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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Гендерна  психологія”  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності  053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.  Мета викладання  навчальної  дисципліни:  засвоєння  студентами  знань  про
психологічні  особливості  жінок  та  чоловіків,  розвиток  гендерної  ідентичності  та
соціалізації і вплив на них різних інститутів суспільства, специфіку гендерних відносин і
проявлення гендеру в поведінці та різних сферах суспільства.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- поглибити теоретичні знання студентів з загальної, вікової та соціальної психології, 
пов’язаних з гендерною тематикою;
- опанування студентами сучасних підходів до поняття гендеру, основних його теорій; 
- сформувати в студентів знання та уявлення щодо гендерної ідентичності та її розвитку в 
контексті соціалізації та особливостей гендерних відносин; 
- засвоєння студентами основних методів, які застосовуються в гендерній психології;
- одержання студентами практичних вмінь та навичок у проведенні досліджень з гендерної
проблематики.

1.3. Кількість кредитів: 4 

1.4. Загальна кількість годин: 120 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

-й 1-й
Семестр

-й 1-й
Лекції

 год. 10 год.
Практичні, семінарські заняття

 год.  6 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

 год.  104 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання
- знання, що таке гендер; чим поняття гендеру відрізняється від поняття статі; що таке 
гендерна ідентичність; теорії феміністської критики розвитку гендерної ідентичності (К. 
Хорні, Н. Чодорофф, К. Гілліган, Р. Джоссельсон, Бем С., Бендас Т. В.); походження 
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гендерних стереотипів та забобонів; теорії гендерних ролей та андрогінії; що таке гендерні
відносини та їх різновиди; гендерні відмінності в стилях лідерства;
-  уміння орієнтуватися в навчальній,  науковій та науково-популярній літературі  з даної
галузі;  здійснювати  інформаційний  пошук;  планувати  власне  дослідження;  визначати
гендерні ролі;
-  здатність визначати та виявляти особливості гендерної поведінки, прояви сексизму та
гендерних стереотипів. 
-  компетентності: рефлексивності,  критичного  мислення,  соціальної  й  професійної
відповідальності, дослідницкі, професійні комунікативні, конфіденційності, не здійснення
шкоди людині, з якою взаємодіють.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи гендерної психології

Тема 1. Поняття гендеру та гендерна психологія

Поняття  гендеру.  Теорії  гендеру:  біологічний  фундаменталізм  (Фрейд),
структурний, або рольовий фундаменталізм (Парсонс, Мид), символічний фундаменталізм
(Фуко,  Лакан,  Деррида),  соціальний  конструктивізм  та  інтеракціонізм,   «вироблення
гендеру».

Психологія статі, статевих відмінностей, психологія родини. Феміністська теорія як
передумова  виникнення  гендерних  досліджень  у  психології.  Предмет  і  структура
гендерної психології, її методологічне підгрунтя. Представлення про жіночу і феміністську
психологію. 

Методи гендерної  психології.  Експериментальні  методи,  кількісні  методи.  Якісні
методи:  інтерв'ю,  опросники,  фокус  групи,  етнографічні  методи,  аналіз  випадку,
біографічний метод, усна розповідь, аналіз нарратива, аналіз дискурсу.

Тема 2. Моделі психологічної статі та гендерне спілкування

Поняття психологічної статі: біполярна і мультіполярна моделі. Морфологічні і 
фізіологічні відмінності чоловіків і жінок. Поняття про паспортну, генетичну, гонадну, 
морфологічну і церебральну стать. Статеві особливості психофізіологічних властивостей. 
Особливості сенсорики та моторики чоловіків і жінок. Функціональні асиметрії мозку і 
стать.

Особливості  мовної  поведінки чоловіків  і  жінок.  Використання сленгу та гумор.
Особливості  невербального  спілкування:  погляд,  дотик,  посмішка,  особистий  простір,
поза,  зовнішність.  Вплив культури на невербальне та вербальне спілкування.  Сексизм і
його прояви. Сексизм у спілкуванні.

