Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра _загальної психології_______________________

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної
роботи
_____________________________
“______”_______________20 __ р.

Робоча програма навчальної дисципліни
_________ Гендерна психологія______________
(назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти __другий магістерський
галузь знань __05–соціальні та поведінкові науки________________
(шифр і назва)
спеціальність _____ ___053 _психологія__________________________
освітня програма психологія________________________________
(шифр і назва)
спеціалізація _____________________________________________
(шифр і назва)
вид дисципліни __за вибором_______________________________
(обов’язкова /за вибором)
факультет __психології_____________________________________
2020 / 2021 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету (інституту, центру)

“_______” __________________ 20___ року, протокол №

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади)
Іванова О.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної психології

Програму схвалено на засіданні кафедри загальної психології
_____________________________________________________________________________
Протокол від “____”________20__ року № ___
Завідувач кафедри _загальної психології______________________________
_______________________ _Олефір В.О.
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Програму погоджено методичною комісією факультету психології
_____________________________________________________________________________
назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна

Протокол від “ _”________________20__ року

№ ___

Голова методичної комісії_______________________________
_______________________ _Гімаєва Ю.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали)

ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Гендерна психологія” складена відповідно до освітньопрофесійної (освітньо-наукової) програми підготовки
_другий магістерський____________________________________
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму) 053 психологія
____________________________________________________
спеціалізації
__________________________________________________________________________

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Гендерна психологія» є засвоєння
психологічних знань про розвиток гендерної ідентичності та соціалізації і вплив на них
різних інститутів суспільства, про специфіку гендерних відносин і взаємодію гендера,
влади та медіа, особливості психології жінок та чоловіків.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними завданнями вивчення дисципліни є надбання студентами професійних
компетентностей через вивчення «гендерної психології», а саме: поглиблення
теоретичних знань з загальної, вікової та соціальної психології, опанування студентами
сучасних підходів до поняття гендеру, основних його теорій, уявлень щодо гендерної
ідентичності та знань теорій її розвитку, соціалізації, гендерних відносин. Вивчення
«гендерної психології» передбачає засвоєння основних методів, що застосовуються в
гендерній психології, одержання 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
5-й
9-й
30 год.
15 год.
год.
75 год.

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
-й
Семестр
-й
Лекції
год.
Практичні, семінарські заняття
год.
Лабораторні заняття
год.
Самостійна робота
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); походження гендерних стереотипів та
забобонів; теорії гендерних ролей та андрогінії; насильство і його запобігання; що таке
гендерні відносини та їх різновиди; гендерні відмінності в стилях лідерства;
- уміння здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із
різних джерел щодо гендерної психології із використанням сучасних інформаційнокомунікаційних технологій; організовувати та проводити психологічне дослідження із
застосуванням валідних та надійних методів – виконання власного проекту з
застосуванням методів інтерв’ю та усної історії; узагальнювати емпіричні дані, одержані
при виконанні проекту, та формулювати теоретичні висновки; робити психологічний
прогноз щодо розвитку особистості; розробляти програми психологічного інтервенцій
консультування і провадити їх в індивідуальній та груповій роботі на прикладі
обговорення кейсів на практичних заняттях;. вирішувати етичні дилеми з опорою на
етичні принципи та загальнолюдські цінності в ході проведення інтерв’ю; узагальнювати
результати власних наукових досліджень у формі наукових звітів і презентацій;
здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової
інформації та оцінювати її за критеріями адекватності; здійснювати адаптацію та
модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної
діяльності.
- здатності доступно і аргументовано представляти результати досліджень у письмовій та
усній формах, брати участь у фахових дискусіях; оцінювати ступінь складності завдань
діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації;
оцінювати здобутки й аргументувати перспективи власної наукової роботи .
Сформованість наступних компетентностей:
Інтегральна компетентність: здатність вирішувати складні завдання і проблеми у
процесі навчання та професійної діяльності у галузі гендерної психології, що передбачає

проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності:
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Креативність
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
Здатність цінувати та поважати різноманітності та мультикультурності
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Здатність розробляти та управляти проектами
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних
проблем гендерної психології та практики.
Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати дослідження з
елементами наукової новизни або практичної значущості.
Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи психологічного
дослідження або доказові методики і техніки практичної діяльності.
Здатність здійснювати практичну психодіагностичну діяльність з використанням науково
верифікованих методів та технік.
Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися
до нових ситуацій професійної діяльності.
Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну
кваліфікацію.
Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися
загальнолюдськими цінностями.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи гендерної психології
Тема 1. Поняття про гендер.
Історія виникнення поняття гендер. Визначення поняття. Різниця між поняттями «стать» і
«гендер». Гендерні норми. Гендерне занепокоєння. Рівні конструювання гендеру.
Гендерний контракт. Гендерний дисплей. Гендерна проблематика в різних науках.
Тема 2. Теоретичні основи гендерної психології.
Психоаналіз як поштовх до розвитку гендерних теорій. Біологічний фундаменталізм
(Фрейд), структурний, або рольовий фундаменталізм (Парсонс, Мід), соціальний
конструктивізм та інтеракціонізм, гуманістична психологія, теорії «вироблення гендеру».
Тема 3. Предмет і методи гендерної психології.
Предмет і структура гендерної психології. Методи гендерної психології.
Експериментальні методи, кількісні методи. Якісні методи: інтерв'ю, опитувальники,
фокус групи, етнографічні методи, аналіз випадку, біографічний метод, усна розповідь,
аналіз нарративу, аналіз дискурсу.

