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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Філософія 
статі» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів та магістрів всіх спеціальностей НУВГП. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз 
гендерної проблематики та міжстатевих соціальних відносин як 
актуальної проблеми в сучасній європейській філософській 
думці. Дисципліна «Філософія статі» акцентує увагу на 
історичних передумовах виникнення гендерної проблематики, 
особливості функціонування та впливу на соціокультурну 
ситуацію крізь призму сучасних досліджень в галузях 
філософських, соціально-психологічних та гуманітарних наук, 
аналізуючи культурологічні, та соціально-філософські концепції 
гендеру в сучасній європейській культурі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Філософія 
статі» є вибірковою дисципліною для підготовки студентів усіх 
спеціальностей. Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних знань із курсів – «Культурологія», «Історія 
української культури», «Філософія», «Етика та естетика», 
«Релігієзнавство», цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України.  

Анотація 
Філософія статі — галузь філософського знання, що 

досліджує екзистенційну стать у її єдності з іншими виявами 
статі — біологічним, соціально-культурним та психологічним. Її 
предмет — стать екзистенційна (екзистенційна чоловічість як 
духовність та екзистенційна жіночість як душевність) в складній 
та суперечливій взаємодії з її виявами.  

Проблеми статі та любові актуалізуються сьогодні в 
зв'язку з виходом у простір культури та цивілізації жінки, яка 
прагне рівних та вільних стосунків зі світом чоловіків.  На тлі 
сьогодення вимальовується абсолютно новий підхід щодо 
плідності стосунків статей – це партнерські стосунки, 
позбавлені будь-якого реваншистського забарвлення. 

Курс «Філософія статі» носить міждисциплінарний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

характер використовує сучасні технології навчання 
міжкультурної комунікації, а також є одним із способів 
поєднання курсів гуманітарного циклу із дисциплінами фахової 
підготовки студентів.  

Ключові слова: філософія статі, стать, андрогінність, 
гендер,метаантропологія, фемінізм, патріархальність, емпатія, 
емансипація, сексизм, деконструкція статі. 

 
 
 

Аbstract 
Philosophy of sex- the branch of philosophical knowledge, 

which explores the existential gender in its unity with other sexual 
manifestations - biological, socio-cultural and psychological. Her 
subject is a complicated and contradictory interaction of the 
existential sex with its other manifestations. 

Gender issues and love are being updated today in connection 
with the advent of a woman's culture and civilization, which seeks 
for an equal and free relationship with the world of men. Against this 
background, a completely new approach to the fruitfulness of 
relations between articles emerges - these are partnerships that are 
devoid of any revanchist color. 

The "Philosophy of sex" course is of an interdisciplinary nature 
using modern teaching technology for intercultural communication, 
as well as being one of a combination of courses in the humanities 
cycle with the disciplines of students' professional training. 

Keywords: philosophy of sex, sex, androhinnist, gender, 
metaantropolohiya, feminism, patriarchal, empathy, emancipation, 
sexism, deconstruction of sex. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів – 3 

 

Галузь знань 
 

За вибором 
Спеціальність 

Всі спеціальності 
 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових 
модулів – 2 

2 - 4 - 

Семестр 

Загальна 
кількість 
годин – 90 
год. 

 

 3 - 7  

Лекції 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 
2,5 
самостійної 
роботи 
студента – 2,7 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 
 

14 год. - 
Практичні, 
семінарські 

16 год. - 
Самостійна робота 

 
60 год.  
ІНДЗ: за вибором 

Форма 
контрол

ю 

 

залік 
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Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять та 

індивідуальної і самостійної роботи становить: 
для денної форми навчання – 36/64%. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: набуття студентами знань щодо основних 

тенденцій розвитку гендерної проблематики в сучасній світовій 
філософії, зорієнтованих на критичне переосмислення існуючих 
суспільних феноменів і уявлень про власну ідентичність;  аналіз 
культурологічних та соціально-філософських концепцій 
поглядів на проблеми статі в сучасному постіндустріальному 
суспільстві 

Завдання: формування у студентів знань про ґендер і 
його місце у сучасній культурі; засвоєння історично-культурних 
передумов та особливостей становлення проблем у гендерній 
політиці в якості формування новітніх філософських засад в 
українській та світовій філософській думці; навчити 
комплексному підходу до проблем статі та розуміння її як 
явища, що відображає духовні та душевні виміри людського 
буття. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен 

знати: зв’язок між ґендером/сексуальністю та іншими 
чинниками ідентифікації (раса, клас тощо) і системами 
пригнічення (расизм, сексизм, гомофобія, ейджизм тощо), а 
також їхній вплив на формування особистого досвіду; 
концептуалізацію статевої диференціації в філософських, 
соціологічних і психологічних теоріях, основні етапи статево-
рольової соціалізації людини; різні підходи до аналізу статевих 
криз в сучасному суспільстві. 

