




ВСТУП 

1. Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів, по-перше, зі специфікою 

гендерного підходу у філософській теорії, по друге, з впливом гендерної диференціації на 

різні сфери суспільного життя, та нарешті – з сучасними проблемами статевої 

ідентичності. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу;  основні соціально-філософські категорії 

та соціально-філософські теорії; фундаментальні методологічні стратегії у філософії; 

основи психології статі та міжстатевих стосунків. 

2. Вміти визначати головні детермінанти конструювання гендерних взірців та інститути 

гендерної ідентичності. 

3. Володіти елементарними навичками гендерного підходу як у сучасній 

філософській теорії, так і в інших гуманітарних науках, орієнтуватися у різноманітних  

концепціях статі та головних питаннях гендерної теорії. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Побудована на теоретико-методологічних 

засадах психоаналізу, пост-структуралізму та феміністичної філософії дисципліна надає 

можливість ознайомитися із перевагами гендерного підходу, розкриває його історичні та 

концептуальні витоки, різні аспекти гендерної ідентичності. Дисципліна «Філософія 

гендеру» поліпшує професійний розвиток студента та спрямована на формування 

ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі знань та розуміння суті 

гендерного підходу. Особлива увага приділяється питанням історичності гендерних 

взірців, гендерній асиметрії, статевим стереотипам, сексизму, гендерній дисфорії тощо. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про 

філософську теорію статі та сучасні гендерні дослідження, основну проблематику та 

категоріальний апарат, що відображає історичну динаміку розвитку гендерної культури, 

починаючи з античної доби. В результаті навчання студенти мають не лише 

продемонструвати масив теоретичних знань, але й використовувати їх у своїх самостійних 

дослідженнях культури, вміючи надавати неупереджену експертну оцінку дослідженим 

явищам та феноменам гендерної культури сучасного світу. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  

ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури 

на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни К Результат навчання 



Код  

 

 

 

 Знати:    

1

1.1 

предмет, методи, теоретичні засади 

та основну проблематику гендерних 

досліджень, що склалися в 

психології, соціології, та переважно 

у філософських теоріях. 

лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

1

1.2 

історичну динаміку гендерної 

культури у контексті західної 

цивілізації 

лекція, семінари Усні доповіді  7 

1

1.3 

інституціональні практики 

конструювання гендеру 

лекції, семінари Усні доповіді 8 

1

1.4 

історичні тенденції розвитку 

філософії гендеру на прикладі таких 

широко знаних течій як 

психоаналіз, фемінізм, 

феміністичний психоаналіз та пост-

структуралізм. 

лекції, семінари Усні доповіді,  

письмова 

контрольна 

робота 

15 

 Вміти:    

2

2.1 
орієнтуватися у розмаїтті гендерних 

категорій та практик, зокрема 

практик гендерної сегрегації, 

ініціації, стереотипізації, асиметрії 

тощо. 

лекція, семінари Усні доповіді, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

2

2.2 
здійснювати дослідження 

національних культур, виходячи з 

гендерного контексту. 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

1

2.3 
виявляти конфлікти на гендерному 

підґрунті в різних соціальних 

обставинах, пояснювати їх причини 

та пропонувати шляхи їх вирішення 

лекція, семінари Усні доповіді, 

дискусії 

10 

2

2.4 
адаптуватися до трансформацій  

гендерних паттернів у 

постсучасному суспільстві, 

проявляти толерантність у 

гендерному питанні.  

лекція, семінари усні доповіді 10 

 комунікація:    

3

3.1 

презентувати результати 

проведених гендерних досліджень 

та здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, презентацій, 

конспектів, рекомендацій 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

5 

2

3.2 

вести полеміку стосовно питань 

гендерної культури в умовах 

глобалізації та міжкультурного 

діалогу на основі володіння 

категоріально-поняттєвим апаратом 

семінари Дискусії 5 



філософії гендеру. 

 автономність та відповідальність:    

4

4.1 

вирішувати самостійно комплексні 

завдання, пов’язанні із 

верифікацією результатів існуючих 

оприлюднених гендерних 

досліджень, та порівнювати їх із 

результатами самостійно 

проведених досліджень паттернів 

національних культур на основі 

гендерного підходу. 

семінари Усні доповіді, 

дискусії.  

5 

4

4.2 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-

ідеологічну незаангажованість 

проведених гендерних досліджень і 

пояснень особливостей 

національних гендерних культур 

семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження. 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 
1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, викладати 

у зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх 

аргументацію.  

=

+ 

+ 

+   

=

+ 

 

+     

=

+ 

+ 

 

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-

культурних процесів.  

 

=

+ 

 
        

=

+ 

 
 

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів культурної 

практики, визначати ступінь їх актуальності із 

застосуванням релевантних джерел, інформаційних, 

комунікативних засобів та візуальних технологій. 

  
=

+ 

 
  

=

+ 

 

=

+ 

 

=

+ 

 
    

ПРН 14. Вести публічну дискусію та підтримувати 

діалог з питань української культури з фахівцями та 

нефахівцями. 

        + 
+

+ 
  

ПРН 16. Визначати, формулювати та аргументувати 

власну громадянську та професійну позицію щодо 

актуальних суспільних питань. 

         
=

+ 

 
 

=

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); 

(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 



1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – max. 28 балів / min. 12 балів 

2. Самостійна робота (аналіз текстів): РН 1.4, 2.2, 3.1., 4.2. –  max. 32 балів / min. 24 

балів 

3. Контрольна робота № 1 та №2 - РН 1.4, 2.1.– max. 20 балів / min. 12 балів  

4. Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.4, 2.1.– max. 20 балів / 

min. 12 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (написання та презентація самостійного дослідження у 

вигляді аналізу текстів). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів  

Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

 

7.2.Організація оцінювання: 

7.2.1. Проведення семінарських занять відбувається, згідно навчального плану, для академічної 

групи один раз на два тижні, у разі навчання із застосуванням дистанційних технологій на 

онлайн-платформі Zoom. 

