
(Ф 21.01 - 03) 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«ГЕНДЕРНІ СТУДІЇ» 

 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 історична генеза ґендеру; 

 формування гендерної ідентичності в країнах з різними 

традиціями, релігією, історією; 

 роль гендерних стереотипів у процесі самореалізації людини;  

 феміністичні рухи. 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

     Курс спрямований на формування принципів гендерної рівності у 

суспільстві, розрізнення біологічно та соціально обумовлених аспектів 

нерівності статей; надання цілісного уявлення про концепцію 

недискримінації за ознакою статі як засадничу цінність; подолання 

соціально-психологічних гендерних стереотипів; опанування методиками 

роботи в публічному секторі з просуванням гендерної рівності.  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 набуття фахових компетенцій соціологічного та гендерного 

підходу у дослідженні соціальних проблем; 

 володіння теоретичними та практичними інноваційними 

методами з гендерних студій, що знаходить широке застосування 

в освітній та інших соціально -економічних та політико-правових 

сферах; 

 критичне оцінювання політичних інститутів та політичних 

процесів з точки зору гендерного підходу; 

 вироблення уміння формулювати теоретичні моделі для 

вирішення наукових і навчальних гендерних проблем; 

 набуття навички соціальної деконструкції, зокрема, гендерного 

порядку: 

 вміння проводити гендерний аудит та експертизу. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

 знання понятійно-категоріального апарату, змісту основних 

теорій та історії розвитку гендерних студій; 

 уміння орієнтуватися у взаємозв’язку гендерних проблем з 

біологічними, психологічними та соціокультурними проблемами; 

 уміння грамотно працювати з тематичною літературою, 

самостійно збагачувати свій науковий і творчий потенціал, 

застосовувати науково-методологічну базу в системі пошуку 

знань даної соціологічної галузі; 

 здатність виявляти та реконструювати ієрархічні стосунки між 

статями. 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Гендер як соціокультурний феномен. Методологічні 

підходи ґендерних студій. Гендерний досвід різних типів суспільств і 

людських спільнот. Гендерна стратифікація.Гендерна рівність та шляхи її 

досягнення в демократичному суспільстві. Еволюція та різновиди 

феміністських теорій. Фемінізм і гендерна методологія. Гендерні студії, 

як когнітивна практика жіночого руху. Фемінно-маскулінна 

ідентифікація та механізми її формування. Шляхи усунення гендерної 

сегрегації праці. 
Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: навчальна дискусія, робота з вирішенням задач, 

робота в малих групах, метод мозкового штурму, метод конкретної 

ситуації, тестування, підготовка та представлення презентацій. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти 

Пореквізити Знання з гендерних студій можуть бути використані при поясненні, 

оцінці та узагальненні знань про особливості гендерних взаємовідносин, 

а також вміння використовувати на практиці результати соціологічних 

гендерних досліджень при аналізі гендерної ситуації. 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/simple-

search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA

%D1%96 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96
https://er.nau.edu.ua/simple-search?query=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%96


Викладач(і) ПІБ: Хомерікі Олена Андріївна 

Посада: завідувач кафедри соціології та 

політології, професор 

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук 

Профайл викладача:  

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: olena.khomeriki@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom код доступу – pwjkd7n 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11289

