т. Лозовецька. -- Київ: 2015. -- 279с.
7. Пампуха Л. О. Гендерні аспекти ефективного менеджменту / Л. О. Пампуха // Вісник НТУУ
«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2009. – № 1(25). – С.
95–99.
8. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб. 2-ге вид., випр., доповн. К.: Академвидав,
2016. 256 с.
9. Gender Equality Index. Retrieved from http://eige.europa.eu/gender-equality-index
10. Favero,, W. L., & Heath, G. R. (2012). Generational Perspectives in the Workplace: Interpreting
the Discourses That Constitute Women’s Struggle to Balance Work and Life. Journal of Business
Communication 49(4) 332–356
11. Formánková , L., & Křížková , A. (2015) "Flexibility trap – the effects of flexible working on the
position of female professionals and managers within a corporate environment". Gender in
Management: An International Journal, 30 (3), 225 – 238
12. Heilman, M.E. (2001). (Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's
ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57, ( 4) 657-674
13. Hoyt Crystal L., Simon S. (2017). Social Psychological Approaches to Women and Leadership
Theory. Jepson School of Leadership Studies articles, book chapters and other publications. 248.
http://scholarship.richmond.edu/jepson-faculty-publications/248
14. Hüttges A, Fay D. Gender Influences on Career Development. A Brief Review. Journal of
Personnel Psychology 2015; Vol. 14(3):113–120
15. Hyde, J. S. & Kling, K. C. (2001). Women, motivation and achievement. Psychology of women
Quarterly, 25, 364-378
16. Lewis, S. (2001) "Restructuring workplace cultures: the ultimate work-family challenge?". Women
in Management Review, 16 (1), 21 – 29
17. Patton, Wendy & McMahon, Mary. Career Development and Systems Theory. Connecting Theory
and Practice.3rd Edition /SENSE PUBLISHERS, 2014, 476p.
18. Perrons,D (2009). Women and Gender Equity in Employment. Patterns, progress and challenges.
http://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/wp23.pdf
19. Rao, A, Sandler, J. David Kelleher, D., & Miller, C. (2015), Gender at work . Routledge
20. Samuels, H (2003).Sexual harassment in the workplace: a feminist analysis of recent
741

developments in the UK. Women's Studies International Forum Volume 26, Issue 5, 467–482
21. Sawyer, K., Thoroughgood, C. (2017). Gender non-conformity and the modern workplace: New
frontiers in understanding and promoting gender identity expression at work. Organizational
Dynamics 46, p.1—8
22. Schein, Virginia E. (2007). Women in management: reflections and projections/ Women in
Management Review, Vol. 22 Iss 1 pp. 6 – 18
23. The Impact of the Economic Crisis on Women from their perspective./
http://www.europeanunionofwomen.com/uploads/1/3/0/9/13097887/the_impact_of_the_eco
nomic_crisis_on_women.pdf
24. What kind of job are looking for men and women, the gender segregation of labor All Sites
http://wcu-network.org.ua/ua/possessing-equalrights/news/Jaku_robotu_shukajut_cholovki_ta_zhnki_genderna_segregacja_rinku_prac
Допоміжна:
1. Гриценко Г. Розбираємося з насильством: соціологія і психологія явища.
https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/rozbiraemosya-z-nasilstvomsotsiologiya-i-psihologiya-yavischa-134066.html
2. І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003
http://medbib.in.ua/gendernaya-terapiya-spravochnik-prakticheskogo.html
3. Побудова кар’єри : навч.-метод. посібник / О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Т. С. Попова, М. В. Лузан / за ред. О. В. Мельника.
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
4. Шевченко Л. Психологічні характеристики віктимної особистості /Л.Шевченко. -- Вісник
Кримінологічної асоціації України. 2013. № 5. Режим доступу:
http://files.visnikkau.org/200001350-be6f7bf698/Visnyk5_23.pdfТкалич М. Г. Гендерноорієнтований підхід у психологічному супроводі персоналу організацій // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2015. Вип.
51. С. 247-255. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2015_51_26.
5. Чуйко О., Стецюк Х. Мотиваційні чинники кар’єрних орієнтацій сучасних жінок // Збірник
наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013, -- Вип.18. – Ч.2. – С.103 –
111 .,
6. Hutagalung, F. (2012). Sexual Harassment: A Predictor to Job Satisfaction and Work Stress
among Women Employees. Procedia - Social and Behavioral Sciences , Volume 65, Pages 723–
730
7. Nelson Debra L., Burke Ronald J. (Ed.) (2018). Gender, Work Stress, and Health. American
Psychological Association Washington, DC . Retrieved from
http://hdl.handle.net/123456789/6683
8. McDermott E (2006). Surviving in Dangerous Places: Lesbian Identity Performances in the
Workplace, Social Class and Psychological Health. Feminism & Psychology , vol. 16, 2 : pp. 193211, 2006
9. Meeussen L, Veldman J and Van Laar C (2016). Combining Gender, Work, and Family Identities:
The Cross-Over and Spill-Over of Gender Norms into Young Adults’ Work and Family Aspirations.
Front. Psychol. 7:1781.
10. Soresi S., Nota L., Ferrari L., Ginevra M.C. (2014). Parental Influences on Youth’s Career
Construction. In Arulmani G., Bakshi A.J.,. Leong F.T.LWatts A.G. (Eds). Handbook of Career
Development. International Perspectives (pp 149-172). Springer New York Heidelberg Dordrecht
London. DOI 10.1007/978-1-4614-9460-7
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11. Study and work in the EU: set apart by gender (2017). Retrieved from
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/study-and-work-eu-set-apart-gender
12. Wolfram, H.-J., Mohr G., Schyns B., (2007). Professional respect for female and male leaders:
influential gender-relevant factors. Women in Management Review, Vol. 22 Iss 1 pp. 19 – 32
13. Work in the EU: women and men at opposite ends (2017). Retrieved from
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/work-eu-women-and-men-opposite-ends
Useful websites
http://psychsource.bps.org.uk/view/index.html
http://www.aflcio.org/
http://eige.europa.eu
http://www.europeanunionofwomen.com
http://www.feministvoices.org
www.cedefop.europa.eu
https://osha.europa.eu/en/themes/women-and-health-work
www.europa.eu
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3.4 Тестові завдання до дисциплін спеціалізації
3.4.1. Тестові завдання до курсу «ТЕОРІЇ ГЕНДЕРА»
Розробники: доктор психологічних наук, професор Заграй Л.Д., кандидат психологічних наук, доцент Федоришин Г.М.
1. У якому столітті виник термін «фемінізм:
А) на початку ХХ ст.
Б) на поч. ХІХ ст.
В) на поч. VIII ст.
Г) на поч. ХХІ ст.
2. Кого зазвичай називають першою феміністкою:
А) Мері Волстонкрафт
Б) Мері Естел
В) Джона Стюарта Мілль
Г) Сімону де Бовуар
3. Рух суфражисток наприкінці ХІХ і початку ХХ ст. вимагав:
А) політичного рівноправ'я, можливості обирати і бути обраними на виборах
Б) рівної зарплатні з чоловіками
В) протидії домашньому насильству
Г) прагнення до свободи прояву жіночності, культивування естетики звільненої, наділеної владою
жінки
4. Що можна вважати результатом другої хвилі фемінізму
А) жінки домоглися політичного рівноправ’я
Б) вихід жінок на ринок праці, що призвело до зростання добробуту суспільства і нового бачення
гендерної політики
В) розуміння природи конструювання гендерних ролей
Г) прагнення до свободи прояву жіночності, культивування естетики звільненої, наділеної владою
жінки, яка здатна бути самодостатньою, талановитою, лідером
5. З яким періодом пов’язують початок першої хвилі фемінізму:
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Б) початок 60-х років ХІХ ст.
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В) 20-ті роки ХХ ст.
Г) 90-ті роки VIII ст.
6. З яким періодом пов’язують початок другої хвилі фемінізму:
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Б) початок 60-х років ХХ ст.
В) 80-ті роки ХХ ст.
Г) 90-ті роки ХХ ст.
7. З яким періодом пов’язують початок третьої хвилі фемінізму:
А) кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
Б) початок 60-х років ХХ ст.
В) 80-ті роки ХХ ст.
Г) 90-ті роки ХХ ст.
8. Дослідженням множини гендерних ідентичностей займається
А) квір-теорія
Б) теорія соціального научіння
В) теорія статевих ролей
Г) марксистська теорія фемінізму
9. У зв’язку з чим український жіночий рух в Україні до поч. 90-х років розвивався в контексті боротьби за соціальні та національні права:
А) через відсутність суверенної державності
Б) феміністичні ідеї не набули популярності
В) феміністичні ідеї не були актуальними
Г) феміністичні проблеми замовчувалися у зв’язку з ідеологічною обмеженістю соціалізму
10. Де виникла перша жіноча українська організація – Товариство допомоги вищій жіночій освіті
(1840 р.):
А) м. Харків
Б) м. Київ
В) м. Львів
Г) м. Дрогобич
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11. Концепція Роберта Столлера грунтувалася на:
А) вивченні «біологічного» у природі статі біологами, фізіологами
Б) вивченні «культурного» у природі статі психологами, соціологами
Г) розведенні біологічної та культурної складових у вивченні питань, пов'язаних зі статтю
Д) усі відповіді правильні
12. Кому належить пропозиція про розведення біологічної та культурної складових у вивченні питань, пов'язаних зі статтю:
А) Р.Столлеру
Б) Е. Гідденсу
В) Г.Рубіну
Г) А.Річ
13. Чия концепція дала поштовх формуванню особливого напрямку в сучасному гуманітарному
знанні - гендерних досліджень:
А) Р.Столлера
Б) Е. Гідденса
В) Г.Рубіна
Г) А.Річ
14. Новизна гендерних досліджень наприкінці ХХ ст. полягала у:
А) розмежуванні понять "стать" і "гендер"
Б) заклику вивчати жіночий досвід
В) в аналізі того, як гендер конструюється і відтворюється в усіх соціальних структурах і як це відбивається на особистісному розвитку чоловіків і жінок
Г) усі відповіді правильні
15. Кому належить думка про те, що «гендер означає, насамперед, соціальні очікування щодо поведінки, яке відповідає уявленням про чоловіка і жінку»:
А) Р.Столлеру
Б) Е. Гідденсу
В) Г.Рубіна
Г) А.Річ
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16. Друга стадія розвитку гендерних досліджень - визнання «жіночих досліджень», виникнення
«чоловічих» (андрології) - розпочалася у:
А) 30-х рр. ХХ ст.
