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ВСТУП 
 

У сучасних умовах імперативом суспільного розвитку виступає 

соціальна справедливість, що передбачає дотримання прав людини і 

подолання всіх видів дискримінації, у тому числі і ґендерної, тобто 

ущемлення прав людей за ознакою статі. Гендерні аспекти 

діяльності в соціальній роботі набувають актуальності з кожним 

роком.  

Подібні курси починають читати і в українських вузах для 

студентів соціальних, гуманітарних і економічних спеціальностей. 

Викладачі, фокусуючись на питаннях зайнятості, розглядають 

сімейну політику і охорону дитинства, обговорюючи заходи по 

зниженню бідності, зачіпають політику соціального забезпечення, а 

при аналізі охорони здоров’я і зокрема заходів, спрямованих на 

репродуктивну сферу, звертають увагу на програми відносно юних 

матерів і політику відносно репродуктивного вибору. 

Будь-яка соціальна реформа повинна спиратися на ретельний 

аналіз умов, механізмів і вірогідних наслідків, а також ресурсів 

трансформацій, що проводяться. Від того, чи розпізнають фахівці з 

соціальної роботи ґендерну нерівність на індивідуальному і 

інституціальному рівні в безпосередньому взаємовідношенні з 

клієнтами або на структурному рівні в організаційних, соціальних і 

політичних відносинах, залежать перспективи 

антидискримінаційного соціального обслуговування, соціальної 

справедливості і соціального розвитку. Прикладний характер 

професії робить соціальну роботу принципово важливим аспектом в 

справі здійснення принципів ґендерної рівності. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу: «знайомство студентів з науково-теоретичними засадами 

ґендерної політики та з механізмами державного управління ґендерною 

сферою; розкриття змісту та організації соціальної роботи з 

урахуванням ґендерного фактору, визначення основних напрямів, 

методів і форм роботи з цими категоріями клієнтів. 

Будь-яка соціальна реформа повинна спиратися на ретельний 

аналіз умов, механізмів і вірогідних наслідків, а також ресурсів 

трансформацій, що проводяться. Від того, чи розпізнають фахівці з 

соціальної роботи ґендерну нерівність на індивідуальному і 

інституціальному рівні в безпосередньому взаємовідношенні з 

клієнтами або на структурному рівні в організаційних, соціальних і 

політичних відносинах, залежать перспективи 

антидискримінаційного соціального обслуговування, соціальної 

справедливості і соціального розвитку. Прикладний характер 

професії робить соціальну роботу принципово важливим аспектом в 

справі здійснення принципів ґендерної рівності.  

Завдання: основними завданнями вивчення дисципліни, 

насамперед є необхідність осмислення гендерної сутності на 

принципах об'єктивності та історизму. Збагачення сучасної 

гендерної науки широким колом різноманітних ідей, уявлень, 

проблем, альтернатив, загальних історичних фактів та пізнавального 

змісту програми до свідомого ставлення студентів до курсу, що 

вивчається, до взаємозв'язку набутих знань з практикою. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): здатність і готовність до оволодіння 
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основних гендерних принципів в вітчизняній та світовій літературі; 

уміння розглядати суспільно-політичні явища в розвитку і 

конкретних умовах і розуміти сутність та принципи гендерного 

розвитку суспільства; 

уміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, 

економічні, правові, політичні, екологічні, культурні та інші події та 

явища. 

б) фахових загальних (КФЗ): здатність до застосування 

основних гендерних принципів; 

вміти використовували та впроваджувати гендерні аспекти, які 

потрібні  для розуміння професійної діяльності.  

в) спеціальних фахових (КФС): здатність оцінювати соціально-

політичні процеси, пов’язані з гендерним розвитком держави; 

здатність аналізувати суспільно-політичні процеси становлення і 

розвитку держави; 

Після опанування курсу студенти повинні знати: 

• загальні питання державної ґендерної політики в Україні; 

• особливості державного управління ґендерними 

відносинами в Україні і в країнах розвиненої демократії; 

• особливості соціальної роботи з урахуванням ґендерного 

фактору. 

