
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК10.М053.07-03 

2. Назва: Гендерна психологія (практикум) 

3. Тип: вільний вибір  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький О.О., доктор 

психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній 

зв'язок, оцінювати якість. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за 

допомогою або підвищення кваліфікації. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності. 

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями адекватності.   

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння курсу 

«Гендерна психологія (практикум)» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з загальної 

психології, психодіагностика, диференціальна психологія, психологічна корекція, соціальна психологія 

та інших дисциплін.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): арт-терапія, 

кризова психологія, релігія і секти: риторика та маніпулювання. 

12. Зміст курсу: Гендерна психологія як наука. Історія становлення гендерної психології. Гендер у 

психологічному вимірі. Гендерна ідентичність особистості. Гендер і сексуальність. Інверсія статевих 

орієнтацій. Гендерна соціалізація, гендерні стереотипи та ролі. Гендер і робота. Психологічний 

практикум. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Клецина И. С. (ред.). (2003) Практикум по гендерной психологии. СПб.: 

Питер, 2009. 

2. Денисова А. (ред) (2002). Словарь гендерных терминов. Москва: Информация XXI 

век. 

3. Титаренко Т.М. (2013). Гендерні практики життєконструювання у сучасному 

інформаційному просторі. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 

Вип. 33(36), 31–38. 

4. Титатенко Т.М. (2008) Сучасна психологія особистості. Київ: Каравела, 2013 (С. 

193-230). 

5. Ткалич М.Г. (2016) Гендерна психологія. Київ: Академвидав (С.158-196) 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 20 год. практичні заняття, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий, або усний в кінці 1 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВК10.М053.07-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title: Gender Psychology (Workshop). 

3. Type: free choice. 

4. Higher education level: ІІ (master's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., doctor of 

psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

PR1. To search, process and analyze professionally important knowledge from various sources using modern 

information and communication technologies. 

PR6. Develop educational materials and educational programs, implement them, receive feedback, evaluate 

quality. 

PR8. Assess the complexity of the tasks of the activity and make decisions about seeking help or training. 

PR9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

PH10. Carry out an analytical search for scientific information relevant to the formulated problem and evaluate 

it according to the criteria of adequacy.10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, 

control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Successful mastering of the course "Gender 

Psychology (Workshop)" is based on previously acquired knowledge of students in general psychology, 

psychodiagnostics, differential psychology, psychological correction, social psychology and other disciplines, 

сrisis рsychology. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): art therapy, сrisis 

рsychology, religion and sects: rhetoric and manipulation. 

12. Course contents: Gender psychology as a science. History of gender psychology. Gender in the 

psychological dimension. Gender identity of the individual. Gender and sexuality. Inversion of sexual 

orientations. Gender socialization, gender stereotypes and roles. Gender and work. Psychological workshop. 
13. Recommended educational editions:  
1. Kletsina IS (ed.). (2003) Workshop on Gender Psychology. SPb .: Peter, 2009. 

2. Denisova A. (ed.) (2002). Dictionary of gender terms. Moscow: Information XXI century. 

3. Titarenko TM (2013). Gender practices of life construction in the present information space. Scientific 

studies in social and political psychology, Vip. 33 (36), 31–38. 

4. Titatenko TM (2008) Modern psychology of personality. Київ: Каравела, 2013 (С. 193-230). 

5. Tkalich MG (2016) Gender psychology. Kyiv: Akademvydav (P.158-196) 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 years lectures, 20 hours practical classes, 80 hours independent work. Together - 120 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam, or oral at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