Б) 60-х рр. ХХ ст.
В) 80-х рр. ХХ ст.
Г) друга пол. 90-х рр.
17. Причинами появи соціальної андрології є:
А) переосмислення чоловічої гендерної ролі
Б) розуміння обмеженості чоловічої гендерної ролі
В) прагнення зруйнувати статеворольової стереотипи
Г) усі відповіді правильні
18.Чоловічі дослідження (Мen's Studies) 80-х вивчали:
А) основні етапи становлення концепцій мужності
Б) можливі кризи і девіації у чоловіків
В) особливості формування чоловічого інституту статі
Г) усі відповіді вірні
19. Вкажіть причину критики гендерних досліджень кінця 80-х років
А) відсутність уваги до расових відмінностей
Б) гетеросексизм (подача гетеросексуальних відносин як «нормальних» при недостатній увазі до
соціального досвіду геїв і лесбіянок)
В) аналіз подібності та відмінностей у сприйнятті дійсності і в соціальній поведінці чоловіків і жінок
Г) правильні відповіді А і Б
20. Предметом гендерних досліджень на початку 90-х рр. вважався:
А) аналіз подібності та відмінностей у сприйнятті дійсності і в соціальній поведінці чоловіків і жінок
Б) гендерні відносини, відмінності і схожість статей
В) уявлення про те, як слід поводитися чоловікам і жінкам
Г) гендерний вимір різних аспектів соціуму і культури
21. Уявлення про фемінізм, перш за все, як про рівність прав чоловіків і жінок належить ідеології:
А) ліберального фемінізму
Б) радикального фемінізму
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В) марксистського фемінізму
Г) постмодерністського фемінізму
22. Уявлення про те, що існує режим патріархального правління і окремим випадком гноблення є
гноблення одних чоловіків іншими, в той час як фундаментальний інститут гноблення — саме гендерний, належить ідеології:
А) ліберального фемінізму
Б) радикального фемінізму
В) марксистського фемінізму
Г) постмодерністського фемінізму
23. Уявлення про те, що в економіці існує експлуатація найманих працівників, і жінки — це одна із
груп, яких експлуатують, належить ідеології:
А) ліберального фемінізму
Б) радикального фемінізму
В) марксистського фемінізму
Г) постмодерністського фемінізму
24. Яка із наведених нижче ідеологій фемінізму призвела до подвійного навантаження жінок:
А) ліберальний фемінізм
Б) радикальний фемінізм
В) марксистсько-соціалістичний фемінізм
Г) постмодерністський фемінізм
25. Хто із перелічених нижче феміністок наприкінці ХІХ ст. говорив про ідеологічну обмеженість
соціалізму щодо феміністичних проблем:
А) К. Цеткін
Б) Н. Кобринська
В) О. Доброграєва
Г) М. Рудницька
26. У якій із запропонованих ідеологій фемінізму вважала, що гендерна нерівність має зникнути з
ліквідацією приватної власності
А) ліберальний фемінізм
Б) радикальний фемінізм
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В) марксистсько-соціалістичний фемінізм
Г) постмодерністський фемінізм
27. Класиком ліберального феміністського напрямку визнано:
А) Бетті Фрідом
Б) Кейт Міллет
В) Алісу Волкер
Г) Шарлотту Перкінс Гілман
28. Що затьмарювало, на думку Бетті Фрідом, «американську мрію» жінок середнього класу середини 50-х у США:
А) придушення соціальних і політичних інтересів
Б) класові протиріччя
В) патріархатний устрій суспільтва
Г) етнічна нерівність
29. Хто із запропонованих вчених намагався описати типові зразки поведінки, що лежать в основі
чоловічих і жіночих соціальних ролей, а також встановити зв'язок між особистісними та суспільними структурами на основі статевих ролей :
А) Толкотт Парсонс
Б) Кейт Міллет
В) Аліса Волкер
Г) Шарлотта Перкінс Гілман
30. Кому належить ідея про те, що фемінізм, який ігнорує расизм, безглуздий:
А) представникам ліберального фемінізму
Б) представникам постмодерністського фемінізму
В) представникам радикального фемінізму
Г) представникам чорного фемінізму
31. Андроцентрична картина світу, вираження знання чоловічими засобами визначається як:
А) вуменізм
Б) фаллогоцентризм
В) сексизм
Г) гетеросексизм
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32. На думку професора В.Л.Геодакяна
А) диференціація статей пов'язана з двома основними складовими еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і
мінливістю, завдяки якій виникають нові ознаки
Б) статеві відмінності в поведінці пов'язані з дією андрогенів на мозкові системи
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з їхньої біологічної данності
32. Лі Елліс стверджував, що:
А) диференціація статей пов'язана з двома основними складовими еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і
мінливістю, завдяки якій виникають нові ознаки
Б) статеві відмінності в поведінці пов'язані з дією андрогенів на мозкові системи
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з їхньої біологічної данності
33. Д. П. Вейбер, Н. Гішвінд, Дж. Леві припускали, що:
А) диференціація статей пов'язана з двома основними складовими еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і
мінливістю, завдяки якій виникають нові ознаки
Б) статеві відмінності в поведінці пов'язані з дією андрогенів на мозкові системи
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку
Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з їхньої біологічної данності
34. Моніка Віттіг виступала на захист ідеї, а саме:
А) диференціація статей пов'язана з двома основними складовими еволюційного процесу – консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у потомства усі батьківські ознаки, і
мінливістю, завдяки якій виникають нові ознаки
Б) статеві відмінності в поведінці пов'язані з дією андрогенів на мозкові системи
В) статеві відмінності пояснюються функціональною асиметрією мозку
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Г) статеві відмінності є есенціалістськими, соціальні роль жінок виходять з їхньої біологічної данності
35. Кому належить думка про те, що гендерна ідентичність є основним організатором та регулятором дитячого гендерного научіння
А) Л. Кольбергу
Б) Сандрі Бем
В) Д.П.Вейберу
Г) Дж.Леві
36. Вкажіть правильну послідовність етапів розвитку гендерної незворотності:
А) гендерна стійкість; гендерна незворотність; маркування гендеру
Б) маркування гендеру; гендерна стійкість; гендерна незворотність
В) гендерна незворотність; маркування гендеру; гендерна стійкість
Г) усвідомлення того, що гендер не змінюється з віком, хоча може змінитися під впливом виду
діяльності; розуміння, до якої статі належиш; усвідомлення того, що належність до чоловічої чи
жіночої статі не змінюється від роду занять, одягу, поведінки
37. Згідно з даними представників теорії гендерної схеми (Bern, Carter & Levy, Edwards & Spence,
Signorella), гендерно-схематична обробка інформації:
А) є монолітною
Б) не має відношення до гендерної поведінки дітей чи дорослих, чи виявлених суперечностей між
різними показниками гендерної схематизації
В) припускає, що чим більше характерна або доступна схема, тим більше, як очікується, що люди
будуть кодувати, представляти та отримувати інформацію, що стосується гендеру
Г) передбачає, що діти класифікують себе як "я дівчинка" або "я хлопчик" і діють відповідно до цієї
схеми незмінно в різних ситуаціях та сферах діяльності.