Студенти також повинні набути вмінь: 

• оцінювати державну ґендерну політику; 

• визначати пріоритети у плановані заходів щодо сприянню 

ґендерної рівності у суспільстві; 

• здійснювати порівняльний аналіз механізмів реалізації 
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ґендерної політики в Україні та в країнах Європейського 

Союзу; 

• розробляти пропозиції щодо удосконалення чинної 

нормативно-правової бази, приведення її до відповідності 

європейському соціальному законодавству; 

• виявляти ознаки недосконалості нормативно-правових 

документів, що регулюють основи соціальної роботи з 

ґендерними групами населення;    

• розробляти пропозиції до муніципальних та регіональних 

програм, спрямованих на підвищення соціальної допомоги 

жінкам та чоловікам; 

інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід 
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2. Навчально-методичний план вивчення 
дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

 
 

 
 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
 
Кількість кредитів__3___                                                                

                               ESTS 

Галузь знань 
1301 

соціальне забезпечення 
 

Нормативна 
 (за вибором) 

Напрям підготовки 
 

 

Модулів 3 

_________________ 
Спеціальність 

(професійне прямування): 
231 

 соціальна робота 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

________2_________  3-й -й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання__________ 
__________________                                                   

                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

____80________ 
6-й -й 

Лекції 
Тижневих годин для денної 
форми навчання:  
 
Аудиторних __40_____ 
 
самостійної роботи 
 студента __40________ 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
__________бакалавр___________

__ 
бакалавр чи спеціаліст чи магістр 

20год. год. 

Практичні, семінарські 
20год. год. 

Лабораторні 
год. год. 

Самостійна робота 
50 год. год. 

НДЗ:                                  год. 
Вид контролю: 
________________________ 
 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин  аудиторних індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання___40/50_________ 
                                                                              дріб 

для заочної форми навчання ____________ 
                                                                             дріб 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 
 
 
 
 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьог
о 

у тому числі Усього у тому числі 

 
 

л п лаб інд ср  
 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Процеси формування ґендерної 
Тема 1. Суспільно-
політична та 
філософська думка 
про соціальні ролі 
жінок і чоловіків.. 

7 2   5        

Тема 2.Український 
фемінізм і жіночий 
рух: історичні 
традиції та сучасні 
проблеми 

11 2 4  5        

Тема 3. Сучасне 
суспільне-політичне 
та соціальне-
економічне 
становище жінок і 
чоловіків в Україні 

11 2 4  5        

Тема 4. 
Міжнародний досвід 
ґендерних 
перетворень. 

7 2   5        

Разом за змістовим 
модулем 1 

36 8 8  20        

Змістовий модуль 2. Зміст, організація та технології соціальної роботи з 
урахуванням ґендерного фактору. 

Тема.5. Технології 
соціальної роботи з 
урахуванням 
ґендерного фактору. 

9 2 2  5        

Тема.6. Система 
правих норм як 
складовий елемент 
механізму 
державного 

9 2 2  5        
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управління у сфері 
ґендерної політики. 
Тема 7. Створення 
організаційно-
функціональних 
структур державного 
управління в сфері 
ґендерної політики. 

9 2 2  5        

Тема 8. Ґендерні 
аспекти в соціальній 
роботі з уразливими 
групами населення. 

9 2 2  5        

Тема 9. Ґендерні 
аспекти в діяльності 
соціального 
роботника з 
окремими групами 
населення 

9 2 2  5        

Тема 10. Домашнє 
насильство як об’єкт 
соціальної роботи 

9 2 2  5        

Разом за змістовим 
модулем 2 

54 12 12  30        

Усього годин 90 20 20  50        
 

ІНДЗ   - -  -   - - -  
Усього годин 90 20 20  50        
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5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ  

 

Тема 1. Суспільно-політична та філософська думка про 

соціальні ролі жінок і чоловіків. 