7.2.2. Проведення контрольних робіт відбувається після опрацювання змістовних частин 

дисципліни відповідно до навчального процесу. Контрольні роботи пишуться в позааудиторний 

час з дотриманням deadline і надсилаються викладачу на робочу пошту для перевірки. 

7.2.3.Самостійна робота виконується календарно і проходить у декілька етапів: вибір 

першоджерела для прочитання, затвердження праці, пошук додаткових матеріалів та інформації, 

написання тексту. Здача робіт здійснюється не пізніше як за тиждень до останнього лекційного 

заняття. 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 



Min – 48 балів Max – 80 балів 
Аудиторна 
робота: усна 
відповідь, 
доповнення, 
участь в дискусіях 

 «2» х 6 =12 «4» х 7 = 28 

Перша 
контрольна 
робота 

 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Друга контрольна 
робота 

 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Індивідуальна 
самостійна робота 
( аналіз текстів)  

Самостійна індивідуальна 
робота з аналізу та 
інтерпретації тексту 

«6» х 4 = 24 «8» х 4 = 32 

Семестрова 
робота 

 48 80 

 

Критерії оцінювання: 

 

1. Усна відповідь:  

3-4 бали – повна, концептуальна, послідовна, з використанням основної і додаткової 

літератури, з визначенням категорій і понять, з відповіддю на додаткові і уточнюючі 

запитання, із заглибленням у сучасний інтелектуальний і соціокультурний контекст, з 

креативним використанням загальних соціально-гуманітарних знань; 

2-2,5 бали – достатня, концептуальна, послідовна, з визначенням категорій і понять, з 

використанням основної літератури, з відповіддю на уточнюючі запитання, із розумінням 

проблеми у зрізі власної життєдіяльності; 

1-1,5 бали – неповна, фрагментарне розкриття проблеми, з частковим використанням 

основної літератури, артикуляція відповіді поза концептуальним контекстом, містить 

суттєві неточності, апелює до інформації з не ідентифікованих I-net джерел, а не до 

елементів знання чи досвіду; 

0-0,5 бал – фрагментарна, еклектична, «не в тему», має суттєві помилки, без використання 

основної і додаткової літератури, посилання на не ідентифіковані I-net джерела, 

артикуляція відповіді з гаджета. 

 

2. Доповнення / дискусія: 

2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  

1,5 бали – доповнення змістовне;  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

 

3. Контрольна робота та кожне питання підсумкової контрольної роботи: 

10-9 балів – повна і концептуальна відповідь на всі завдання, коректні визначення понять 

та категорій, врахований інтелектуальний і соціокультурний контекст, глибокі 

інтерпретації висловів, розкриті сутнісні та структурні співвідношення, послідовне 

розуміння етапів і логіки історико-філософського процесу; 

8-6 балів – повна відповідь не на всі завдання, достатні визначення понять і категорій, 

належні інтерпретації висловів, послідовне розуміння етапів і логіки історико-

філософського процесу; загалом розкриті співвідношення виокремлених аспектів у 

завданні; 

5-3 балів – не повна відповідь на завдання, еклектичні визначення понять і категорій, 

поверхнева інтерпретація висловів, непослідовне трактування історії філософії та 

перекручування понять і персоналій, розкриття співвідношення виокремлених аспектів 



лише через наведення їх загальних характеристик. 

0-2 балів – відсутня відповідь на більшу частину завдань, демонстрація не самостійності у 

розв’язанні завдань. 

 

Самостійна робота (аналіз текстів): 

8-7 балів – тема обраної роботи щодо аналізу текста характеризує сучасний 

інтелектуальний дискурс і проблематиці філософії гендеру, робота носить самостійний 

характер, містить авторську аналітику і узагальнення, прямі і непрямі цитування з 

посиланнями на основне джерело, включає в себе визначення понять і категорій, містить 

розв’язані всі завдання практикуму, має диференційований текст; 

6-5 балів – робота демонструє занадто академічну мову, містить аналітику і узагальнення, 

має неінформативні посилання, є наявні визначення понять та категорій, має 

диференційований текст; 

4-0 балів – робота має суто описовий характер, містить поняття і категорії без визначень, 

граматично не вичитаний текст, містить нечітко виписані висновки, має 

недиференційований текст.  

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Частина 1. Суспільно-історичні засади формування гендерної культури 

1 
Тема 1.  Предмет, концептуальні та 

методологічні засади гендерної культури 
2 2 6 

2 
Тема 2. Історична динаміка гендерної культури 

у контексті західної цивілізації 
2 1 6 

3 
Тема 3. Інституціональні практики 

конструювання гендеру.  
2 1 6 

4 
Тема 4. Трансформація гендерних взірців в 

епоху постмодерну  
4 2 4 

5 Контрольна робота 1   6 

Частина 2. Гендерний дискурс у колі наукових стратегій 

6 Тема 5. Психоаналітична теорія статі 2 1 6 

7 Тема 6. Феміністичний психоаналіз 2 1 6 

   8 
Тема 7. Феміністичний екзистенціалізм 

2 1 6 

   9 
Тема 8. Гендерний контекст пост-
структуралізму 

4 1 6 

10 Контрольна робота 2   6 

 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 22 10 58 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій   – 22 год. 

Семінари  – 10 год. 

Самостійна робота  – 58  год. 
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