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АНОТАЦІЯ ДО ДІСЦИПЛІНИ

Теоретичною основою курсу "Гендерна психологія" виступає гендерний підхід, орієнтований на формування та

ствердження політики рівних, не залежних від статі можливостей самореалізації в різних сферах соціального життя.

Оволодіння здобувачами освіти знаннями з гендерної психології надасть можливість розуміти гендер як соціокультурну

стать людини, усвідомити закономірності ґендерного розвитку особистості; психологічні особливості чоловіків і жінок,

обумовлені культурними й соціальними умовами їхнього життя, негативні наслідки ґендерних стереотипів та їх

подолання в психологічній практиці.



Метою курсу є розкриття особливостей функціонування людини як статевої істоти крізь призму соціально-

психологічних знань, сприяння усвідомленню здобувачами сутності гендерних проблем, розвитку гендерної свідомості,

вільної від статеворольових стереотипів, що ускладнюють особистісну реалізацію.

Основними задачами курсу є:

-ознайомлення з основними концептуальними підходами та дослідженнями, що стосуються засвоєння статевих

ролей, їх характеру в сім’ї та соціумі;

- розвиток уміння здійснювати гендерний аналіз соціально-культурних і суспільно-економічних явищ;

- стимулювання до критичного осмислення фактів, самостійних умовиводів, вироблення власної конструктивної

позиції.

У зміст курсу включені нові теоретичні та експериментальні дані психологічної науки, у тому числі – зарубіжної.

При розгляді психологічних проблем реалізуються історичний та системний підходи.



У результаті вивчення дисципліни у здобувачів освіти повинні бути сформовані загальні компетентності (ЗК),

як-от: здатність застосовувати знання в життєвих ситуаціях; уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

цінувати та поважати різноманітності та мультикультурності; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Набуття фахових компетентностей (ФК) засвідчуватиметься через демонстрацію норм професійної етики та

загальнолюдських цінностей, здатності здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну,

консультаційну, психодіагностичну) з використанням науково верифікованих методів та технік; уміння організовувати та

реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність у сфері психології.

Очікуваними результатами навчання (ОРН) виступатимуть такі набуті здобувачами освіти здібності, як-от:

здійснення психологічного прогнозу щодо розвитку особистості, груп, організацій; розробка і впровадження

просвітницьких матеріалів та освітніх програм; уміння вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні

принципи та загальнолюдські цінності; здатність до розкриття сутності психічних явищ, аналіз шляхів вирішення

проблем в умовах суперечливих вимог дослідницько-професійної діяльності; уміння забезпечувати психологічну

допомогу, психологічний супровід засобами різних видів психологічної практики; планування й реалізація завдань

власного професійного та особистісного розвитку.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ:

Тема 1. Вступ до гендерної психології.

Тема 2. Історія розвитку гендерної психології.

Тема 3. Концепції та перспективи дослідження гендерної ідентичності.

Тема 4. Загальна характеристика диференційного аналізу гендера.

Тема 5. Загальні проблеми гендерної соціалізації.

Тема 6. Теоретичні проблеми дослідження гендерних стереотипів.

Тема 7. Гендерні особливості шлюбно-сімейних стосунків.

Тема 8. Гендерні особливості професійної діяльності.


