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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента.  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредити/120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Під час вивчення цього курсу 

студенти мають виконувати принципи академічної 

доброчесності: 

- самостійно без сторонньої допомоги виконувати всі 

завдання курсу та підсумкове тестове завдання;  

- для оцінювання результатів виконання завдань з курсу 

надавати лише результати власної роботи; 

- дотримуватися норм законодавства про авторське право; 

- використовуючи ідеї, розробки учених, робити посилання на 

джерела інформації. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій 

роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти для 

зарахування курсу зобов’язані регулярно відвідувати лекційні 

та семінарські заняття, виконувати самостійну роботу та 

індивідуальне завдання, опрацьовувати рекомендовану 

літературу. Поведінка в аудиторії повинна відповідати 

загальним вимогам ділової та наукової етики: не припустимо 

під час відповідей користуватися на занятті мобільними 

телефонами, порушувати дисципліну розмовами або в будь-

який інший спосіб. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

1.Написання тез, підбір інформації про нові дослідження в 

галузі вікової та педагогічної психології, виступи на 

практичних заняттях. 

2.Участь у конференціях, круглих столах, семінарах 

(сертифікат). 

Що будемо вивчати?  Теоретичні концепції природи гендерних психологічних 

особливостей чоловіків та жінок, гендерні відмінності та 

закономірності функціонування жіночої та чоловічої психіки, 
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вплив сімейного виховання на розвиток особистості дівчат та 

хлопців, завдання та проблеми дослідження гендерної 

психології . 

Чому це треба вивчати?  Засвоєння та систематизація гендерних теоретичних 

положень про психофізіологічні, особистісні та соціально-

психологічні особливості чоловіків та жінок, обумовлені 

гендерною приналежністю, їхнє соціальне походження та 

взаємозв’язок з поведінкою, особливостями гендерної соціалізації 

та  ідентифікації, вплив гендерних стереотипів на поведінку та 

соціальні ролі. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

- розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті навчально-

професійних завдань.  

Навички soft skils: комунікабельність, емоційний інтелект, 

стресостійкість, позитивне мислення, вміння керувати 

емоціями, вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і 

задачі, володіти емпатією.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи 

їх розв’язання; 

- здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвиткуі явищ.   

Зміст дисципліни Предмет і завдання гендерної психології. Історія виникнення 

та розвитку гендерної психології. Теорії і концепції гендерної 

психології. Гендерний аспект соціалізації індивіда. Основні 

виміри гендерної поведінки. Антропометричні виміри 

різностатевості. Стать як біологічний і соціальний феномени. 

Провідні чинники гендерної соціалізації. Міфи і реальність у 

подоланні гендерних стереотипів. Сексизм щодо чоловічих і 

жіночих ролей. Характер гендерних ролей. Психологія 

гендерних відмінностей. Гендерні стереотипи про традиційні 

ролі чоловіків і жінок. Особливості спілкування та 

міжособистісних стосунків чоловіків та жінок. Зміна 

стереотипу  гендерних ролей. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, тем для самостійної 

роботи, ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, соціальна психологія, психодіагностика, 

історія психології. 
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(47) С.19-25. 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний контроль, теми 

для самостійного опрацювання, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен 
 