38. Концепція психологічної андрогінності С. Бем:
А) підтвердила думку, що гендерні ролі є протилежними, біполярними і взаємовиключними
Б) допускає, що фемінність і маскулінність конструюються в процесі гендерної схематизації
В) поставила під сумнів усталені переконання і припущення про те, що чоловіки і жінки не обов'язково повинні відповідати традиційним моделям і можуть поєднувати в своїй поведінці як маскулінні, так і фемінні характеристики
Г) доводить, що маскулінність забезпечує великі можливості соціальної адаптації
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39. А. Бандура вважає, що на формування особистості впливають такі чинники:
А) поведінка людини, її індивідуальні характеристики та вплив навколишнього середовища
Б) виключно навколишнє середовище і зразки поведінки
В) виключно індивідуальні характеристики (особливо мислення)
Г) навколишнє середовище та поведінка людини
40. Кому належить думка про те, що головний принцип научіння Гендерної поведінки – це диференціація статевих ролей через спостереження, нагородження, покарання, шляхом прямого і непрямого зумовлення
А) А. Бандурі
Б) Сандрі Бем
В) Д. П. Вейберу
Г) Дж. Леві
41. Ненсі Ходоров, Люсі Ірігаре і Елен Сиксу підкреслюють вагому роль у розвитку ідентичності
А) юнацького віку
Б) доедипальної фази
В) едипальної фази
Г) пубертатного періоду
42. Кому із наведених вчених належить наступна думка: «Материнство включає жінку у ситуацію
«подвійної ідентифікації»: у стосунки зі своєю матір’ю і в стосунки зі своєю дитиною, які повторюють конструкцію перших стосунків»:
А) З. Фрейду
Б) К. Хорні
В) Н. Ходоров
Г) Л. Ірігаре
43. Хто із вчених доводив, що розуміння психічних структур фемінності і маскулінності у термінах
«відтворення материнства» дозволяє переглянути і трансформувати патріархальну концепцію статевого розподілу праці
А) Дж. Батлер
Б) К. Хорні
В) Н. Ходоров
Г) Е. Берман
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44. Яким чином індивідуальні особливості впливають на вибір моральної орієнтації? Оберіть одне
правильне твердження:
А) Ті, хто спрямовані на дотримання моральних норм, мають більш індивідуалізований образ Я,
ніж ті, які орієнтуються на турботу і відповідальність
Б)Ті, хто спрямовані на дотримання моральних норм сильніше залежать від оцінок інших людей
напротивагу тим, які орієнтуються на турботу і відповідальність
В) Люди з конкретним стилем навчання частіше спрямовані на турботу, ніж люди, які легко засвоюють знання на абстрактному рівні
Г) Люди, які легко засвоюють знання на абстрактному рівні не орієнтуються на турботу
45. Вивчення статевих відмінностей у моральному розвитку показали (оберіть один правильний
варіант)
А) при вирішенні моральних дилем люди дійсно спрямовані або на турботу і відповідальність, або
на самостійне слідування моральним нормам. Однак у багатьох випадках вони використовують
обидві моральні орієнтації
Б) важливу роль у виборі моральної орієнтації відіграє стать, а не фемінність/маскулінність людини
В) жінки більш послідовні у моральній орієнтації, тобто частіше спрямовані або на моральні норми, або тільки на турботу і відповідальність
Г) в індивідуалістських культурах надання допомоги близькому є більшою цінністю, ніж для представників колективістських культур
46. Яким чином ситуація впливає на моральну орієнтацію особистості? Оберіть одне правильне
твердження
А) орієнтація на турботу частіше проявляється до незнайомої людини, ніж до знайомої
Б) орієнтація на турботу частіше проявляється щодо члена чужої соціальної групи, ніж своєї групи
В) люди частіше орієнтуються на турботу при вирішенні ділем, в яких до людини пред’являються
суперечливі вимоги, а на дотримання моральних норм – при вирішенні ділем, пов’язаних з порушенням моральних норм
Г) люди частіше орієнтуються на дотримання моральних норм, коли оцінюють серйозну ситуацію,
а на турботу – при оцінюванні несерйозної ситуації
47. Кому із перелічених нижче вчених належить ідея подолання механізмів бінарності та ієрхізації
у культурі
А) Дж. Батлер
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Б) К. Хорні
В) Н. Ходоров
Г) Л. Ірігаре
48. Вкажіть, хто із вчених здійснив феміністську деконструкцію класичного психоаналізу
А) Дж. Батлер
Б) К. Хорні
В) Е. Берман
Г) Л. Ірігаре
49. У чому полягала феміністська деконструкція класичного психоаналізу
А) деконструювання фалоцентричної конструкції жінки як «іншого» чоловіка і водночас створення
засобів, за допомогою яких жіноча специфічність може бути виражена в автономних тлумаченнях
Б) трактування жіночності за фалічною моделлю
В) визнання жіночого лібідо за своєю природою як маскулінне, незалежно від того, на який об’єкт
– чоловічий чи жіночий – воно спрямоване
Г) визначення дівчинки у доедіпальний період як маленького хлопчика
50. У чому полягає відмінність філософських позицій Юлії Крістєвой та Люсі Ірігаре? Оберіть один
правильний варіант
А) Філософський проект Л. Ірігаре обмежується межами психоаналітичного дискурсу, тоді як в Ю.
Крістєвої у процедурах «міметичного відтворення» свідомо «змішуються» різні методи аналізу,
одночасно з методологією психоаналізу використовуються філософські моделі і методи Дерріда,
Хайдеггера і Ніцше
Б) Л. Ірігаре розміщує у всередину структури суб’єктивності поняття «відмінності» з метою плюралізації останньої. У той час Ю. Крістєва використовує поняття «відмінності», у першу чергу для опису відмінностей однієї статі від іншої
В) ставлення Люсі Ірігаре до психоаналізу на відміну від Крістєвої амбівалентно: з одного боку,
вона використовує психоаналітичну теорію як основний засіб для деконструкції символічного порядку патріархальної культури, з другого боку, психоаналіз як метод є ключовим об’єктом її критики
Г) У Ю. Крістєвої, на відміну від Л. Ірігаре, психоаналіз водночас є ключовим об’єктом критики і
основним засобом для деконструкції символічного порядку патріархальної культури
51. Що таке епістемологія?
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А) це сукупність прийомів дослідження, які застосовуються у певній науці
Б) це інтерпретація суб’єкта і об’єкта пізнання, їх співвідношення, розуміння природи знання його
критеріїв
В) це стратегія дослідження, яка є прийнятою у межах вибраної теорії пізнання
Г) це методики, які застосовують для отримання даних
52. У чому полягає сутність альтернативної методології феміністичних досліджень?
А) робить акцент на почуттях, бажаннях, інтересах суб’єкта, який включений у процес пізнання,
стверджує, що соціальна реальність контекстуальна, яка сконструйована суб’єктом
Б) соціальна реальність розглядається як об’єктивна, а відповідно способи класифікації фактів залежать від природи речей, а не від досвіду, особливого складу розуму суб’єкта пізнання
В) парадигмальна гносео-методологічна установка, відповідно до якої позитивне знання може
бути отримане як результат суто наукового (не філософського) пізнання
Г) жодної правильної відповіді немає.
53. Оберіть твердження, яке відображає сутність феміністичного емпіризму:
А) дослідницька стратегія включення жінок у позитивістський дискурс
Б) об’єктивне знання може бути отримано на основі загального жіночого досвіду, досвіду дискримінації, страждання і супротиву
В) феміністична методологія повинна виходити із фрагментарності досвідів і позицій жінок в залежності від вікових, сексуальних, расових, політичних та інших характеристик
Г) отримане знання створене на основі цінностей, інтересів того, хто пізнає
54. Кому належить думка: «Суб’єкт пізнання є одночасно суб’єктом дії, «суб’єкт вибудований владою… і тому такий суб’єкт ніколи не вибудовується повністю, а піддається її впливу і відтворюється
знову і знову»»:
А) Карен Хорні
Б)Джудіт Батлер
В) Юлії Крістєвій
Г) Керол Хіліган
55. Хто пропонував розглядати «ідентифікацію дослідниці з власною дискримінаційною групою не
як гальмівний фактор, а як методологічну можливість аналізувати ситуацію дискримінації значно
ширше – тобто краще розуміти і сторону жінки, яка зазнала дискримінації» і «свідомо вводити у
дослідницький процес власну суб’єктивну включеність:
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А) Марія Мієз
Б)Джудіт Батлер
В) Юлія Крістєва
Г) Керол Хіліган
56. Хто із феміністичних дослідниць виступав за автономію жіночих досліджень від жіночого руху:
«соціальні рухи, у тому числі і жіночі, боряться за владу. А це змушує до конспірації і тактичних
змін поглядів. Рух, який включений у такий процес, не є вільним»:
А) Марія Мієз
Б) Джудіт Батлер
В) Юлія Крістєва
Г) Х. Просс
57. Якісні методи застосовуються у тих випадках:
А) коли визначають рівень насильства проти жінок
Б) коли вивчають параметри безробіття серед жінок, кар’єрні установки
В) коли необхідно з’ясувати контекст отриманих даних щодо становища жінок, а також закономірності історій життя і проблематики життєвого світу жінки/чоловіка, процесу конструювання соціальної статі
Г) усі варіанти відповідей правильні
58. Метод наративного інтерв’ю застосовується у тому випадку коли:
А) повністю структурований масив даних і структурування здійснює дослідник
Б) повністю структурований масив даних і структурування даних залежить від суб’єкта дослідження
В) повністю структурований масив даних і структурування даних залежить від ситуації дослідження
Г) при частковому структуруванні масиву даних
59. Структуруюча модель аналізу тексту передбачає:
А) короткий аналіз тексту із збереженням основного змісту із застосуванням перефразування, генералізації на абстрактному рівні, редукція
Б) спрямованість на пошук додаткового матеріалу для розуміння і пояснення окремих незрозумілих частин тексту (понять, речень)
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В) збір пояснювального матеріалу з урахуванням широкого контексту (інформація про комунікатора, предметі, соціокультурному контексті, цільовій групі тощо) та матеріалу, що стосується безпосередньо тексту
Г) фільтрування матеріалу за попередньо визначеними критеріями, оцінка його за формальними,
змістовими, типізованими, шальованими критеріями
60. Оповідь як вид тексту:
А) містить окремі ланцюжки минулих подій (реальних чи уявних), які пов’язані часом чи причиннонаслідковим зв’язком
Б) відрізняється насиченням картини подій деталями, однак при цьому присутній процесуальний
хід подій
В) це елемент тексту, який відбиває загальні уявлення, стереотипи, теорії, які належать експертній
думці
Г) жодна з відповідей неправильна
61. Основна ідея першої хвилі фемінізму полягала у:
А) боротьбі жінок за політичне рівноправ'я і за можливість обирати і бути обраними на виборах
