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Політика дисципліни
(Академічна доброчесність.
Відвідування занять.
Креативна ініціативна
здобувача вищої освіти)

Для успішного проходження курсу та складання
контрольних заходів необхідним є вивчення навчального матеріалу
за кожною темою. Специфіка курсу здебільшого передбачає акцент
на розумінні підходів і принципів, ніж запам’ятовування
визначень.

Кожен здобувач вищої освіти повинен ознайомитися і
слідувати Положенню про академічну доброчесність Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини,
Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зокрема, для успішного засвоєння програмного матеріалу
здобувач зобов’язаний:

– не запізнюватися на заняття;
– не пропускати заняття, а в разі хвороби надати довідку;
– самостійно вивчити матеріал пропущеного заняття;
– конструктивно підтримувати зворотній зв’язок на всіх

заняттях;
– брати активну участь в освітньому процесі;
– своєчасно і акуратно виконувати завдання для самостійної

роботи;
– включити мобільний телефон на беззвучний режим під

час занять;
– бути терпимим і доброзичливим до однокурсників та

викладачів;
– участь у контрольних заходах (поточний контроль,

модульний контроль, контроль самостійної роботи; підсумковий
контроль);

– будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої
праці, якщо тільки робота не має груповий формат, використання
завантажених з Інтернету матеріалів кваліфікується як порушення
норм і правил академічної доброчесності та передбачає
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притягнення винного до відповідальності, у порядку, визначеному
чинним законодавством та Положенням про академічну
доброчесність Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. Результатом невиконання та / або
недотримання правил може бути оцінка «незадовільно» за курс.

Високо цінується академічна доброчесність.
Відпрацювання пропусків занять є обов’язковим і

передбачає самостійне виконання завдань, які вирішувалися на
занятті.

Викладач – прихильник демократичних стосунків зі
здобувачами; вважає неприпустимими в навчальній аудиторії
безвідповідальність, лінь, плагіат і байдужість; всемірно заохочує
ініціативність, зацікавленість, творчість, вміння і бажання
працювати; цінує допитливість, гумор та креативність.

Що будемо вивчати? Сутність поняття гендеру як соціально-психологічного явища та
предмет міждисциплінарного наукового пізнання; основні чинники
соціалізації статі та соціально-психологічнв механізми набуття
гендерної ідентичності в онтогенезі людини, маскулінізації,
фемінізації та андрогінізації її поведінки в контексті інклюзивної
освіти; прояви традиційних та еґалітарних гендерних орієнтацій в
призмі інклюзії і її різних сферах людської життєдіяльності;
результати порівняльних експериментальних досліджень з
диференціації соціальних властивостей, науковими розробками
прикладних аспектів гендеру в рамках різних мікросоціумів та
етнокультур, виховних та освітніх систем.

Чому це треба вивчати? Для володіння знаннями, практичними вміннями і навичками
організації гендерної соціалізації дітей та молоді з особливими
освітніми потребами; забезпечення можливості для навчання
молоді з інвалідністю; підтримка та розширення можливості молоді
в осмисленні гендерного суспільства, у якому вони живуть, і у
взаємодії з ним; підтримка молодих людей з інвалідністю в
активному й конструктивному освоєнні гендерних відносин.

Яких результатів можна
досягнути?

Генерувати нові ідеї (креативність). Демонструвати авторитетність,
педагогічну культуру, інноваційність, високий ступінь
самостійності, академічну та професійну доброчесність, відданість
розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах
професійної та наукової діяльності.
ДПРН 3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей та
молоді в умовах інклюзивної освіти; реалізувати засоби гендерної
соціалізації дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

Як можна використати набуті
знання та уміння?

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність мотивувати
людей та рухатися до спільної мети; здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів); здатність проявляти толерантність та
повагу до культурної різноманітності; здатність діяти соціально
відповідально та свідомо.
ДФК 3. Здатність до здійснення психолого-педагогічного
супроводу дітей та молоді в умовах інклюзивної освіти; реалізації
засобів гендерної соціалізації дітей та молоді з особливими
освітніми потребами.

Зміст дисципліни Тема 1.1. Гендер як наука та навчальна дисципліна
Тема 1.2. Гендерна соціалізація та становлення гендерної
ідентичності
Тема 1.3. Гендерні ролі та стереотипи
Тема 1.4. Правові аспекти гендеру та інклюзії
Тема 2.1. Гендер, інклюзія та ЗМК
Тема 2.2. Гендерні відносини в родині осіб з особливими освітніми
потребами



Тема 2.3. Гендер і мова
Обов’язкові завдання Науково-пошукова, творча робота, спрямована на розробку

соціального інклюзивного проєкту.
Теми проектів: гендерночутлива мова як ресурс подолання
дискримінації; гендерні ролі та стереотипи; «гендерні лекала»
зовнішнього вигляду молоді з інвалідністю; роль ЗМК у
формуванні інклюзивного світогляду.
Робити інклюзивний гендер-квест «Шлях до гармонії».
Написання есе з позиції подолання таких стереотипів: чоловіки
розумніші за жінок; справжньої дружби між чоловіками і жінками
бути не може; жінки є романтичними, а чоловіки – ні; жінка за
кермом – це катастрофа; чоловіки – полігамні істоти, жінки –
моногамні.
Проведення дослідження на факультеті із гендерної проблематики

Міждисциплінарні зв’язки –
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