Розділ 2. Гендерна ідентичність. Гендер і соціум
Тема 4. Розвиток гендерної ідентичності.
Типології розвитку гендерної ідентичності (біологічні, психологічні, соціокультурні й
інтегральні) і різні психологічні підходи до розвитку ідентичності. Психоаналітичний
підхід: класична теорія Фрейда, розвиток ідей класичного психоаналізу стосовно до
ідентичності в роботах К. Хорни, Е. Еріксона, Н. Чодоров, Качак. Юнгіанський підхід до
ідентичності: архетипи жінок і чоловіків.
Характеристика соціальних теорій розвитку ідентичності – соціального навчення,
когнітивного розвитку, соціальних ролей, схем, скриптів.
Феміністська критика теорій розвитку гендерной ідентичності: феміністська критика
теорій Марсіа і Еріксона в роботах Джоссельсон і феміністська критика теорії Колберга
К.Гілліган. Взаємозв'язок гендерної особистісної і колективної ідентичності.
Тема 5. Гендерна соціалізація і гендерні стереотипи.
Асиметрія гендерної соціалізації в дитячому віці. Інститути соціалізації: батьки, сестрибрати, однолітки, школа, ЗМІ. Особливості соціалізації хлопчиків і особливості
соціалізації дівчат. Особливості соціалізації в різному віці. Поняття про ейджизм. Поняття
про гендерні стереотипи, їхнє походження і роль в різних сферах життя людей.
Характеристика різних груп гендерних стереотипів. Вплив гендерних стереотипів на
поведінку та міжособистісне спілкування. Сексизм і його прояви.
Тема 6. Гендерні ролі.
Поняття психологічної статі: біполярна і мультіполярна моделі. Морфологічні і
фізіологічні відмінності чоловіків і жінок. Поняття про паспортну, генетичну, гонадну,
морфологічну і церебральну стать.
Гендерна роль, стереотипи про традиційні гендерні ролі. Обмеження, що накладаються
традиційними жіночою і чоловічою ролями. Гендерний конфлікт і різноманіття гендерних
ролей. Поняття про андрогінію, теорія гендерних ролей С.Бем.
Тема 7. Гендер і спілкування.
Гендер і спілкування. Особливості мовної поведінки чоловіків і жінок. Використання
сленгу та гумор. Невербальне спілкування: погляд, дотик, посмішка, особистий простір,
поза, зовнішність. Вплив культури на невербальне спілкування. Сексизм у спілкуванні.
Мова любові.
Розділ 3. Гендерні відносини
Тема 8. Дружні та сімейні відносини
Дружні відносини: дружба жіноча, чоловіча, між чоловіками і жінками. Зміни дружніх
відносин у ході життя. Відносини з братами і сестрами.
Відносини любові. Шлюб, традиційний і сучасний. Влада в шлюбі, відносини в шлюбі,
зміни гендерних ролей.
Материнство: образи материнства. Чи змінює материнство ідентичність жінки. Досвід
материнства. Матері-одиначки. Майбутнє материнства. Батьківство. Гендер, культура і
постіндустріальна родина (виховання дітей і домашня робота, роль батька, роль матері).
Тема 9. Гендер і насильство
Поняття гендерного насильства і домашнього насильства. Прояви домашнього насильства
(фізичне, сексуальне, емоційне, психологічне, економічне насильство). Стадії домашнього

насильства. Ознаки емоційного насильства. Портрети жертви і агресора. Запобігання
гендерному насильству.
Тема 10. Гендер та робота, кар’єра, лідерство
Гендерний розподіл праці. Традиційна кар'єра, стереотипи, освітня система, рольові
моделі. Гендер і сучасна робота: надії і чекання, професійна сегрегація, стереотипи і
дискримінація, фінансова нерівність.
Кар'єра, кар'єрні чекання і гендерні ролі, кар'єрні можливості та бар'єри. Гендерні
відмінності в стилі лідерства. Гендер і менеджмент: „липка підлога”, „скляна стеля” і
„швидкісний ескалатор”. Розвиток жіночої кар'єри – є чи перешкоди зсередини. Баланс
між кар'єрою і родиною.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів

1
Разом за розділом 1

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с.
л п лаб. інд.
р.
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
Розділ 1. Основи гендерної психології
29
6 4
19

Розділ 2. Гендерна ідентичність. Гендер і соціум
Разом за розділом 2 52
16 10
26
Розділ 3. Гендерні відносини
Разом за розділом 3
Усього годин