вміти: творчо засвоювати нову систему світобачення та 
інтегрувати її у систему особистісного світогляду; виявляти 
проблемні зони при аналізі особливостей соціалізації молодого 
покоління в сучасних умовах і формування у молоді сімейно-
шлюбних ціннісних орієнтацій; застосувати отримані знання у 
майбутній професійній діяльності на засадах міжкультурної 
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діалогічності; володіти понятійно-категоріальним апаратом 
дисципліни «Філософія статі».  

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Стать, як філософсько-

антропологічна проблема 
Тема 1. Філософія статі та її предмет  
 Гуманістичний поворот у соціогуманітарних науках. 
Основні проблеми філософії статі та поліфонізм підходів 

вивчення проблеми. Поняття «ґендер» як основне джерело 
феміністської інтерпретації культурних явищ. 

Основні концептуальні засади ґендерної теорії. Зв’язок 
ґендерної теорії, фемінізму та інших гуманітарних наук. Історія 
ґендерних досліджень в світі. 

 Ґендерні дослідження в Україні: історія та сучасність.  
Тема 2.  Чоловічість та жіночість: духовне та душевне 

начала.  
 Жіночість та мужність як культурні конструкти.  
Ґендер і нерівність. Ґендерована мова як віддзеркалення 

культурної реальності. Мова та патріархат.  
Поняття про фемінітиви. Зовнішність як прояв зміни 

становища статі (косметика, одяг, зачіска, аксесуари тощо).  
Тема 3.  Любов: гармонізація відносин чоловічого та 

жіночого. 
 Диференціація понять кохання та закоханість.  
Стать та любов – стать та кохання: експлікація понять; 

демаркація взаємозв’язків. 
Тема 4. Вияв гідності людини крізь призму 

чоловічого та жіночого начала в українській та 
європейській культурах 

Проблема соціально-психологічного становлення обох 
статей в історичному ракурсі.  

Архетипи філософії статі: гідність-жіночність та 
гідність-мужність.  

Ціннісні орієнтири фемінінні (жіночі) та маскулінні 
(чоловічі). 
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Змістовий модуль 2. Гендерна актуалізація 
філософсько-антропологічного підходу 

Тема 5. Ґендер в українській культурі. 
Роль жінки в українській традиційній культурі. Гендерні 

дослідження української культури.  
Постнекласика та розвиток феміністської епістемології в 

сучасній українській культурній практиці. 
Тема 6. Ґендер, стать і сексуальність: ЗМІ та поп-

культура  
Образ тіла у рекламі. Вплив ЗМІ на формування 

ґендерної ідентичності, утвердження дискурсу нормативної 
тілесності.  

Поп-культура як простір об’єктивізації жінки. 
Мізогінія та андроцентризм у ЗМІ та поп-культурі.  
Тема 7. Ґендерна рівність — гендерне партнерство 
Ґендерована сексуальність 
Квір-теорія: альтернативна ідентичність чи соціально-

політичний рух?  
Уявлення про трансґендерність.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Лекції Сем.з. СРС Разом 

1 2 3 4 5 
Змістовий модуль 1. Стать, як філософсько-

антропологічна проблема  
Тема 1.  Філософія статі та її 
предмет 

2 2 9 13 

Тема 2.  Чоловічість та 
жіночість: духовне та 
душевне начала 

2 2 9 13 

Тема 3.  Любов: гармонізація 
відносин чоловічого та 
жіночого 

2 2 8 12 

Тема 4. Вияв гідності 
людини через призму 
чоловічого та жіночого начал 
в українській та європейській 
культурах 

2 4 10 16 

Разом за змістовим 
модулем 1 

8 10 36 54 

Змістовий модуль 2. Гендерна актуалізація 
філософсько-антропологічного підходу 
Тема 5. Ґендер в українській 
культурі 

2 2 7 11 

Тема 6.  Ґендер, стать та 
сексуальність: ЗМІ та поп-
культура 
 

2 2 10 14 

Тема 7.  Ґендерна рівність —  
гендерне партнерство 

2 2 7 11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

6 6 24 36 

Усього годин 14 16 60 90 
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5. Теми семінарських занять 
№з/п Теми Кількість 

годин 
1.  Філософія статі та її предмет 2 
2.  Чоловічість та жіночість: духовне та 

