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Анотація до дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни «Гендерні аспекти
соціальної роботи» сприяє опануванню
теоретичних засад гендерночутливого підходу у
соціальній роботі; ознайомленню з проявами
гендерної нерівності в сучасному українському
суспільстві та ролі соціальної роботи у подолання цієї
нерівності; формуванню навичок гендерного аналізу
бюджетування та гендерного аналізу технології
соціальної роботи та програм соціальної роботи з
окремими групами населення.



Мета, завдання й очікувані результати

Мета: полягає в опануванні здобувачами теоретичних знань та практичних навичок
застосування гендерночутливих підходів у соціальній роботі.

Завдання: формування загальних компетентностей (навички використання теоретичних засад
гендерночутливого підходу у соціальній роботі; здатність до міжособистісної взаємодії під
час роботи з подолання проявів гендерної нерівності в сучасному українському суспільстві);

формування спеціальних компетентностей (здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з
проявами гендерної нерівності в сучасному українському суспільстві; здатність
дотримуватися етичних принципів під час вирішення (корекції) гендерних проблем засобами
соціальної роботи; здатність аналізувати форми прояву ґендерної нерівності в сферах
економіки, політики та сімейних відносин у сучасному українському суспільстві).

Очікувані результати навчання: застосовувати основні технології соціальної роботи з
урахуванням статі клієнтів, та можливостями їх використання в практиці соціальної роботи;
демонструвати уміння застосовувати принципи антидискримінаційної соціальної роботи.



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни

1. Ґендерний підхід: сутність, етапи розвитку та основні поняття.

2. Основні інтелектуальні та політичні фактори розвитку ґендерного підходу у 
соціальних науках.

3. Ґендерна нерівність як передумова соціальної роботи.

4. Передумови становлення гендерної політики в Україні.

5. Сучасне суспільне-політичне та соціальне-економічне становище жінок і чоловіків
в Україні.

6. Гендер у міжнародних документах.

7. Гендерні аспекти соціальної роботи з сім’єю.

8. Жінка як клієнт соціальної служби.

9. Чоловік як клієнт соціальної служби.

10.Насильство на гендерній основі та торгівля людьми. Захист людини від
насильства.