Б) проблематизації фігури жінки в культурі
В) боротьбі із агресивністю чоловіків проти жінок
Г) жодної правильної відповіді
62. У період другої хвилі відбувається справжня соціальна революція, яка полягала у:
А) визнанні домінування жінок над чоловіками;
Б) масовому виході жінок на ринок праці, що призводить і до різкого зростання багатства суспільства, і до зовсім нового уявлення про реальну гендерну політику
В) звільненні жінок від оподаткування
Г) жодної правильної відповіді
63. Головна ідея третьої хвилі фемінізму полягає у:
А) боротьбі за рівні права жінок із чоловіками
Б) легітимізації гендерної ідеології
В) з’ясуванні як конструюються гендерні ролі, гендерна ідентичність
Г) жодної правильної відповіді
64. Головною ідеєю ліберального фемінізму є:
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А) досягнення рівності прав чоловіків і жінок
Б) забезпечення жінок соціальними привілеями
В) досягнення гендерного консенсусу
Г) жодної правильної відповіді
65. Який із перелічених напрямків фемінізму відстоює ідею про неоплачувану, безкоштовну домашню працю:
А) радикальний фемінізм
Б) марксистський фемінізм
В) ліберальний фемінізм
Г) постмодерністський фемінізм
66. Перша жіноча організація в Україні:
А) Червоний Хрест
Б) Товариство допомоги вищій жіночій освіті
В) Товариство захисту працюючих жінок
Г) жодної правильної відповіді
67. У Західній Україні перша жіноча організація була заснована за ініціативою Н. Кобринської у
1884 р. у м. Станіславів:
А) Червоний Хрест
Б) Товариство допомоги вищій жіночій освіті
В) Товариство захисту працюючих жінок
Г) Товариство руських жінок
68. Основне завдання сучасних гендерних досліджень полягає у визначенні:
А) відмінностей між чоловіками та жінками
Б) яким чином конструюється гендер у різних соціокультурних контекстах
В) гендерної рівності
Г) жодної правильної відповіді
69. Завданням першого етапу гендерних досліджень було визначення:
А) відмінностей між чоловіками і жінками
Б) специфіки жіночих досліджень
В) специфіки чоловічих досліджень
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Г) жодної правильної відповіді
70. Чоловічі дослідження вивчали:
А) відмінності між чоловіками і жінками
Б) гендерні ролі жінок
В) концепції мужності
Г) жодної правильної відповіді
71. Фройдизм причину відмінностей між чоловіком та жінкою пояснює:
А) їхнім досвідом
Б) відмінностями у психічних процесах
В) емоційними переживаннями
Г) жодної правильної відповіді
72. На якій стадії психосексуального розвитку згідно теорії З. Фройда відбувається процес втрати
андрогінності:
А) фалічній
Б) фазі латентності
В) анальній
Г) оральній
73. У якому періоді розвитку дитини З. Фройд фіксує відмінності між статями:
А) у доедиповому періоді
Б) едиповому періоді
В) латентній фазі
Г) жодної правильної відповіді
74. Долаючи едипів комплекс в індивіда формується:
А) супер его
Б) ід
В) его
Г) жодної правильної відповіді
75. Психологічно орієнтовані теорії гендеру, як правило, підкреслюють:
А) інтрапсихічні процеси, що регулюють гендерний розвиток
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Б) інтропсихічні процеси, що регулюють гендерний розвиток
В) функціонування Гендерної ролі
Г) жодної правильної відповіді
76. Згідно з біодетерміністським принципом, Гендерні характеристики людини визначаються:
А) біологічними факторами
Б) соціально-культурними факторами
В) інтрапсихічними факторами
Г) жодної правильної відповіді
77. Згідно теорії В. Л. Геодакяна, диференціація статей пов'язана з двома основними складовими
еволюційного процесу:
А) диференціацією статей та інтеграцією
Б) консервативністю, що полягає в прагненні зберегти незмінними у потомства усі батьківські
ознаки, і мінливістю, завдяки якій виникають нові ознаки
В) змінністю, що полягає у прагненні змінити у потомства всі небажані ознаки, і стабільністю, завдяки якій зберігаються всі ознаки
Г) жодної правильної відповід
78. У соціальному конструктивізмі Гендер мислиться як результат повсякденних взаємодій, які вимагають постійного виконання і підтвердження, він не досягається раз і назавжди в якості незмінного статусу, а постійно відтворюється у комунікативних ситуаціях. Таке трактування гендеру належить теорії:
А) психоаналітичній
Б) соціального научіння
В) соціального конструктивізму
Г) соціально-рольовій
79. Соціальний конструктивізм пояснює процес конструювання категоріальної належності до статі
на основі:
А) біологічної данності
Б) соціально-рольової поведінки
В) культурних конструктів
Г) жодної правильної відповіді
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80. Основним механізмом створення Гендеру на рівні міжособистісної взаємодії за концепцією І.
Гофмана є:
А) конвеційні акти поведінки
Б) гендерний дисплей
В) ідентифікація гендерної поведінки
Г) жодної правильної відповіді
81. У феміністському проекті Л. Ірігаре фемінність тлумачиться як:
А) функція жіночого бажання
Б) функція бажання іншого
В) функція рефлексії
Г) жодної правильної відповіді

82. Кому із перелічених феміністок належить культурологічна концепція материнства:
А) Ліюсі Ірігаре
Б) Сімоні де Бовуар
В) Юлії Крістєвій
Г) жодної правильної відповіді
83. Хто із перелічених представниць феміністичного психоаналізу відводить ключову роль матері,
а не батьку при дослідженні структури жіночої особистості:
А) Люсі Ірігаре
Б) Карен Хорні
В) Ненсі Чодороу
Г) Елен Сиксу
84. Основна моральна проблема жінок у тлумаченні Керолл Гілліган полягає у:
А) захисті фундаментальних прав особистості на життя і самореалізацію
Б) збереженні взаємостосунків, розширення та зміцнення взаємозалежності через включення
якомога більшої кількості людей у сферу турботи
В) участь у контрольованих, соціально схвальних ситуаціях
Г) жодної правильної відповіді
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85. Кому із перелічених представниць фемінізму належить думка, що чоловіки заздрять вагітності,
дітонародженню і материнству, заздрять жіночій груді і процесу смоктання, у них виникають безсвідомі прагнення принизити цінність жінки:
А) Ненсі Чодороу
Б) Люсі Ірігаре
В) Карен Хорні
Г) Керол Гіллліган
86. Феміністська епістемологія у центр уваги бере:
А) досвід жінок пов’язаний із сім’єю, народженням дітей, емоціями, сексуальністю
Б) досвід чоловіків пов’язаний із сім’єю, самореалізацією, емоціями, сексуальністю
В) гендерні відмінності між чоловіками і жінками
Г) жодної правильної відповіді
87. Феміністична теорія, використовуючи традиційні методи, надає перевагу:
А) кількісним методам
Б) якісним методам
В) психометричним методам
Г) жодної правильної відповіді
88. Коли повністю структурований масив даних і структурування здійснює дослідник – це йде мова
про метод:
А) наративного інтерв’ю,
Б) якісного експерименту
В) інтерпретативний
Г) жодної правильної відповіді
89. Проблемою методологічних стратегій у феміністичному дослідженні займалася:
А) Марія Мієз
Б) Елен Сиксу
В) Джудіт Батлер
Г) жодної правильної відповіді
90. До інтерпретативних методів феміністичних досліджень відносять:
А) біографічні
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Б) тести
В) спостереження
Г) жодної правильної відповіді
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1.4.2. Тестові завдання до курсу «Гендерна психологія»
Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Куравська Н.В.
1. Як називаються упорядковані, схематичні, детерміновані культурою уявлення особистості про
світ, що заощаджують її зусилля при сприйнятті складних соціальних об’єктів, захищають її цінності, позиції та права?
А) аттитюди
Б) стереотипи
В) цінності
Г) забобони
2. Що включає в себе когнітивний компонент структури гендерної ідентичності?
А) усвідомлення своєї приналежності до певної статі
Б) опис себе за допомогою категорій мужність-жіночність
В) усвідомлення міри типовості-нетиповості своїх якостей як представника певної гендерної групи
Г) всі відповіді правильні
3. Що із переліченого належить до методів дослідження в гендерній психології?
А) загальнонаукові методи (аналіз, синтез, індукція і т.д.)
Б) опитування (усне, письмове, експертне і т.д.)
В) спостереження та експеримент
Г) всі відповіді правильні
4. Що характеризує адаптивну фазу гендерної соціалізації?
А) зовнішнє підкорення гендерним нормам і очікуванням
Б) сутнісне засвоєння чоловічих і жіночих ролей
В) формування внутрішнього схвалення гендерних ролей
Г) інтеріоризація гендерних стереотипів
5. Що із переліченого належить до механізмів гендерної соціалізації?
А) адаптація
Б) рефлексія
В) спрямування
Г) емпатія
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6. Який вид гендерних стереотипів пов'язаний з уявленнями про те, що жіноча праця повинна носити виконавський, обслуговуючий характер?
А) стереотипи маскулінності-фемінності
Б) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок
В) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей
Г) стереотипи, пов’язані з привабливістю
7. На якому етапі формування гендерної ідентичності дитина остаточно усвідомлює незворотність
статевої приналежності, а в поведінці демонструє стихійну статеву сегрегацію?
А) 3-4 роки
Б) 5-6 років
В) молодший шкільний вік
Г) підлітковий вік
8. В якому віці закінчується формування статевої ідентичності?
А) кінець дошкільного віку
Б) молодший шкільний вік
В) підлітковий вік
Г) ранній юнацький вік
9. Що із переліченого належить до завдань гендерної психології?
А) аналіз природи гендерних відмінностей
Б) вивчення подібності в психологічних характеристиках чоловіків і жінок
В) аналіз крос-культурних чинників конструювання гендеру
Г) всі відповіді правильні
10. Гендерна соціалізація – це …
А) процес засвоєння соціальних норм, правил та особливостей поведінки
Б) процес засвоєння і відтворення гендерних моделей поведінки
В) процес включення в ціннісно-нормативну систему людини соціокультурної складової
Г) всі відповіді правильні
11. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із протиставленням «свого» і «чужого» за гендерною ознакою?
А) функція ідентифікації
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Б) афективна функція
В) узагальнювальна функція
Г) захисна функція
12. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із нав’язуванням або нейтралізацією
відповідних соціальних інститутів, літератури, медіа, реклами?
А) пояснювальна функція
Б) функція соціалізації
В) регулятивна функція
Г) трансляційна функція
13. Що із переліченого належить до групи соціальних функцій гендерних стереотипів?
А) трансляційна функція
Б) узагальнювальна функція
В) функція об’єднання
Г) функція програмування
14. Що із переліченого належить до ознак гендерної дискримінації?