Парадигми «природного» розподілу суспільних ролей між 

статями в європейській філософії. Суспільна ієрархія статей у 

Платона та Аристотеля. Патріархальна традиція в політичній думці 

Жана Бодена та сера Роберта Філмера. Ідеї домінування над 

природою у філософсько-політичній думці ХVІ-ХVІІ ст. Ідеї 

«природного» виховання у Жан-Жака Русо. Тенденція «природного» 

розподілу суспільних ролей між статями у німецькій філософії XVIII 

– XIX ст. (погляди Гегеля). Розвиток «біологічної парадигми» у ХХ 

ст. (Фрейд). 

 

Тема 2 Український фемінізм і жіночий рух: історичні традиції 

та сучасні проблеми 

Історична традиція і культура. Анна Ярославна, Галшка 

Гулевичівна, Роксолана, Софія Русова, Ольга Кобилянська, Наталя 

Кобринська, Лариса Старицька-Черняхівська, Марта Богачевська-

Хом’як, та інші. Недавне минуле і сучасне становище. Причина 

низького рівня громадсько-політичної участі жінок. Сучасні 

стереотипи суспільної свідомості. Фемінізм як джерело ґендерної 

теорії. Громадські рухи чоловіків як інтелектуальна та соціально-

політична передумова виникнення ґендерної теорії. Ґендерний 
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фактор як наукова категорія і соціально-політичний феномен. 

Чоловіча складова ґендерної теорії 

 

Тема 3. Сучасне суспільне-політичне та соціальне-економічне 

становище жінок і чоловіків в Україні 

Вплив розподілу сімейних ролей на розподіл видів праці. 

Сутність і перспективи жіночого руху в Україні. Основни напрямки 

гендерної політики держави. Механізм реалізації рівних прав і 

можливостей. Громадянське суспільство В Україні (гендерний 

аспект). Освіта та професійна підготовка. Охорона здоров’я. 

Економічна активність. Рівень безробіття. Оплата праці. Тривалість 

робочого дня. Бізнес та підприємництво. Юридичні права та 

політичні повноваження (влада). Насильство на ґендерній основі. 

Торгівля людьми. Патріархальні стереотипи у ЗМІ. 

 

Тема 4. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. 

Ґендерна активність у європейському регіоні. «Жіноча 

політика», «політика стосовно жінок», «політика в інтересах жінок», 

«ґендерна політика», «політика в інтересах рівності», «політика 

досягнення рівних прав та можливостей», «державна політика 

забезпечення рівності жінок і чоловіків», «державна політика щодо 

забезпечення ґендерної рівності», «ґендерна політика» Державне 

управління у сфері ґендерної політики в контексті європейського 

вибору України. Міжнародних пактах про права людини 

(Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(1966 р.). Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 
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(1966 р.) Конвенція 00Н про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок (СЕDАW, або Жіноча конвенція), 1979 р. 

Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок. Всесвітня конференція з прав 

людини під егідою ООН (Відень, 1993 р.). Декларація ООН про 

соціальний прогрес (Копенгаген, 1995 р.). Декларація і Платформа 

дій (вересень 1995 р., Пекін). Спеціальна конференція “До 

партнерства між чоловіками і жінками в політиці» (1997 р., Нью-

Делі). “Жінки у 2000 році: рівність між жінками і чоловіками. 

Розвиток і мир у XXI столітті» (Нью-Йорк, червень 2000р.).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ЗМІСТ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ З УРАХУВАННЯМ ҐЕНДЕРНОГО ФАКТОРУ 

Тема 5. Технології соціальної роботи з урахуванням ґендерного 

фактору. 

Зміст, організація та технології соціальної роботи з урахуванням 

ґендерного фактору. Ґендер в соціальній роботі. Радикальні і 

критичні підходи до соціальної роботи. Критика традиційних 

моделей соціальної роботи. Основні принципи фемінізму в 

гуманістичній і критичній соціальній роботі. Основні принципи 

соціальної роботи з жінками. Основні закономірності соціальної 

роботу з чоловіками. Соціальні працівники і клієнти: ґендерний 

аспект взаємостосунків 
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Тема 6. Система правих норм як складовий елемент механізму 

державного управління у сфері ґендерної політики. 