Розділ 2. Гендерна ідентичність та гендерні відносини

  Тема 3. Розвиток гендерної ідентичності.
Типології розвитку гендерної ідентичності (біологічні, психологічні, соціокультурні

й інтегральні) і різні  психологічні  підходи до розвитку ідентичності.  Психоаналітичний
підхід  З.  Фрейда,  розвиток  ідей  класичного  психоаналізу  стосовно  до  гендерної
ідентичності в роботах К. Хорни, Е. Еріксона. 

Характеристика соціальних теорій розвитку ідентичності – соціального навчення,
когнітивного розвитку, соціальних ролей. 

Феміністська критика теорій розвитку гендерної ідентичності Марсіа і Еріксона в
роботах Джоссельсон і феміністська критика теорії Колберга в роботах Гілліган.

Взаємозв'язок  гендерної   особистісної  і  колективної  ідентичності.  Специфіка
гендерної національної ідентичності.
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Тема 4. Гендер і соціум.

Поняття  про  гендерні  стереотипи,  їхнє  походження  і  роль  в  різних  сферах.
Гендерні стереотипи та їх вплив на поведінку та міжособистісне спілкування. 

Гендерна  роль,  стереотипні  уявлення  про  традиційні  гендерні  ролі.  Соціальні
обмеження, пов’язані з жіночою і чоловічою ролями. Гендерний конфлікт і різноманіття
гендерних ролей.  Поняття про андрогінію, теорія гендерних ролей С.Бем.  

Асиметрія  гендерної  соціалізації  в  дитячому  віці.  Фактори  соціалізації:  батьки,
сиблінги, однолітки, школа, ЗМІ. Особливості соціалізації хлопчиків і дівчат. Особливості
соціалізації в різному віці. 

Гендерний розподіл праці. Традиційна кар'єра, стереотипи. Гендер і сучасна робота.
Кар'єра,  кар'єрні  чекання  і  гендерні  ролі,  кар'єрні  можливості  та  бар'єри.  Гендерні
відмінності в стилі лідерства. 

Тема 5. Гендерні відносини
Види гендерних відносин. Дружні відносини: дружба в дитинстві і в підлітковому

віці, жіноча, чоловіча. Зміни дружніх відносин у ході життя, потенційні проблеми. 
Відносини  любові,  залицяння.  Культура  і  залицяння,  чоловічі   і  жіночі  сценарії

залицяння, вибір партнера. Концепції любові і заміжжя.. Шлюб, традиційний і сучасний.
Шлюб і партнерство. Задоволеність шлюбом і психологічне пристосування. 

Материнство:  образи  материнства.  Перехід  до  материнства.  Післяпологова
депресія. Досвід материнства. Батьківство. 

Насильство  в  житті  жінок.  Сексуальні  домагання:  на  роботі,  в  родині,  серед
однолітків. Соціальні умови насильства. Психологічні наслідки насильства. 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
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

Розділ 1. Основи гендерної психології
Тема 1. Поняття 
гендеру та гендерна 
психологія

2 20

Тема 2. Моделі 
психологічної статі 
та гендерне 
спілкування

2 2 20

Разом за розділом 1 4 2 40
Розділ 2. Гендерна ідентичність та гендерні відносини

Тема  3.  Розвиток
гендерної
ідентичності.

2 2 20

Тема 4. Гендер і 
соціум.

2 20

Тема 5. Гендерні 
відносини

2 2 24

Разом за розділом 2 6 4 64
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Усього годин 10 6 104

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Різні модальності уявлення про себе як чоловіка або жінки 2
2 Стадії розвитку ідентичності за Е.Еріксоном 2
3 Дослідження гендерної ролі за методикою С.Бем 2

Разом 6

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Підготовка до лекцій (за темами 1,2,3,4,5). 20
2 Підготовка та робота на практичному занятті (за темами 2, 3 і 5). 24
3 Підготовка та проведення діагностичного дослідження гендерних

особливостей. Написання звіту 
36

4 Підготовка до контрольної роботи 10
5 Підготовка до екзамену 14

Разом 104

6. Індивідуальні завдання
-

7. Методи контролю

Оцінювання  якості  роботи  та  дій  студентів  під  час  засвоєння  дисципліни
проводиться  з  урахуванням  складності  та  якості  виконання  завдань.  За  мінімальну
кількість  балів  береться  найпростіші  завдання,  які  не  вимагають  значних  зусиль  для
виконання з боку студента.