А) привілеї за ознакою статі
Б) обмеження визнання досягнень людини, засноване на її статевій приналежності
В) нерівні для чоловіків і жінок можливості в працевлаштуванні
Г) всі відповіді правильні
15. Неадекватна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного бажання належати саме
до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать відсутнє
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та несформованістю розуміння
особливостей і можливостей свого гендеру
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує відчуття незручності і
незадоволеності, а тому викликає бажання змінити свою стать на протилежну
16. Амбівалентна гендерна ідентичність характеризується….
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А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного бажання належати саме
до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать відсутнє
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та несформованістю розуміння
особливостей і можливостей свого гендеру
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує відчуття незручності і
незадоволеності, а тому викликає бажання змінити свою стать на протилежну
17. Як називається соціально-психологічний процес формування гендерної ролі, що виражається в
засвоєнні чоловіком або жінкою протилежних для них моделей фемінності або маскулінності?
А) гендерна дисфорія
Б) гендерна аномалія
В) гендерна інверсія
Г) трансгендерність
18. До трансгендерних осіб належать:
А) гомосексуали
Б) інтерсексуали
В) гетеросексуали
Г) всі відповіді правильні
19. Як називаються особи, які повністю відкидають свою стать і Гендерний статус та домагаються їх
зміни, включаючи відповідну хірургічну операцію?
А) гомосексуали
Б) бігендери
В) трансвестити
Г) транссексуали
20. На якому етапі формування гендерної ідентичності сексуальні девіації стають очевидними?
А) 3-4 роки
Б) 5-6 років
В) молодший шкільний вік
Г) підлітковий вік

767

21. Гендерні стереотипи – це ….
А) розуміння того, що означає бути чоловіком чи жінкою у суспільстві
Б) суспільні уявлення, що найбільш повно втілюють моделі поведінки та набір особистісних характеристик, зумовлених статтю
В) сформовані суспільством в культурі узагальнені уявлення про те, як повинні поводитися чоловіки й жінки
Г) всі відповіді правильні
22. Що включає в себе конативний компонент структури гендерної ідентичності?
А) опис себе за допомогою категорій мужність-жіночність
Б) оцінку рис особистості і особливостей рольової поведінки шляхом співвіднесення їх з еталонними моделями маскулінності-фемінності
В) самопрезентацію себе як представника певної гендерної групи
Г) всі відповіді правильні
23. За допомогою яких методів вивчають гендерну ідентичність особистості?
А) біографічний метод
Б) контент-аналіз
В) метод семантичного диференціалу
Г) всі відповіді правильні
24. Що характеризує фазу інтеріоризації в гендерній соціалізації?
А) зовнішнє підкорення гендерним нормам і очікуванням
Б) сутнісне засвоєння чоловічих і жіночих ролей
В) пізнання гендерних відмінностей у поведінці
Г) відтворення гендерних стереотипів у поведінці з метою отримання схвалення
25. Який вид гендерних стереотипів пов'язаний з уявленнями про те, що жінка повинна бути покірною, залежною, емоційною?
А) стереотипи маскулінності-фемінності
Б) стереотипи, що стосуються змісту праці чоловіків і жінок
В) стереотипи, пов’язані із закріпленням сімейних і професійних ролей
Г) стереотипи, пов’язані з привабливістю
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26. В якому віці дитина починає «приміряти» на себе статеву роль, ідентифікуючись із емоційно
значущим дорослим?
А) 2-3 роки
Б) 3-4 роки
В) 5-6 років
Г) 7-10 років
27. Що із переліченого належить до головних напрямів дослідження в гендерній психології?
А) формування самосвідомості
Б) формування особистості
В) формування гендерної ідентичності
Г) всі відповіді правильні
28. Батьки, брати, сестри, друзі, вчителі є агентами…
А) первинної соціалізації
Б) повторної соціалізації
В) наступної соціалізації
Г) вторинної соціалізації
29. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із впорядкуванням інформації щодо
гендерних ролей, норм, цінностей, зразків поведінки чоловіків та жінок?
А) функція ідентифікації
Б) афективна функція
В) узагальнювальна функція
Г) захисна функція
30. Як називається функція гендерних стереотипів, пов’язана із спрямуванням індивідів на освоєння певних видів занять та професій відповідно до гендерних ролей?
А) пояснювальна функція
Б) функція соціалізації
В) регулятивна функція
Г) трансляційна функція
31. Що із переліченого належить до групи психологічних функцій гендерних стереотипів?
А) трансляційна функція
Б) узагальнювальна функція
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В) функція об’єднання
Г) функція програмування
32. Сексизм – це….
А) соціальні стереотипи, перконання і вірування, які утверджують перевагу однієї статі над іншою і
тим самим обГрунтовують соціальну нерівність чоловіків і жінок
Б) ідеологія і практика дискримінації людей за ознакою статі, заснована на установках або переконаннях, відповідно до яких жінкам (або чоловікам) помилково приписують певні риси або заперечують їх наявність
В) реалізація в поведінці невиправдано негативної установки стосовно жінок (чоловіків)
Г) всі відповіді правильні
33. Адекватна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного бажання належати саме
до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать відсутнє
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та несформованістю розуміння
особливостей і можливостей свого гендеру
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує відчуття незручності і
незадоволеності, а тому викликає бажання змінити свою стать на протилежну
34. Індиферентна гендерна ідентичність характеризується….
А) задоволеністю власною статевою приналежністю, але без непохитного бажання належати саме
до цієї статі. Разом із цим, бажання змінити стать відсутнє
Б) повною задоволеністю власною статевою приналежністю з розумінням її переваг та можливостей, а також відсутністю бажання її змінювати
В) відсутністю задоволеності власною статевою приналежністю та несформованістю розуміння
особливостей і можливостей свого гендеру
Г) негативним ставленням до своєї статевої приналежності, що породжує відчуття незручності і
незадоволеності, а тому викликає бажання змінити свою стать на протилежну
35. Як називається розлад гендерної ідентичності, при якому індивід не приймає свою вроджену
стать?
А) гендерна дисфорія
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Б) гендерна аномалія
В) гендерна інверсія
Г) гомосексуальність
36. До осіб з гендерною інверсією належать:
А) гомосексуали
Б) інтерсексуали
В) гетеросексуали
Г) всі відповіді правильні
37. Як називаються особи із рухомою гендерною ідентичністю, які відчувають себе то чоловіком,
то жінкою, незважаючи на біологічну стать, і можуть мати будь-яку сексуальну орієнтацію?
А) гомосексуали
Б) бігендери
В) трансвестити
Г) транссексуали
38. В якому віці закінчується формування статевої ідентичності?
А) кінець дошкільного віку
Б) молодший шкільний вік
В) підлітковий вік
Г) ранній юнацький вік
39. Що із переліченого належить до індикаторів дискримінації?
А) наявність порушення прав і свобод
Б) наявність певної юридично захищеної ознаки, на підставі якої відбувається розрізнення
В) відсутність правомірної, об’єктивно обГрунтованої мети, для досягнення якої проводиться розрізнення
Г) всі відповіді правильні
40. Як називається явище, яке виражається у вербалізації упередженого ставлення до представників певної статі?
А) сексизм
Б) гендерні стереотипи
В) гендерна нерівність
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Г) інтолерантність
41. Як називається форма гендерних упереджень, пов’язана із втіленими в життя агресивними намірами стосовно представників певної статі?
А) вербальне вираження антипатії
Б) невербальне вираження антипатії
В) гендерне насильство
Г) дискримінація членів певної групи за ознакою статі
42. Неосексизм – це…
А) вид сексизму, який трансформувався з відкритого ворожого упередження щодо жінок у більш
прихований, важковловимий тип
Б) вид сексизму, який включає в себе дискримінацію людей за ознакою статі на рівні суспільства та
його головних інститутів
В) вид сексизму, який включає в себе дискримінаційні установки до власної статі, при якому людина сама їх поділяє та транслює у своїй поведінці
Г) всі відповіді правильні
43. Що із переліченого належить до гендерних норм чоловічої ролі?
А) норма емоційної черствості
Б) норма успішності
В) норма жіночності
Г) всі відповіді правильні
44. Як називається вид гендерно-рольових дисгармоній, які виражаються через невідповідність
гендерної ролі віковій стадії гендерного розвитку?
А) гендерно-рольова недостатність
Б) гендерно-рольовий дефіцит
В) гендерно-рольовий інфантилізм
Г) гендерно-рольовий конфлікт
45. Як називається вид гендерно-рольових дисгармоній, які виражаються у затримці рольового
розвитку, блокуванні важливих потреб у рольовому розвитку, внаслідок чого гендерна роль не
формується, або розвивається в скороченому вигляді?
А) атрофія гендерної ролі
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Б) гендерно-рольовий дефіцит
В) гендерно-рольовий інфантилізм
Г) гендерно-рольовий конфлікт
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3.4.3 Тестові завдання до курсу «Гендер і кар’єра»
Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Чуйко О.М.
1. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «гендерний розрив на ринку праці»:
А) опис нерівних результатів, досягнутих жінками та чоловіками на ринку праці, а також обмежений доступ жінок до прав та активів у всьому світі;
Б) соціальний чи соціально-психологічний феномен, в основі якого лежать гендерні стереотипи
щодо професійних можливостей та компетенцій чоловіків та жінок, їх норми поведінки, мотиви,
цінності;
В) показників індивідуального професійного життя людини, досягнення бажаного статусу та відповідних рівня та статусу життя, а також досягнення визнання та слави;
Г) показник вияву гендерних переслідувань та насильства у сфері зайнятості.
2. Оберіть твердження, яке відображає критерії показника гендерної рівності:
А) економічна участь і кар’єрні можливості, здоров’я, сімейний стан, соціальний статус;
Б) рівень освіти, політичні можливості, рівень заробітної плати, сімейний стан;
В) економічна участь і кар’єрні можливості, освіта, здоров’я, політичні права і можливості;
Г) економічна участь і кар’єрні можливості, досягнення бажаного статусу, досягнення визнання та
слави, ознаки гендерної дискримінації.
