
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ________________ 

2. Назва: Філософія статі 

3. Тип: вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: І(бакалаврський), 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2,3 ,4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3,4,5,6   

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Максим 

Святославович, кандидат філософських наук , доцент кафедри філософії. 

9. Результати навчання: 

•  В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти історично-культурні передумови та 

особливості становлення проблем у гендерній політиці в якості формування новітніх філософських 

засад в українській та світовій філософській думці  

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

відвідування громадських організацій та їх заходів. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: філософія; культурологія. 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
12. Зміст курсу:  

1. Філософія статі та її предмет. 

2. Чоловічість та жіночість: духовне та душевне начала. 

3. Любов: гармонізація відносин чоловічого та жіночого. 

4. Вияв гідності людини крізь призму чоловічого та жіночого начала. 

5. Гендерна рівність — гендерне партнерство? 

 
13. Рекомендовані навчальні видання:   

1.  Гендерний розвиток у суспільстві [Текст] : Конспекти лекцій / наук. ред.-упоряд. С. П. Юдіна 

; відп. ред. К. М. Левківський. - К. : Поліграфічний центр "Фоліант", 2005. - 352 с. 

2. Кравець В.П. Історія гендерної педагогіки. Навч. Пос / Володимир Петрович Кравець / . – 

Тернопіль; Джура, 2005. 

3. Недзельська Н.І. Жінка і релігія (вирішення питання відношення в релігіях авраамістичної 

традиції): монографія / Н.І. Нездольська – К., 2009. 

4. Фромм Э. Искусство любви. / Э. Фромм. – Минск: Наука и техника, 1990. – 175 с. 

5. Бердяєв Н.А. Эрос и личность. Философия пола и любви. / Н.А. Бердяев. -  М.: Азбука, 2008 – 

224 c. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
 16 год. лекцій, 16 год. семінарських занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, опрацювання першоджерел, практичні заняття, індивідуальні 

завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

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

Підсумковий контроль (40 балів): усний в середині І семестру. 

Поточний контроль (60 балів): опитування.  

Підсумковий контроль: залік в кінці  семестру. 

Поточний контроль (100 балів): опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор, Наконечна О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:  

2. Title:  Philosophy of sex 

3. Type: selective 

4. Level  the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2, 3, 4 

6. Semester when studying the discipline: 3, 4, 5, 6 
7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnichuk Maxim 

Sviatislavovich, candidate of philosophical sciences, associate professor. 

9. Learning outcomes:  
  As a result of study of discipline students must master historically-cultural pre-conditions and features of 

becoming of problems in gender politics as forming of the newest philosophical principles in the Ukrainian 

and world philosophical mind 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, visit’s of public 

organizations and their measures. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Cultural studies, Philosophy ; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary):   
12. Contents of the course  
1. Philosophy of sex and her object.  

2. Manhood and femininity : spiritual and heartfelt beginning.  

3. Love: harmonization of relations masculine and woman.  

4. A display of dignity of man is through the prism of the masculine and woman beginning.  

5. Is gender equality gender partnership? 

 13. Recommended editions:  
1. Gender development in society [Text]: Lectures / Sciences. ed-order. S.P. Yudin; rep. Ed. K. M. 

Levkovsky. - K.: Polygraphic Center "Folio", 2005 - 352 pp. 

2. Kravets V.P. History of gender pedagogy. Teaching Pos / Volodymyr Petrovich Kravets /. - Ternopil Jura, 

2005. 

3. Nedzel'skaya N.I. Woman and religion (solution of the relationship in the religions of the Abrahamic 

tradition): monograph / N.I. Nezdolskaya - K., 2009. 

4. Fromm E. The art of love. / E. Fromm - Minsk: Science and Technology, 1990. - 175 p. 

5. Berdyaev N.A. Eros and personality. Philosophy of sex and love. / N.A. Berdyaev - M .: Azbuka, 2008 - 

224 c. 

 14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours seminars, 58 hours. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, primary sources processing, practical classes, individual tasks, individual and 

group research tasks, the use of multimedia tools. 

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

Final control (40 points): oral in the middle of the first semester. 

Current control (60 points): poll. 

Final control: completion at the end of the semester. 

Current control (100 points): poll. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department is Doctor of Philosophy, Professor, Nakonechnaya O.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