На  лекціях  студенти  ведуть  конспект,  наявність  якого  перевіряється.  На
семінарських  заняттях  студенти  виступають  за  питаннями  відповідної  теми,
консультуються  щодо  звіту  по  практичній  роботі.  Зміст  практичні  роботи  складає
діагностика гендерних відмінностей за методами тестування й інтерв’ю. 

В межах поточного контролю студенти пишуть контрольну роботу за матеріалами
тем 2, 3 і 4. Зміст контрольної роботи складають наступні питання:  моделі психологічної
статі,  розвиток  гендерної  ідентичності  особистості, особливості  гендерних стереотипів,
види та риси гендерних ролей.

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  застосовуються  методи
контролю. До методів контролю належать методи усного та письмового контролю. Метод
усного  контролю:  індивідуальне   опитування  на  семінарських  заняттях.  Методи
письмового  контролю:  письмова  контрольна  робота;  звіт  за  виконання  діагностичного
дослідження  гендерних  особливостей,  перевірка  конспектів  лекцій  та  підсумковий
контроль, яким є письмовий іспит.

Критеріями контролю знань студентів є:
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- систематичність підготовки та активність на семінарських заняттях;
- виконання завдань контрольної роботи в процесі поточного модульного контролю;
- виконання завдань самостійної контрольної роботи: (для студентів заочної форми

навчання)  самостійне  опанування  теоретичним  матеріалом,  написання  контрольної
роботи.

- систематичність відвідування лекцій;
- самостійне  виконання  діагностичного  дослідження  гендерних  особливостей,

написання звіту.
                                                                    

Розподіл балів, які отримують студенти
Для заочної форми навчання

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання

Екзамен
(залікова
робота)

Сума
Розділ 1 Розділ 2

Контрольна
робота,

передбачена
навчальним

планом

Індивідуальне
завдання

Разом

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
2 8 8 2 30 10 - 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Форми контролю навчальних здобутків та критерії оцінювання тем 
Тема Форма контролю Критерії оцінювання в балах

денна Заочна

Розділ 1

Т1 Присутність на лекціях
Конспект лекцій

1
1

Т2 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект лекцій

1
6
1

Разом за 
розділом

Разом
з них:
Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект лекцій

10

2
6
2

Розділ 2

Т3 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект лекцій

1
6
1

Т4 Присутність на лекціях
Конспект лекцій

1
1

Т5 Присутність на лекціях
Активність на практичному занятті
Конспект лекцій
Звіт за діагностичним дослідженням
Контрольна робота

1
6
1
12
20

Разом за 
розділом

Разом
з них
Присутність на лекціях

50

3
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Активність на практичних заняттях
Конспекти лекцій
Звіт за діагностичним дослідженням
Контрольна робота

12
3
12
20

Разом  за
дисципліною

60

Присутність на лекціях
Активність на практичних заняттях
Конспекти лекцій
Звіт за діагностичним дослідженням
Контрольна робота

5
18
5
12
20

За активну участь у семінарах (змістовні виступи) загалом студенти отримують до 18
балів.  За наявність  конспектів  лекцій студенти  отримують  до 5 балів.  За систематичне
відвідування лекцій (присутність і ведення конспекту) студенти отримують до 5 балів. За
діагностичне  дослідження  гендерних  відмінностей  студенти  отримують  до  12  балів.
Критеріми  оцінки  є:  змістовно  складений  звіт,  коректність  проведенн  діагностики  та
аргументованість  висновків.  Зміст  діагностичного  дослідження  складає  вивчення
мотиваційних,  комунікативних,  когнітивних та рефлексивних особливостей чоловіків  та
жінок. 

За  виконання  контрольної  роботи  студенти  отримують  до  20  балів  Завдання
контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання) студенти отримують під час
проведення установчої сесії. Критеріми оцінки є повне й змістовне висвітлення  моделей
психологічної статі, розвитку гендерної ідентичності особистості, особливостей гендерних
стереотипів, видів та рис гендерних ролей.

Розділи  1,2  вважати  зарахованими,  якщо  студент  заочної  форми  навчання  має
якісно зроблений конспект лекцій за означеними темами занять, ним виконана письмова
контрольна робота,  а  також наявність  письмового звіту за результатами діагностичного
дослідження.

