
Силабус навчальної дисципліни «Гендерні проблеми сучасного суспільства» 
 

№ Назва поля Детальний контент, коментарі 
1. Назва факультету  Для всіх факультетів 
2. Рівень вищої освіти Бакалаврський 
3. Код і назва спеціальності Всі спеціальності 
4. Тип і назва освітньої 

програми 
ОПП 

5. Код і назва дисципліни 
(інформація з ЦІСТ) 

       Гендерні проблеми сучасного суспільства 

6. Кількість ЄКТС кредитів  
7. Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 
годинами навчання) 

18 г. – 9лк, 12 г. – 6 пз, 6 г. – 3 конс, 54 г. – самостійна 
робота, вид контролю: залік 

8. Графік (терміни) вивчення 
дисципліни  

3-й рік, 5-й або 6-й семестр 

9. Передумови для навчання за 
дисципліною 

Раніше має бути вивчена дисципліна «Філософія» 

10. Анотація (зміст) дисципліни  Обов’язкова дисципліна професійної та практичної 
підготовки, містить змістові модулі: 
1. Стать та гендер: проблеми співвідношення та 
конструювання. 
2. Аспекти гендерної соціалізації. 
3. Гендерні відносини у публічній та приватній 
сферах. 

11. Компетентності, знання, 
вміння, розуміння, якими 
оволодіє здобувач вищої 
освіти в процесі навчання 

Виявляти емпіричні ознаки гендерної нерівності у 
суспільстві; використовувати знання з гендерної 
проблематики для аналізу соціальних проблем; 
використовувати методологію гендерного аналізу 
державної політики; виявляти дискримінаційну лексику у 
документах організацій; використовувати знання з 
гендерної тематики при роботі з кадрами, поліпшення 
соціально-психологічного клімату в колективі, розв`язання 
міжособистісних і трудових конфліктів. 

12. Результати навчання 
здобувача вищої освіти  

Здатність застосовувати знання основ гендерної теорії для 
аналізу стану гендерних відносин у публічній (політика, 
економіка, освіта, релігія тощо) та приватній (сім’я) сферах 
суспільного життя, для оцінювання стану гендерної 
(не)рівності в українському суспільстві 

13. Система оцінювання 
відповідно до кожного 
завдання для складання 
заліку/екзамену  

1. Виконати поточні перевірочні тести (модуль 1, 
модуль 2). 
2. Виконати 1 домашню контрольну роботу. 
3. Виступити з доповіддю (презентацією) на семінарі. 
4. Виконати підсумковий перевірочний тест. 
5. Отримати за семестр не менше 60 балів. 

14. Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 
(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 
дисципліни – 2019 р. 

15. Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни «Гендерні проблеми сучасного 
суспільства» підготовки бакалавра всіх 



спеціальностей [Електронний ресурс] / ХНУРЕ ; 
розроб. Омельченко В.В. – Харків, 2020. – 319 с.   
http://catalogue.nure.ua/knmz. 
2. Плани семінарів, методичні рекомендації до 
самостійного вивчення тем та запитання до підсумкового 
контролю з дисципліни «Гендерні проблеми сучасного 
суспільства» / Упоряд. Омельченко В. В., Дашенкова Н. М. 

 Харків: ХНУРЕ, 2016.  67 с. 
3. Методичні рекомендації до практичних занять з 
дисципліни «Гендерна психологія» / Упоряд.: Дашенкова 
Н. М., Коробкіна Т. В. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 40 с. 

16. Розробник силабусу (посада, 
ПІБ, ел. пошта) 

В.В. Омельченко, доц. каф. Філософії, к.соц.н., доцент 
Е-mail: viktoriia.omelchenko@nure.ua 

 