3. Оберіть перелік країн, які входять в перших 10 країн світу за останні кілька років, у яких індекс
гендерної рівності найвищий:
А) Норвегія, Україна, Польща, Німеччина;
Б) Норвегія, Чехія, Україна, Грузія;
В) Норвегія, Швеція, Сирія, Пакистан;
Г) Норвегія, Швеція, Ісландія, Філіпіни.
4. Оберіть твердження, яке найбільше відображає тенденції на ринку праці в Україні:
А) за останні десятиліття зменшується рівень зайнятості жінок на ринку праці в Україні;
Б) за останні десятиліття збільшується рівень зайнятості жінок на ринку праці в Україні;
В) за останні десятиліття не відмічається динаміка щодо рівня зайнятості жінок на ринку праці в
Україні;
Г) жодна відповідь не правильна.
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5. Оберіть твердження, яке найбільше відображає тенденції на ринку праці в Україні (згідно даних
Державної служби статистики України):
А) чоловіча зайнятість домінує серед так званих «чоловічих» професій, жіноча – серед «жіночих»;
Б) чоловіча зайнятість домінує серед всіх видів професій;
В) жіноча зайнятість домінує серед всіх видів професій;
Г) чоловіча зайнятість домінує серед фахових видів діяльності, жіноча – не залежить від рівня професійної підготовки.
6. Як впливає рівень освіти на рівень зайнятості жінок:
А) не виявлено зв’язку між рівнем освіти і рівнем зайнятості;
Б) рівень зайнятості зростає із здобуттям вищої освіти;
В) рівень зайнятості зростає із здобуттям професійної середньої освіти;
Г) рівень зайнятості спадає із зростанням рівня освіти.
7. Оберіть твердження, яке відображає особливості зайнятості жінок за статусом зайнятості:
А) серед жінок домінує зайнятість за наймом;
Б) серед жінок домінує самозайнятість;
В) серед жінок домінують роботодавці;
Г) серед жінок домінують безробітні.
8. Оберіть твердження, яке відображає поняття «нерівність в оплаті праці чоловіків і жінок»:
А) тенденція на ринку праці, коли відмінності в оплаті праці чоловіків і жінок через різний рівень їх
кваліфікації;
Б) тенденція на ринку праці, коли в середньому чоловіки зароблять на 20- 30% більше, аніж жінки;
В) тенденція на ринку праці, коли в середньому жінки зароблять на 20- 30% більше, аніж чоловіки;
Г) тенденція на ринку праці, коли в середньому особи з домінуванням ознак маскулінності заробляють на 20-30% більше, ніж особи з домінуванням ознак фемінності.
9. Оберіть чинник, який не впливає (опосередковано) на виникнення нерівності в оплаті праці серед чоловіків і жінок:
А) гендерна сегрегація, ефект «скляної стелі»;
Б) умови праці;
В) гендерні стереотипи та упередження стосовно професійних можливостей жінок та шляхів їх
кар’єрного росту;
Г) рівень задоволеності особистістю професійною діяльністю.
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10. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «гендерна сегрегація на ринку праці»:
А) Виражається в зосередженні працюючих жінок і чоловіків у певних професіях чи видах економічної діяльності;
Б) сукупність правил, практик, які створюють перешкоди для просування
жінок до вищих рівнів управління;
В) опис нерівних результатів, досягнутих жінками та чоловіками на ринку праці, а також обмежений доступ жінок до прав та активів у всьому світі;
Г) відображає причини та наслідки безробіття чоловіків і жінок.
11. Оберіть твердження, яке не відповідає поняттю «кар’єра»:
А) життєвий показник соціальних та професійних досягнень людини в організаційній структурі;
Б) індивідуальні зміни позиції та поведінки, які пов'язані з досвідом роботи і всієї трудової діяльності людини;
В) діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов’язків (робіт), які
виконує фахівець;
Г) динаміка рівня освіти і кваліфікації працівника протягом трудового життя та посадових пересувань, а також як індивідуально визначені позиція і поведінка, пов'язані з накопиченням та використанням людського капіталу протягом робочого життя.
12. Оберіть твердження, яке відповідає ознакам поняття «професійна діяльність»:
А) сукупність посад, які працівник займає на цей момент часу або може займати, як ланка, що зв'язує прагнення індивіда та соціальних систем;
Б)професійна мобільність, висока заробітна плата, реалізація політики гендерної рівності;
В) високий рівень майстерності, високий соціальний статус, ефект «скляної стелі»;
Г) обмежений вид трудової діяльності, передбачає спеціальну підготовку, виконується за певну
винагороду, надає певний соціальний статус.
13. До макрорівня чинників, які впливають на досягнення кар’єри, відносять:
А) мотивація, прийняття рішень щодо зміни ролей, етапи професійної соціалізації, що проходить
працівник;
Б) особливості ринку праці, специфіка національної культури, економіка, політика країни, соціальні
стереотипи, вплив ЗМІ;
В) взаємодія особистості з організаційним середовищем, стиль керівництва в організації, корпоративна культура організації;
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Г) планування родини, співвідношення інтересів родини з інтересами роботи, досягнення «плато»
кар'єри.
14. Оберіть твердження, яке пояснює модель гіпергамії як моделі зайнятості чоловіків і жінок:
А) жінка одружується із чоловіком, який має однаковий із жінкою рівень освіти або ж вищий за
рівень освіти дружини;
Б)жінка має вищий рівень освіти, аніж чоловік;
В) жінка виступає годувальником у сім’ї;
Г) чоловік є годувальником сім’ї, основне завдання жінки – підтримка сімейного затишку, турбота
про сім’ю, дітей.
15. Оберіть твердження, яке пояснює модель гіпогамії як моделі зайнятості чоловіків і жінок:
А) жінка одружується із чоловіком, який має однаковий із жінкою рівень освіти або ж вищий за
рівень освіти дружини;
Б) у сім’ї чоловік і дружина однаковою мірою зайняті у професійній (трудовій) діяльності, роблять
приблизно однаковий внесок у сімейний бюджет
В) жінка має вищий рівень освіти, аніж чоловік;
Г) чоловік є годувальником сім’ї, основне завдання жінки – підтримка сімейного затишку, турбота
про сім’ю, дітей.
16. Якщо жінка виступає головним годувальником сім’ї , то це суттєво впливає на:
А)рівень освіти чоловіка і жінки;
Б) рішення щодо народження дітей у сім’ї;
В) можливості подальшого кар’єрного просування чоловіка;
Г) гендерну ідентичність жінки.
17. Оберіть твердження, яке відображає дестимулювання безробіттям на ринку праці:
А) в умовах безробіття кожен працюючий розуміє, що за певних умов він може виявитися в рядах
безробітних, разом з тим, наявність безробіття ставить роботодавця в особливо привілейоване
положення, дає йому можливість маніпулювати умовами й оплатою праці, а також особистістю
працюючого;
Б) в умовах ризику безробіття одні працівники віддають перевагу сміливому пошуку нової роботи,
інші сподіваються на поліпшення, очікують, згодні на мінімум заради стабільності, збереження
невигідного, але звичного робітнику місця;
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В) в умовах безробіття людина пригнічена страхом втрати тієї роботи , яка уже є, відсутністю стабільності, впевненості у завтрашньому дні, тривогою щодо майбутнього;
Г)нерівні умови для працевлаштування та можливостей кар’єрного зростання для чоловіків і жінок
18. Оберіть, які чинники розвитку кар’єри жінками відображає дане твердження «рівень розвитку
суспільства, його культури, суспільних норм, цінностей, традицій, наявність етнічних гендерних
установок та стереотипів»:
А) соціокультурні та етнопсихологічні;
Б)організаційно-психологічні;
В) індивідуально-психологічні;
Г) громадська думка.
19. Оберіть твердження, яке відображає вплив ЗМІ на досягнення кар’єри жінками:
А) формує уявлення про професійні ролі чоловіків і жінок;
Б) закладає образ маскулінності та фемінності , їх вияв у професійній діяльності;
В) формує образ успішної жінки чи чоловіка;
Г) всі твердження правильні.
20. Оберіть твердження, яке відображає сприятливий вплив організаційних чинників на розвиток
кар’єри жінками:
А) у корпоративній культурі передбачено і дотримується реалізація політики гендерної рівності;
Б) на основі корпоративної культури будується індивідуальний план досягнення кар’єри окремо
для жінок, окремо для чоловіків;
В) в організації виявляються ефекти «скляної стелі» та гендерної сегрегації;
Г) в організації виявляється нерівність в оплаті праці за гендерною ознакою.
21. Оберіть твердження, яке пояснює теорію лідерства з позиції особистісних рис:
А) особистість від народження володіє харизмою, здатна організовувати навколо себе людей;
Б) лідерство виникає в певній ситуації, в різних ситуаціях лідерами можуть ставати різні люди;
В) вибір стилю лідерства визначається ситуацією, яка склалась;
Г) лідерство виявляється в конкретних формах поведінки лідера.
22. Оберіть твердження, яке відображає підхід біологічної детермінації лідерства:
А) визначає відмінності у тому, як саме чоловіки і жінки досягають лідерства;
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Б) вивчає вплив процесу соціалізації особистості та формування гендерної ролі як одного з визначальних чинників лідерства;
В) лідерство є вродженими характеристиками, притаманне в основному чоловікам;
Г) лідерство є вродженими характеристиками, притаманне в основному жінкам.
23. Оберіть твердження, яке пояснює теорію гендерного відбору лідерів ( Дж. Боуменом та С. Суттон):
А) люди і в організаціях, і в приватному житті висувають різні вимоги до лідерів різної статі, жінкам
треба більше працювати, щоб довести свої лідерські якості;
Б) жіноче лідерство розглядається як ненатуральна, нехарактерна для жінок маскулінна гендерна
роль;
В) лідерство розглядається як поєднання показників високої маскулінності і високої фемінності або
як баланс між маскулінністю та фемінністю;
Г) у лідерстві чинник статі є домінуючим, сприйняття лідера підлеглими залежить, насамперед, від
його та їх статі.