Питання до іспиту:
1. Передумови появи гендерної психології.
2. Основні напрямки гендерних досліджень в психології.
3. Предмет і структура гендерної психології
4. Який зміст поняття статі і гендеру. 
5. Основні методи гендерної психології. Якісні і кількісні методи в гендерних 
дослідженнях.
6. Фемінинність, маскулінність, андрогенність як діагностичні змінні
7. Назвіть основні психофізіологічні особливості чоловіків і жінок.
8.        Який внесок у гендерну психологію зробила Сандра Бем.
9. Психоаналітичний підхід до розвитку гендерної ідентичності.
10. Соціальні теорії гендерної ідентичності. Соціальний конструктивізм.
11. Феміністська критика теорій гендерної ідентичності.
12. Особливості статевої поведінки. Гендерні схеми.
13. Поняття гендерних стереотипів та їх ролі в різних сферах життя.
14. Гендерні норми як основа гендерних стереотипів
15. Поняття статевої стратифікації
16. Поняття про гендерні ролі. Статеворольовий підхід в гендерних дослідженнях
17. Що таке гендерно-рольовий конфлікт
18. Теорія гендерної сегрегації Е. Маккобі
19. Теорія тендерних ролей С. Бем.
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20.  Особливості жіночої й чоловічої гендерної ролі і норми, що до неї входять.
21. Вплив соціалізації на формування гендерної ідентичності.
22. Гендерні особливості когнітивної сфери
23. Гендерні особливості емоційної сфери.
24. Дослідження гендерної особливостей особистості
25. Гендерні аспекти агресивної поведінки.
26. Гендерні особливості комунікативної сфери.
27. Гендерні особливості лідерства
28. Гендерні дослідження в професійній діяльності.
29. Особливості гендерної протиправної поведінки.
30. Вікові гендерні особливості.
31. Охарактеризуйте гендерні відносини в сім’ї .
32. Який соціальний статут жінок в сучасних умовах.

Зміст контрольної роботи складає критичний аналіз теорій розвитку ідентичності З.
Фрейда, К. Хорни, Е. Еріксона та Марсіа в письмовій формі.

Зміст  діагностичного  дослідження  полягає  в  порівнянні  результатів  вивчення  5
чоловіків  та  5 жінок у розвитку їхньої:  1)  комунікативної  та  мотиваційної  сфер або 2)
когнітивної та рефлексивної сфер (на вибір студентів).

Підсумковий семестровий контроль
Завданням підсумкового семестрового контролю є перевірка результатів 

засвоєння  студентами програмного матеріалу в цілому, систематизація та узагальнення
набутих  знань та вмінь.

Підсумкова письмова робота (екзамен) складається з 2-х питань. Максимальна
оцінка за питання 1 та 2 – 20 балів за кожне. Загальна оцінка за підсумковий  контроль
дорівнює 40 балів.

Максимальну кількість  балів  (36-40)  студент  отримує  за  повне розкриття  змісту
запитань, правильне та відповідне використання наукової термінології,  послідовність та
логічність викладення матеріалу, наведення прикладів.

Середню кількість  (20-35)  балів  студент  отримує  за  правильне розкриття  змісту,
чіткість та послідовність викладення, але можливість кількох помилок, які не приводять
до неправильних висновків.

Низький бал  (0-19)  студент  отримує  за  схематичність  відповіді,  непослідовність
викладення  матеріалу, допущення  грубих  помилок  у  використанні  термінології,  слабке
володіння термінологією.

Критерії оцінювання на запитання екзаменаційного завдання:
- 1 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

- 2 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
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-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології;

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

8. Рекомендована література
Основна література

1. Алешина Ю.Е.,  Волович А.С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины//
Вопросы психологии. – 1991. - №4. –c.74-82.

2. Андреева  Г.М.,  Богомолова  Н.Н.,  Петровская  Л.А.  Зарубежная  социальная
психология ХХ столетия. Теоретические подходы. – М., 2001.

3. Бендас Т.В. Гендерная психология.  М.-СПб.: Питер, 2005. 
4. Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства. – Вопросы психологии, 2000. № 1.

– с.87-95.
5. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов / 

Пер. с англ. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - с. 
308 - 330.

