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1. Перелік тем дисципліни.

Змістовий модуль 1. Стать та гендер: проблеми співвідношення та конструювання
Тема 1. Гендер у фокусі сучасних досліджень. 
Тема 2. Проблематика статі та становлення теорії гендеру. 

Змістовий модуль 2. Аспекти гендерної соціалізації
Тема 3. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності. 
Тема 4. Гендерні ролі та гендерні стереотипи. 

Змістовий модуль 3. Гендерні відносини у публічній і приватній сферах
Тема 5. Гендерні відносини в економічній сфері. 
Тема 6. Гендер, політика та засоби масової комунікації. 
Тема 7. Гендерна дискримінація і насильство. 
Тема 8. Гендер і сім’я.

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни:

- усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем;
- цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
- здатність до міжособистісної взаємодії;
- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, 
її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.

- знання основ гендерної теорії;
- уміння аналізувати стан гендерних відносин у публічній (політика, економіка, освіта, 

релігія тощо) сфері суспільного життя;
- уміння аналізувати стан гендерних відносин у приватній (сім’я) сфері суспільного життя;
- навички оцінювання стану гендерної (не)рівності у суспільстві, уміння виявляти емпіричні 

ознаки гендерної нерівності;
- навички виявлення ознак дискримінації у медійній риториці, дискримінаційної лексики у 

документах організацій;
- уміння використовувати знання з гендерної тематики для роботи з кадрами, поліпшення 

соціально-психологічного клімату в колективі, розв`язання гендерномаркованих 
міжособистісних і трудових конфліктів.
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