24. Згідно Фрейда, жіноче лідерство:
А) є природним феноменом, жінки володіють лідерськими якостями;
Б) формується у дитинстві, суттєво залежить від стосунків дівчинки з батьком;
В) формується у дитинстві, суттєво залежить від стосунків дівчинки з матір’ю;
Г) є неприродною для жінок маскулінною гендерною роллю, як прояв неповноцінності жінки, як
заздрість чоловікові.
25. Оберіть, якому підходу щодо вивчення лідерства відповідає дане твердження «чоловіки і жінки, які займають подібні посади та успішно виконують подібні лідерські ролі, не повинні значно
відрізнятися один від одного ні за поведінкою, ні за факторами ефективності»:
А) біологічно детермінований підхід;
Б) ситуаційно-посадовий підхід (Р. Хауз, Дж. Хант);
В) теорія гендерного відбору лідерів ( Дж. Боуменом та С. Суттон);
Г) імовірнісна модель лідерства (Ф. Фідлер та К. Шнейєр).
26. Згідно статусного підходу до лідерства:
А) сприйняття людини групою ототожнюється зі статусом цієї людини у суспільстві; якщо статус
чоловіків у суспільстві в цілому вищий, ніж жінок, то і первинне сприйняття жінки-лідера групою
нижче, а чоловіка – вище;
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Б) жінки і чоловіки будуть відрізнятися лідерською ефективністю лише у тому випадку, коли будуть
демонструвати різний лідерський стиль;
В) сприйняття групою жінки–лідера буде залежати від її соціального походження, її рівня професіоналізму , сімейного становища та її статусно-рольових позицій у групі;
Г) лідер має поєднувати у собі риси маскулінності і фемінності, таке поєднання забезпечить високий соціальний статус у групі.
27. Згідно соціально-рольової теорії гендерних відмінностей лідерів Е.Іглі:
А) жінки найчастіше стають керівниками у таких професійних сферах як фітнес і краса, мистецтво та
ЗМІ, наука та освіта, туризм, торгівля, а також маркетинг;
Б) щоб досягти успіху у суспільстві, чоловіки-лідери і жінки-лідери мають відповідати Гендерному
стереотипові;
В) лідерам обох статей притаманні ознаки нарцисизму, нарцисичної тривоги;
Г) жінки і чоловіки будуть відрізнятися лідерською ефективністю лише у тому випадку, коли будуть
демонструвати різний лідерський стиль.
28. Оберіть твердження, яке зазвичай характеризує чоловічий стиль керівництва:
А) в управлінні персоналом більше уваги приділяє відносинам між членами колективу;
Б) більша емоційність як особливість стилю управління та процесу прийняття рішень, опора на інтуїцію;
В) об'єктивність, упевненість у собі, відсутність дріб'язковості, вимогливість до підлеглих;
Г) як схильність до наставлянь та повчань.
29. Оберіть твердження, яке буде відображати результати досліджень Powell G., Butterfield D. щодо характеристик молоді, які прагнуть до вищого керівництва :
А) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням андрогіних характеристик;
Б) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням маскулінних ознак;
В) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з високими показниками маскулінних і фемінних
ознак;
Г) до вищого керівництва прагнуть молоді люди з домінуванням фемінних характеристик.
30. Оберіть ознаки успішних жінок-керівників згідно результатів біографічних досліджень:
А) були старшою чи єдиною донькою, мали хороші стосунки з батьком;
Б) використовували компетенцію як найважливіший фактор самоствердження;
В) в дитинстві навчились свідомо зважувати власні шанси на успіх або програш;
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Г) всі відповіді правильні.
31. Оберіть твердження, яке розкриває зміст поняття «гендерні переслідування на робочому місці»:
А) упереджене ставлення до людей через їхню гендерну приналежність, впливи, які принижують
особу іншої статі, яка перебуває з кривдником у певних трудових відносинах;
Б) дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі,
якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення
на рівних підставах прав і свобод людини для чоловіків і жінок;
В) порушення прав людини та форма дискримінації щодо жінок і означає всі акти насильства за
ознакою статі, які призводять до фізичних, сексуальних, психологічних негативних наслідків у жінок або економічних втрат;
Г) дії сексуального характеру виражені словесно (погрози, залякування, образи, непристойні вислови) чи фізично (дотики, поплескування тощо), що принижують або ображають осіб у трудових,
службових чи матеріальних відносинах із кривдником.
32. Оберіть правильне твердження:
А) поняття «гендерні домагання» є значно ширшим за поняття «сексуальні домагання»;
Б) поняття «гендерні домагання» є значно вужчим за поняття «сексуальні домагання»;
В) поняття «гендерні домагання» ототожнюються із поняттям «сексуальні домагання»;
Г) поняття «гендерні домагання» не має нічого спільного із поняттям «сексуальні домагання».
33. Оберіть твердження, яке не є ознакою гендерних переслідувань на робочому місці:
А) уявлення про те, що під час кави-брейку на переговорах каву мають заварювати працівниціжінки;
Б) уявлення про те, що із складним професійним завданням краще справиться працівник-чоловік;
В) уявлення про те, що вихованням дітей має завжди займатись дружина;
Г) всі твердження вірні.
34. Оберіть твердження, яке розкриває поняття «насильство щодо жінок» згідно досліджень Європейського Інституту Гендерної Рівності (EIGE):
А) термін, який використовується для опису нерівних результатів, досягнутих жінками та чоловіками на ринку праці, а також обмежений доступ жінок до прав та активів у всьому світі;
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Б) дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі,
якщо вони спрямовані на обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення
на рівних підставах прав і свобод людини для чоловіків і жінок;
В) порушення прав людини та форма дискримінації щодо жінок і означає всі акти насильства за
ознакою статі, які призводять до фізичних, сексуальних, психологічних негативних наслідків у жінок або економічних втрат;
Г)упереджене ставлення до людей через їхню гендерну приналежність, впливи, які принижують
особу іншої статі, яка перебуває з кривдником у певних трудових відносинах.
35. Оберіть твердження, яке пояснює співвідношення понять «насильство за гендерними ознаками» та «насильство щодо жінок» (згідно даних Європейського Інституту Гендерної Рівності (EIGE))
А) поняття «насильство за гендерними ознаками» стосується в основному чоловіків, в той час як
поняття «насильство щодо жінок» стосується тільки жінок;
Б) поняття «насильство за гендерними ознаками» пояснює будь-які види насильства через гендерну ідентичність особистості (традиційна, ЛГБТ, трансгендер тощо);
В) поняття «насильство за гендерними ознаками» пояснює будь-які види насильства через статеву
приналежність особистості;
Г) це терміни, які часто використовуються взаємозамінними, оскільки більшість насильства на гендерній основі наноситься чоловіками на жінок та дівчат.
36. Якому виду гендерного насильства буде відповідати дане твердження «результат гендерного
насильства впливає на процес прийняття рішень стосовно можливостей професійного просування
працівника-жертви, можливостей його фінансового благополуччя»:
А) економічний вид гендерного насильства;
Б) психологічний вид гендерного насильства;
В) фізичний вид гендерного насильства;
Г) сексуальне насильство.
37. Оберіть, що не відноситься до форм вияву гендерних домагань у сфері зайнятості:
А) вербальна (наприклад, образа чи безпредметні зауваження, жарти) під час вечірньої прогулянки;
Б) невербальна або жестикуляційна (наприклад, хтиво або витріщаючись із прихованим підтекстом) під час кави-брейку на переговорах;
В) психологічні (наприклад, небажані соціальні запрошення) одного працівника щодо свого колеги;
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Г) фізичне переслідування (наприклад, неприйнятні дотики) під час виконання спільного професійного завдання.
38. Оберіть твердження, яке не відображає ознаки сексуального домагання на робочому місці:
А) Поведінка образливого, небажаного, примусового характеру під час професійної діяльності;
Б) сексуальні впливи (спосіб спілкування, жарти, дії) визнаються обома сторонами, є спільна згода
що цих дій;
В) переважно сексуальні домагання використовують як вплив на можливості приймати рішення,
реалізовувати кар’єрний розвиток, бути фінансово незалежним, можливість залишитись у сфері
діяльності;
Г) жертви сексуальних домагань – переважно жінки.
39. Оберіть твердження, яке відображає наслідки гендерних та сексуальних домагань на робочому
місці:
А) у жертв виникає професійний стрес, незадоволеність роботою;
Б) створення несприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, емоційного напруження;
В) плинність кадрів, бажання змінити роботу у працівників (особливо, жертв гендерних домагань);
Г) всі відповіді правильні.
40. Оберіть твердження, яке не відповідає принципам феміністичної психотерапії у роботі із жертвами гендерного психологічного насильства:
А) Увага до соціального контексту, в якому живе клієнтка;
Б) Орієнтація на відновлення контролю жінки над власним життям;
В) Робота над темою відповідальності у ситуації насильства, концентрація відповідальності тільки
на жертві;
Г) Увага до сексуальності та жіночності, образу тіла жінки.
41. Оберіть визначення поняття «професійні цінності»:
А) предметно спрямована активність певної сили, усвідомлена причина, яка лежить в основі вибору дій та вчинків особистості;
Б) вроджена мотиваційна тенденція, властива всім людям і є основним двигуном поведінки і розвитку особистості;
В) це стратегічна лінія, що проходить крізь все життя людини, що підкорює її вчинки і поведінку, а
відхилення від неї або її втрата можуть призвести до внутрішніх конфліктів індивіда;
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Г) емоційно та оцінно поляризовані особистісні конструкти, що впливають на прийняття рішень
щодо професійної діяльності.