6. Берн Ш. Гендерная психология. Спб.: Прайм-Еврознак,М.: Олма-Пресс, 2001. 
7. Бест Д., Уильямс Дж. Гендер и культура. – Психология и культура. Под ред. Дэвида

Мацумото. М.-СПб.: Питер, 2003. – с.316-346.
8. Введение  в  гендерные  исследования.  Часть  1.  Учебное  пособие  под  ред.

И.Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001.
9. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Тернопіль,

1999.
10. Иванова Е.Ф. О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования. – 

1999. - № 3. - с.242-252
11. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. М., 2003. 
12. Клецина И.С. Гендерная социализация. СПб.: издв-во РГПУ им. А.И.Герцена, 1998.
13. Клецина И.С. Психология гендерных отношений.СПб.: Алетейя, 2004.
14. Кон И.С. Психология половых различий. “Вопросы психологии”, 1981, № 2, с. 47-

57.
15. Кон И.С.  Мужские  исследования:  меняющиеся  мужчины  в  изменяющемся  мире

//Введение в гендерные исследования. Харьков-СПб.: Алетейя, 2001. – с.562-606.
16. Коростылева  Л.А.  Психология  самореализации  личности:  брачно-семейные

отношения. – СПб.: изд-во СПб.ГУ, 2000.
17. Кочарян А.С. Личность и половая роль. Харьков: Основа, 1996.
18. Практикум по гендерной психологии. Под ред. И.С.Клециной. – СПб.: Питер, 2003.
19. Семенова В.В.  Качественные методы:  введение  в  гуманистическую  социологию.

Москва: Институт социологии РАН, 1998.
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20. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М.: Прогресс, 1996. С. 100-152. 

9. Допоміжна література
1. Биографический метод в социологии:  история,  методология и практика.  Москва:

Институт социологии РАН, 1994.
2. Жеребкин С. Femina Postsovietica: Гендерные стереотипы в украинской политике и

литературе. – Femina Postsovietica. Украинская женщина в переходный период: от
социальных движений к политике. Под ред. И.Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ, 1999.
– с.281-296.

3. Каган  В.Е.  Стереотипы  мужественности-женственности  и  образ  «Я»  у
подростков //Вопросы психологии.- 1989.- №3.

4. Коростылева  Л.А.  Психология  самореализации  личности:  брачно-семейные
отношения. – СПб.: изд-во СПб.ГУ, 2000.

5. Лауретис  Т.-Д.  Риторика  насилия.  Рассмотрение  репрезентации  гендера  –
Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. – с.347-372.

6. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. Москва,
1999.

7. Пушкарева  Н.Л.  Гендерные  исследования:  рождение,  становление,  методы  и
перспективы в системе исторических наук. – Женщина. Гендер. Культура. М., 1999,
с.15-34.

8. Радина  Н.К.  Об  использовании  гендерного  анализа  в  психологических
исследованиях //Вопросы психологии. – 1999. - №2. – с.22-27.

9. Уэст  К.,  Зиммерман  Д.  Создание  гендера  //Хрестоматия  феминистских  текстов:
Переводы. Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной. – СПб., 2000. – с.193-219.

10. Хорни К. Женская психология. Пер. с англ. СПб., 1993.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. Словник гендерних термінів http://www.owl.ru/gender/index.htm  
2. Харківський центр гендерних досліджень http://gender.univer.kharkov.ua/  
3. Український жіночий фонд http://www.uwf.kiev.ua/news.htm  
4. Електронна гендерна бібліотека http://www.bibo.gender.org.ua  
5. Бібліотека НАУКМА http://www.ukma.kiev.ua/pub/  

Критерії оцінювання на запитання екзаменаційного завдання:
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- 1 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.

- 2 запитання – мах оцінка 20 балів (для студентів заочного відділення);
- студент отримує 14-20 балів за повне розкриття змісту питання, використання термінів та
понять на рівні відтворення та наведення прикладів щодо розуміння змісту запитання;
- 7-13 балів – за достатньо повну відповідь, розкриття основного змісту, але допущення
деяких помилок, наведення невідповідних прикладів або їх повну відсутність;
-  0-6  балів  –  за  неповне  розкриття  змісту,  або  допущення  помилок,  схематичність,
непослідовність викладання, помилки у використанні термінології.
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