39
120

8
30

1
15

30
75

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Різні модальності уявлення про себе як чоловіка або жінки
Стадії розвитку ідентичності за Е.Еріксоном
Роль значущих інших в гендерній соціалізації
Дослідження гендерної ролі за методикою С.Бем
Визначення та аналіз власних гендерних ролей
Мова кохання та її визначення
Аналіз проведених глибинних інтерв’ю на гендерну проблематику
Разом

5. Завдання для самостійної робота

Кількість
годин
2
2
4
2
2
2
1
15

с.
р.
13

№
з/п
1

2
3
4
5

Види, зміст самостійної роботи
Вивчити наукову літературу з теорій розвитку ідентичності
Еріксона, Хорні, Марсіа, Колберга та порівняти з теоріями
феміністської критики
Проаналізувати літературу про стереотипи і виявити спільне
підгрунтя різних видів стереотипів, в тому числі гендерних
Ознайомитись з додатковою літературою з гендерних ролей,
гендерної соціалізації та спілкування
Проаналізувати наукову літературу щодо особливостей якісних
методів, проведення і обробки інтерв’ю
Виконання проекту з аналізу гендерної проблематики на основі
проведеного глибинного інтерв’ю, а саме: визначити тему
інтерв’ю, самостійно його провести, транскрибувати, обробити та
проаналізувати. Зробити висновок.
Разом

Кількість
годин
16

16
10
10
23

75

6. Індивідуальні завдання
7. Методи контролю
До методів контролю належить поточне оцінювання кожної теми розділу, оцінювання
самостійно виконаного проекту, а також підсумковий контроль, яким є письмовий іспит.
Для поточного оцінювання використовуються відповіді протягом практичних занять,
перевірка опрацювання літератури, результати самостійно виконаного проекту.
Критерії оцінювання роботи протягом семестру
4 бали – присутність і робота протягом практичного заняття, виконання завдань.
0 балів – відсутність на практичному занятті.
Критерії оцінювання виконаного проекту:
32 бали – розроблена схема інтерв’ю згідно з прямою або оберненою воронкою, проведене
глибинне інтерв’ю за обраною темою, інтерв’ю правильно проведене, ретельно
затранскрибоване,
детально
проаналізоване
згідно
з
обраним
підходом,
проінтерпретоване, зроблені висновки.
22 бали – розроблена схема інтерв’ю згідно з прямою або оберненою воронкою, проведене
глибинне інтерв’ю за обраною темою, інтерв’ю правильно проведене, затранскрибоване,
проаналізоване згідно з обраним підходом, проінтерпретоване, зроблені висновки.
10 балів – розроблена схема інтерв’ю, проведене глибинне інтерв’ю за обраною темою,
інтерв’ю проведене з помилками, погано затранскрибоване, формально проаналізоване і
проінтерпретоване, зроблені стислі висновки.
5 балів – схема інтерв’ю розроблена неповно, інтерв’ю проведене з помилками,
затранскрибоване, проаналізоване і проінтерпретоване неповно і з помилками, висновки
можуть бути відсутні.
Форма підсумкового контролю успішності навчання – письмовий іспит.
Критерії оцінювання підсумкового контролю:
Перше питання:
10 балів – повне викладення теоретичного питання, яке демонструє знання основної і
допоміжної літератури. Відповідь чітко і логічно побудована, містить висновок, показує
знання студентом тих психологів, які розробляли дане питання, та їх робіт.
8 балів - повне викладення теоретичного питання, яке демонструє знання основної
літератури. Відповідь чітко і логічно побудована, містить висновок.

5 балів – неповне викладення теоретичного питання, яке демонструє знання основної
літератури. Відповідь досить логічно побудована, містить висновок.
3 бали - неповне викладення теоретичного питання. Відповідь фрагментарна, немає
висновку.
0 балів – відповідь відсутня.
Друге питання:
15 балів – правильна і точна відповідь на всі п’ять тестових запитань.
Кожне тестове запитання оцінюється від 0 до 3 балів.
3 бали – правильна і точна відповідь на запитання.
2 бали – правильна, але не зовсім точна відповідь на запитання.
1 бал – не зовсім правильна відповідь на запитання.
0 балів – неправильна відповідь або її відсутність.
Третє питання:
15 балів – зроблений аналіз зображеного на картині на основі використання 2-3 різних
теорій та здобутків гендерної психології; обґрунтовані зроблені висновки;
продемонстровано знання гендерної проблематики і здатність її використання при аналізі.
10 балів – зроблений аналіз зображеного на картині з використанням якої-небудь теорії
або понять гендерної психології; зроблені висновки недостатньо аргументовані.
5 балів – зроблений опис картини; гендерні теорії або не використані, або використані
неправильно.
0 балів – аналіз з використанням гендерних теорій відсутній.

8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Розділ 1

Розділ 2

Т1

Т2

Т3

4

4

28

Т Т Т Т
4 5 6 7
4 4 4 4

Розділ 3
Т
8
2

Т
9
4

Разом

Екзамен
(залікова
робота)

Сума

60

40

100

Т
10
2

Шкала оцінювання
Оцінка

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для екзамену

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література

для заліку

зараховано
не зараховано
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