душевне начала 
2 

3.  Любов: гармонізація відносин чоловічого 
та жіночого 

2 

4.  Вияв гідності людини через призму 
чоловічого та жіночого начал в 
українській та європейській культурах 

4 

5.  Ґендер в українській культурі 2 

6.  Ґендер, стать та сексуальність: ЗМІ та 
поп-культура 

2 

7 Ґендерна рівність —  гендерне 
партнерство 

2 

Разом  16 
 

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 
12 годин – підготовка до аудиторних занять; 
12 годин – підготовка до контрольних заходів; 
36 годин – опрацювання окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
1. Фемінізм: основні ідеї , напрямки та теорії. 10 
2. Філософське осмислення проблем статі в 

працях В. Розанова, М.Бердяєва та 
В. Соловьйова. 

10 

3. Історія сексуальності у філософській 
спадщині Г. Маркузе, та М. Фуко. 

10 

4. Філософія жінки в французькому 
екзистенціалізмі (Ж.П. Сартр, С. Де Бовуар) 

10 

5. Постмодернізм та гендерні дослідження. 10 
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6. Радикальні спрямування фемінізму в 
сучасному світовому суспільстві 

10 

 Всього 60 
7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Філософія 
відеоігор» використовуються пояснювально-ілюстративні 
методи з використанням мультимедійних презентацій та 
проблемні методи навчання із застосуванням: 
• інтерактивних форм проведення лекційних і семінарських 

занять; 
• активізації навчання у вигляді постановки проблемних 

питань;  
• навчальної дискусії; 
• методу case-study (аналіз конкретних, практичних 

ситуацій);  
• виконання тестових завдань; 
• обговорення фільмів, передач на тематику інформаційних 

викликів; 
• конкурсу письмового проекту-есе по проблемі; 
• демонстрації відео, слайдових і скрайб-презентацій по 

темах. 
8. Методи контролю 

Контроль знань проводиться як в усній, так і в письмовій 
формах: 
- знання термінів і понять дисципліни (усно та письмово); 
- тестовий контроль змістовних модулів (письмово); 

Контроль самостійної роботи: 
- перевірка конспектів лекцій, підготовки доповідей, 

написання і знання термінологічного словника. 
Форми і методи контролю відображені у 100 бальній 

шкалі оцінювання знань. 
9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне опитування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 
100 

60 40 
Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 

15 10 15 20 10 10 20 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за 
всі форми 
навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену для заліку 
90-100 відмінно зараховано 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з 

можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

10. Методичне забезпечення 
1. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

2.  Методичні вказівки та плани семінарських занять з 
дисципліни «Культурологія» для студентів усіх напрямів 
підготовки НУВГП денної форми навчання / [Електронний 
ресурс]. – режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/352/ 

3. Філософія :навч.-метод. посіб. / Л. Д. Світайло, 
М. С. Мельничук, В. М. Слюсар. - Рівне : НУВГП, 2012. – 270 с. 
/ [Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4754/ 

11. Рекомендована література 
Базова 

1. Аннотированная библиография по проблемам 
сексуальности (1960-е — первая половина 1990-х гг.) /Отв. 
ред. С. И. Голод. С.-Петербург: СПб. филиал Института 
социологии РАН, 1995. 
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2. Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських 
сім’ях. - К.: Логос, 2000. 

3.  Беккер Г Выбор партнера на брачных рынках // THESIS. - 
1994. - №6. 

4.   Бовуар, Симона де. Друга стать. - У двох томах, К.: 
Основи, 1994-95. 

5. Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство 
(соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. 
Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.  

6. Крилова С.А. Стать та любов / С.А. Крилова // 
Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / 
[гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної 
культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42.  

7. Крилова С.А. Гендерні стратегії та цілісність особистості в 
освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри / 
С.А. Крилова // Філософія освіти: науковий часопис; 
Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. 
М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во 
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.  

8. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. / За 
ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К., 2004. – 367с. 

9. Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія: 
перспективність взаємодії підхід філософської антропології 
як метаантропології збірник наукових праць ііі міжнародної 
науково- практичної конференції [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://www.npu.edu.ua/images/file/conf/2014/01230.pdf 

10. Философия человека: поиск пределов. Кн. 2. Пределы 
мужского и женского: введение в метаантропологию. – К.: 
Наукова думка, 1997. – 177 с. 

11. Хамитов Н. В. Одиночество женское и мужское. Опыт 
вживания в проблему. – 5-е издание, дополненное и 
переработанное. – К.: Атика, 2010. – 224 с.  

 
Допоміжна 

1. Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. – 
383с.  
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2. 2. Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. СПб.: 
Алетейя, Харьков: ХЦГИ, 2002. - 158 с.  