Конституційне закріплення рівності статей. Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». 

«забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

виборчому процесі», «у сфері державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування», «у праці та одержанні винагороди за 

неї», «під час укладання колективних договорів та угод», «у сфері 

підприємництва», «у сфері соціального захисту». 

 

Тема 7. Створення організаційно-функціональних структур 

державного управління в сфері ґендерної політики. 

Урядовий рівень. Спеціальні відділи, комітети, ради, служби з 

питань рівності Кабінету міністрів. Спеціалізоване міністерство з 

рівних прав і можливостей. Спеціалізовані відділи або служби з 

рівних можливостей як структури міністерств. Міжміністерські 

органи. Парламентський рівень. Система квот. Місцевий рівень.  

 

Тема 8. Ґендерні аспекти в соціальній роботі з уразливими 

групами населення. 

Ґендерні аспекти в соціальній роботі. Ґендерний аспект 

соціальної роботи з літніми. Ґендерні аспекти інвалідності. 

Гендерний аспект в роботі з матерями, які самостійно виховують 

дітей. Гендерний аспект з батьками ВІЛ інфікованими. Гендерний 

аспект з чоловіками, які відбували військову службу в гарячих 

точках. 
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Тема 9. Ґендерні аспекти в діяльності соціального робітника з 

окремими групами населення 

Ґендерний підхід в соціальній роботі з підлітками і молоддю. 

Насильство і ґендерний чутлива соціальна робота. Антифеміністські 

кризові центри для чоловіків. Гендерний підхід для людей з 

алкогольною хворобою. Гендерний підхід  к людям ВІЛ 

інфікованим. Гендерний підхід в роботі з дітьми які позбавлені 

батьків.  

 

Тема 10. Домашнє насильство як об’єкт соціальної роботи 

Види домашнього насильства. Міфи про домашнє насильство і 

причини насильства. Окремі психологічні особливості осіб, що 

скоюють насильство в сім’ї. Національне законодавство. 

Особливості соціальної роботи: теорія домашнього насильства. 

«Бита жінка» проти «розумної жінки». Про об’єкт соціальної роботи. 

Діяльність кризових центрів для людей які постраждали від 

насильства. 
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6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття №1 

СОЦІАЛЬНІ РОЛІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ. 

Питання. 

1. Дайте визначення поняттю «Ґендер» 
2. Визначте різницю між категоріями статі та гендеру.  
3. Охарактеризуйте основні парадигми гендерних досліджень у 
соціальній роботі.  
4. Розкрийте зміст класичних теорій у гендерних дослідженнях 
у соціальній роботі.  
5. Розкрийте зміст постмодерністських теорій у гендерних 
дослідженнях у соціальній роботі.  
6. Охарактеризуйте основні групи гендерних стереотипів.  
7. Визначте типові характеристики маскулінного чоловіка та 
фемінінної жінки.  
8. Проаналізуйте зміст чоловічої норми емоційної твердості. 

 

Практичне заняття №2 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКОЇ 

ІСТОРІЇ. 

Питання 

1. Жінки в громадянському житті України 
2. Международная демократическая федерация женщин 
3. Розвиток жіночої освіти 
4. Жінка і держава 
5. Роль української жінки в родині та суспільстві 
6. Феміністська теорія 90-х років: проблеми та парадокси. 
7. Становлення гендерної освіти в Україні 

 