42. Оберіть, як впливає рівень домінування професійних цінностей на кар’єрний розвиток особистості:
А) професійні цінності завжди визначають напрям кар’єрного розвитку, незалежно від того, наскільки дана цінність є значимою для особистості;
Б) високий рівень домінування професійних цінностей призводить до втрати інтересу щодо досягнення кар’єри;
В)зниження актуальності певної професійної цінності викликає зміну ставлення до професії, зменшення її значущості у житті особистості;
Г) всі відповіді правильні.
43. Оберіть, яка універсальна життєва цінність характерна жінкам різних професій згідно досліджень О.Мірошниченко:
А) власне здоров’я та здоров’я сім’ї;
Б) досягнення кар’єри;
В) щасливе сімейне життя;
Г) прагнення до саморозвитку.
44. Оберіть, які виміри у вивчення мотивації досягнення заклали феміністичні психологи Spens і
Helmreich:
А) робота, задоволеність, виміри часу;
Б) робота, професіоналізм, задоволеність;
В) робота, майстерність, конкурентоспроможність;
Г) робота, майстерність, складність завдань.
45. Оберіть твердження, яке відображає результати досліджень Хорнер щодо ставлення жінок і
чоловіків до власного успіху:
А) чоловіки виявляли щастя і задоволення від досягнутого, жінки -- побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження жіночності;
Б) чоловіки виявляли тривогу, заперечення реальності успіху, жінки - побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження жіночності;
В) жінки виявляли щастя і задоволення від досягнутого, чоловіки -- побоювання соціального відторгнення, турботу про збереження маскулінності;
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Г) і чоловіки і жінки демонстрували радість, задоволення, самоповагу від отриманого успіху.
46. Оберіть, які чинники НЕ впливають на формування страху успіху у жінок:
А) гендерні стереотипи, згідно яких досягнення і «жіночність» сприймаються і визначаються в суспільстві як конфліктуючі між собою;
Б) соціальний контекст професійної діяльності (успіх у «чоловічих» професіях, у конкурентній взаємодії чи співпраці);
В) реалістична оцінка соціальних винагород і покарань для жінок, що підкоряються чи відхиляються від гендерних стереотипів у ситуаціях досягнення;
Г) мотивація досягнення успіху, батьківська модель професійного успіху, орієнтація на компетентність при вирішенні професійних завдань.
47. Оберіть твердження, яке відображає соціально-психологічні чинники, які стримують кар’єрний
розвиток жінок:
А) високий показник індексу гендерної рівності в країні
Б)реалізація політики гендерної рівності у корпоративній культурі організації;
В) гендерна сегрегація;
Г) мотивація досягнення успіху, впевненість в собі.
48. Оберіть твердження, яке відображає чинник успішної жіночої кар’єри (згідно досліджень Сафонової):
А) гендерні стереотипи стосовно виконання професійних чоловічих і жіночих ролей;
Б) вплив ЗМІ на формування образу успішної жінки;
В) модель батьківської сім’ї, освітній та соціопрофесійний статус батьків;
Г) тип кар’єрних орієнтацій жінки, її професійні цілі та кар’єрні плани.

49. Оберіть твердження, яке відображає такий тип кар’єрно успішних жінок за Сафоновою як «кандидати в майстри»:
А) молоді жінки, які починають кар’єру та прагнуть зробити її якомога швидше;
Б) жінки зрілого віку, які піднялися на найвищі сходинки службової драбини;
В) жінки які тяжіють до творчості, виклику, підприємництва;
Г) жінки з орієнтовані на служіння.
50. Оберіть, які показники («референти») «страху успіху» у жінок згідно досліджень Г. В. Турецької:
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А) недооцінку власних професійних досягнень та перспектив;
Б) незадоволеність власними проявами в робочій ролі;
В) відчуття недоліку жіночності, її втрату у зв’язку з розвитком кар’єри;
Г) всі відповіді правильні.
51. Оберіть твердження , яке пояснює егалітарний характер Гендерного поділу домашньої праці:
А) чоловіки займаються «важкими» видами діяльності у домашньому господарстві (сантехніка,
ремонт меблів тощо), жінки – прибиранням, приготуванням їжі тощо;
Б) рівна участь чоловіка і дружини у виконанні домашніх справ за умови, що обидва члени подружжя залучені в оплачувану зайнятість;
В) чоловіки зайняті професійною діяльністю, жінки, окрім професійної діяльності, займаються веденням домашнього господарства;
Г) чоловік залучений в оплачувану зайнятість, є годувальником сім’ї, жінка залучена у виконання
домашніх справ.
52. Оберіть думку, яка залишається найбільш поширеною у нашому суспільстві щодо розподілу
зайнятості, рівня доходів та ведення домашнього господарства у сім’ї:
А) член подружжя, який має більш високий рівень доходів виконує меншу частину домашньої роботи або ж взагалі її уникає, а той, чий фінансовий внесок у сімейний бюджет є значно менший,
компенсує це обсягом буденної роботи по дому;
Б) член подружжя, який має більш високий рівень доходів виконує більшу частину домашньої роботи, а той, чий фінансовий внесок у сімейний бюджет є значно менший, компенсує особистісним
розвитком;
В) якщо члени подружжя роблять однаковий внесок у сімейний бюджет, то для ведення домашнього господарства наймають хатню працівницю;
Г) член подружжя, який має більш високий рівень доходів, не обов’язково робить більший фінансовий внесок у сімейний бюджет, тому може компенсувати це обсягом буденної роботи по дому.
53.Оберіть твердження, яке відображає деякі гендерні аспекти шлюбного контракту:
А) права і обов’язки чоловіка і жінки під час виконання професійної діяльності;
Б) хто і за рахунок яких ресурсів здійснює організацію домашнього господарства та піклування за
дітьми у сім’ї і за її межами;
В) хто і за рахунок яких ресурсів здійснює реалізацію бізнес-плану організації;
Г) всі відповіді правильні.
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54. Оберіть твердження, яке НЕ відображає соціальних гарантій жінкам законодавством України,
спрямованих на захист материнства:
А) заборона залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні та направлення їх у відрядження;
Б) право на додаткові оплачувані відпустки для жінок, які мають двох та більше дітей;
В) сприяння і забезпечення кар'єрного зростання жінок, які мають двох дітей двох та більше дітей;
Г) право на додаткові оплачувані перерви для годування дитини для жінок, що мають дітей віком
до півтора року.
55. Оберіть, як впливає тривала перерва в професійній діяльності жінок, що пов’язана з народженням дитини та необхідністю догляду за дітьми перших років життя на матеріальне та кар'єрне
становлення жінки:
А) знижується рівень доходів жінки;
Б) втарта (часткова) кваліфікації;
В) можливість здобути нові професійні компетентності;
Г) всі відповіді вірні.
56. Оберіть твердження, яке НЕ відноситься психологами до 3 основних шляхів вибору молодими
жінками кар’єри чи сім’ї, народження дітей:
А) спочатку досягнути кар’єри, зайняти чітку професійну позицію та матеріальне становище, а тоді
уже народжувати дітей;
Б) спочатку народити дитину, доглядати її в перші роки життя, бути хорошою матір’ю, а потім будувати кар’єру;
В) спочатку дати можливість чоловікові будувати кар’єру, підтримати його у професійних зростаннях, а потім займатись власною кар’єрою;
Г) намагання поєднання кар’єри та народження дитини.
57. Оберіть, які небезпеки можуть виникати, якщо жінка обирає спочатку розвиток кар’єри, а потім
– планування сім’ї:
А) формування «страху успіху», що призведе до зупинки подальшого кар’єрного розвитку та
ускладнення професійної самореалізації;
Б) реалізація індивідуального плану кар’єри, професійна самореалізація;
В) потреба у професійних досягненнях може постійно зростати, і важко визначити той момент, коли уже є бажаний рівень кар’єри і можна планувати сім’ю;
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Г) потреба у професійних досягненнях спадає, і жінка готова реалізувати себе у сімейній та материнській ролях.
58. Оберіть твердження, яке пояснює поняття «подвійна зайнятість» жінок:
А) жінка працює на кількох роботах з метою покращення свого матеріального становища;
Б) жінка працює понаднормово з метою досягнення кар’єри;
В) жінка займається вихованням дітей, а також веденням домашнього господарства;
Г) жінка займається професійною діяльністю, а також веденням домашнього господарства та вихованням дітей.
59. Оберіть, який страх молодих жінок щодо народження дітей та кар’єри НЕ виокремлює
Н.Холоденко:
А)страх стати «поганою» дружиною для чоловіка через брак часу;
Б) страх «я буду поганою мамою» ;
В) страх «Я втрачу кар’єру»;
Г) страх втрати фінансової незалежності;
60. Оберіть, які рекомендації надає психолог Н.Холоденко молодим жінкам при виникненні страху
втрати фінансової незалежності при народженні дитини:
А) розподіл ролей між партнерами, довіра до партнера у процесах виховання дитини, формування
у дитини розуміння, що мама може бути зайнята, самостійності; формування сімейних традицій,
згідно яких діти розуміють , що за будь-яких умов у сім’ї є час на спілкування та взаємодію тощо;
Б) допомога близьких, розподіл обов’язків із партнером, виділяти власні сильні професійні сторони, їх усвідомлювати, розглядати як ресурс та підтримувати; розвивати особистісні якості та риси,
які можуть бути професійно необхідними (розвивати віру в себе);
В) під час декретної відпустки дослідити власні нові здібності , інтереси, хобі, які можуть стати частиною заробітку, займатись улюбленою справою, удосконалювати уже набуті навики; розвиватись
разом з дитиною (наприклад, вивчення іноземної мови тощо); пошук діяльності з гнучким графіком роботи; продавати результати хобі тощо;
Г) розвивати комунікативні навички, відвідувати тренінги щодо дитячо-батьківської взаємодії, більше часу проводити з дітьми, брати активну участь дитячих іграх, вести з дитиною діалог на рівні
«дорослий – дорослий».
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