3. 3. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на 
проблему неравенства полов. М.: «Российская политическая 
энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 336с.  

4. Введение в гендерные исследования. М.: Аспект Пресс, 
2005. - 252 с.  

5. 9. Вейнингер О. Пол и характер. М.: ТЕРРА, 1992. – 480с.  
6. 10. Воронина О. А. Феминизм и гендерное равенство. М.: 

Едиториал УРСС, 2004. – 318с.  
7. 11. Гендер как интрига познания. Альманах. Пилотный 

выпуск. М.: «Рудомино», 2002. – 143с.  
8. Рецепт счастья [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://archive.svoboda.org/programs/OTB/2001/OBT.072901.as
p 

9. Крилова С.А. Стать та любов / С.А. Крилова // 
Мультиверсум. Філософський альманах: [зб. наук. пр.] / 
[гол. ред. В.В. Лях]. – К.: Український центр духовної 
культури, 2004. – Випуск 4. – С. 38–42.  

10.   Крилова С.А. Гендерні стратегії та цілісність особистості 
в освітньому просторі: екзистенційні та соціальні виміри / 
С.А. Крилова // Філософія освіти: науковий часопис; 
Інститут вищої освіти АПН України, Нац. пед. універс. ім. 
М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Вид-во 
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 1–2 (8). – С. 300–309.  

11.   Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності 
людини та суспільства / С.А. Крилова // Totallogy–XXI. 
Постнекласичні дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: 
ЦГО НАН України, 2010. – Випуск 24. – С. 227– 236.  

12.   Крилова С.А. Любов як вищий прояв краси стосунків / 
С.А. Крилова // Totallogy–XXI. Постнекласичні 
дослідження / [гол. ред. В.В. Кізіма]. – К.: ЦГО НАН 
України, 2010. – Випуск 25. – С. 220–229.  

13. Хамітов Н. Духовний та душевний виміри людського буття 
/ Н. Хамітов // Філософсько-антропологічні читання‘96. – 
К., 1997. – С. 122–129. 
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14.  Хамітов Н. Проблема екзистенційної антропології / Н. 
Хамітов // Філософсько-антропологічні читання ‘98. – К., 
1999. – С. 88–98. 

15.  Хамітов Н. Феномен метаантропології / Н. Хамітов // 
Philosophia Prima: метафізичні питання. – К.: Кайрос, 1998. 
– С. 137–157. 

16.  Хамітов Н. Інфантильність і зрілість в людському бутті / Н. 
Хамітов // Філософсько-антропологічні читання ‘99. – К., 
2000. – С. 82–87. 

17. Khamitov N. Metaanthropology as a Philosohhy of Moral 
Education in Condition of Multicultural world // Moral 
Education in Condition of Multicultural world. – Gyeongsang 
National University, Jinju 2011, Р. 30–31.  

Електронний репозиторій НУВГП 
1. Інституціоналізація процесів євроінтеграції: 

Суспільство, економіка, адміністрування: Збірник тез І 

міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня 2016 

року, м. Рівне: НУВГП, 2016. – 144 с. / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/6029/1/ 

2. Людина у світі духовної культури : збірник тез ІІ 
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 
(17 травня 2017 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2017. – 158 с. / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6317/ 

3. Когут, О. В., Циганчук, А. С. (2008) Геополітичній вибір 
України: сучасний стан і перспективи розвитку.НУВГП, Рівне, 
Україна./[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/1840/ 

4. Туровська, А. О. and Тurovska, А. О. (2015) Розлучення – 
одна з найскладніших соціальних проблем сучасного 
суспільства. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 164-166. – 
режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/2444/ 

5. Акімова, А. О. (2016) Дискурс кохання у тематиці 
класичних цзацюй та розмовної драми ХХ ст. НУ "Острозька 
академія" (62). pp. 20-23. – режим доступу 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6585/ 
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18. Інформаційні ресурси 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – режим 

доступу http://rada.gov.ua/ 
3. Державна служба статистики України / [Електронний 

ресурс]. – режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського / 

[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Ассоциация философского искусства. Новая философия 

общения / [Електронный ресурс]. – режим доступа 

http://aphy.net/ 

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. 
Рівне, пл. Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – режим 
доступу http://libr.rv.ua/ 

7. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 
44, Рівне) / [Електронний ресурс]. – режим доступу 
https://www.facebook.com/cbs.rivne/ 

8. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова / 
[Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://eprints.kname.edu.ua/ 

9. Цифровий репозиторій Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – 
режим доступу 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

10. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 
75) / [Електронний ресурс]. – режим доступу 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