Практичне заняття №3 

ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Питання 
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1. Які фактори обумовлюють актуальність професіоналізму в 
соціальній роботі?  
2. Які поняття використовуються в сучасній психолого-
педагогічній літературі для визначення професійного рівня 
спеціаліста соціальної сфери?  
3. Охарактеризуйте різні підходи для визначення змісту й 
структури таких понять як «професіоналізм», «професійна 
компетентність», «професійна готовність». Виділіть спільне й 
відмінне.  
4. Розкрийте зміст і структуру поняття «професійна 
готовність».  
5. Охарактеризуйте поняття «професійне самовизначення» і 
«професійна мотивація», розкрийте їх взаємозв‘язок. 
6. Дайте змістову характеристику ціннісно-смислового 
компоненту професійної готовності.  
7. Охарактеризуйте роль цього компоненту по відношенню до 
інших компонентів професійної готовності й по відношенню до  
професійної діяльності соціального працівника.  
8. Дайте змістову характеристику операційного компоненту 
професійної готовності.  
9. Охарактеризуйте роль цього компоненту по відношенню до 
інших компонентів професійної готовності й по відношенню до 
професійної діяльності соціального працівника.  
10. Дайте змістову характеристику рефлексивного компоненту 
професійної готовності.  
11. Охарактеризуйте роль цього компоненту по відношенню до 
інших компонентів професійної готовності й по відношенню до 
професійної діяльності соціального працівника.  
12. Яке місце займає рефлексія в професійному становленні 
особистості в цілому? 
13. Використайте характеристики складових професійної 
готовності для самодіагностики.  
14. Яке місце в формуванні професійної готовності соціального 
працівника займає період професійної підготовки?  
15. Чим обумовлене особливе місце в цьому періоді практичної 
підготовки?  
16. Охарактеризуйте практичну підготовку майбутнього 
соціального працівника як систему.  
17. Яке місце в цій системі відводиться практиці. Чим це 
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обумовлено?  
18. Охарактеризуйте місце практики в особистісно-
професійному становленні спеціаліста в контексті діяльнісного 
підходу.  
19. Розкрийте сутнісні особливості практики як форми 
організації навчально-професійної діяльності студентів.  
20. Охарактеризуйте функції практики в формуванні 
професіоналізму майбутніх соціальних працівників. 

 

Практичне заняття №4 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА 

 
Питання 
 
1. Розкрийте поняття фізичне насилля у науковій літературі.  
2. Назвіть основні види насильства.  
3. Чи є байдужість батьків до дитини жорстоким поводженням?  
4. Які причини жорстокого поводження з дітьми/жінками?  
5. Які є теорії жорстокого поводження з дітьми?  
6. Які основні типи жорстокого поводження з дітьми?  
7. Розкрийте зміст поняття домашнього насилля над жінками.  
8. Розкрийте наслідки жорстокого поводження з 
дітьми/жінками?  
9. Що таке жорстоке поводження з дітьми в міжнародному 
праві?  
10.Як визначає жорстоке поводження з дітьми вітчизняне 
законодавство?  
11.Які міжнародні документи визначають поняття захисту 
дитини/жінки від жорстокого поводження?  
12.Які положення Закону України «Про попередження 
насильства в сім‘ї» стоять на заваді 
 

Практичне заняття №5 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО 
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Питання 
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1. Конвенції МОП та національне законодавство по боротьбі з 
торгівлею людьми 

2.Законодавча та правоприємча практика  
3. Національні та регіональні стратегії 
4.Регулювання та контроль процесу залучення робочої сили 
5.Забеспечення безпечної міграції 
6. Бізнес проти торгівлі людьми  
7.Деяльність профсоюзів проти торгівлі людьми   
8.Гендерні аспекти програм боротьби з торгівлею людьми  
 
 

8. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
1. Ґендерна теорія – нова парадигма рівності прав та 
можливостей статей 
2. Ґендерний фактор як наукова категорія і соціально-
політичний феномен 
3. Чоловіча складова ґендерної теорії 
4. Ґендерна активність у європейському регіоні 
5. Державне управління у сфері ґендерної політики в контексті 
європейського вибору України 
6. Ґендерні відмінності в економічній культурі студентської 
молоді 
7. Ґендерні особливості розвитку творчого потенціалу школярів 
8. Методологія ґендерно-освітніх занять у контексті підготовки 
учнівської молоді до шлюбу та сім’ї 
9. Досягнення ґендерної рівності у студентському середовищі: 
зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи 
10. Практика впровадження ґендерного підходу в освіту й 
виховання 
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