
Соціологія гендеру 

Тип дисципліни: за вибором студента 
Семестр: сьомий 
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 
лекції – 28, практичні – 14. 
Лектори: к. іст. н., доцент Тиміш Л.І. 
Результати навчання:  
Знати: теоретичні основи і принципи соціології статі, основні соціологічні знання про 
різні види суспільних структур та інституцій, особливо їх істотні елементи, 
усвідомлювати проблеми гендерної рівності та гендерного партнерства. 
Вміти: користуватися соціологічною  термінологією, конкретними соціологічними 
методами гендерних досліджень, вирішувати конкретні завдання з галузі соціології 
гендеру, взаємодіяти у групі дослідження гендеру.   
Спосіб навчання: аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Соціологія освіти; 
 Соціологія права; 
 Соціологія міста; 

Зміст навчальної дисципліни:   
1. Соціологія гендеру  як соціологічна дисципліна, її сутність та зміст.  
2. Гендерна стратифікація суспільства. 
3. Гендерна ідентичність. 
4. Психологія гендерних відмінностей і гендерних відносин. 
5. Гендерні ролі. 
6. Жіночі і чоловічі рухи. 
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Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
 Поточний контроль (100 %): виступи на практичних заняттях (40 %), виконання 

індивідуальних завдань (20 %), самостійна робота (20 %), усна співбесіда (20 %). 
 Підсумковий контроль (залік). 

Мова навчання: українська 
Кафедра: правознавства, соціології та політології 


