
Опис навчальної дисципліни 

Гендерна психологія 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

Перший (ОП обсягом 90 кредитів ЄКТС), другий (ОП обсягом 120 кредитів ЄКТС). 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість год. – 120 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні год.: лекції – 16, практичні – 

30. 

Лектори:  

канд. психол. наук, доцент  Білозерська С.І. 

Результати навчання: здатність аналізувати основні статеві відмінності 

особистості на всіх рівнях психічного (когнітивному, емоційному, вольовому, 

поведінковому) розвитку; -  здатність щодо розвитку толерантності до себе та інших, 

адекватної гендерної ідентичності, неупередженого та водночас духовно-ціннісного 

ставлення до гендерних властивостей людини; здатність використовувати психологічні, 

професійно-профільовані знання і практичні навички при вирішенні соціально-

професійних та гендерних завдань; здатність надавати консультації з практичних питань 

організації здорового способу життя, розвитку фізичних якостей; психологічних проблем 

гендерно-соціальної стратифікації; здатність і готовність використовувати знання до 

пояснення гендерних інверсій, гендерної ідентичності та гендерно-рольової поведінки; 

здатність аналізувати і узагальнювати інформацію, формулювати висновки та 

рекомендації, знаходити конструктивні засоби впливу на особистість людини з метою 

забезпечення   адекватної гендерної соціалізації; здатність планувати навчально-виховний 

процесс, враховуючи етапи та механізми гендерної соціалізації у фізичному вихованні та 

спорті. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

− психологія,  

− філософія,  

− педагогіка,  

− фізіологія людини.. 

Зміст навчальної дисципліни: Вступ до гендерної психології. Гендерні 

характеристики особистості. Гендерна ідентичність особистості. Гендерна соціалізація 

особистості. Гендерні стереотипи як соціально-психологічний феномен. Соціально-

психологічна феноменологія гендерних ролей. Психологія гендерних відмінностей. 

Гендер, робота та сім’я. Гендер та насильство. 

Рекомендована література: 
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(Серия «Учебное пособие»). 

2. Говорун Т. В. Гендерна психологія : навч. посіб. / Т. В. Говорун ; О. М. Кікінежді. – К. 

: Академія, 2004. – 308 с. 

3. Москаленко В. В. Гендерна культура суспільства. Гендерні норми . / В. В. Москаленко 
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248с. – (Серія «Альмаматер»)  



Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, виконання індивідуального 

завдання, контрольна робота, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

кафедра психології. 


