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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

01 Освіта/педагогіка 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів –  

Спеціальність: 
011 Освітні, педагогічні 

науки 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 4 2-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 90 

-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 6 год 
самостійної роботи – 12 

Освітній ступінь: 
магістр 

 

 10 год.  год. 
Практичні, семінарські 

12 год.  год. 
Лабораторні 

8  год.  год. 
Самостійна робота 

60 год.  год. 
Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

залік  
Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше) 
«Психологія вищої школи», «Вікова та педагогічна психологія» 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: сформувати у здобувачів явлення про розвиток і становлення особистості 
дівчини й хлопця з погляду гендерного підходу, знання про гендерні відмінності й гендерні 
відносини між учнями й ученицями; навчити використовувати гендерний підхід у 
повсякденній професійній діяльності вчителя задля створення умов для формування 
культури поведінки дівчат і хлопців з врахуванням як їх статевої приналежності, так і 
вікових, індивідуальних, психологічних особливостей, їх культурного оточення й соціальних 
запитів. 

Завдання курсу:  
– розвивати у здобувачів усвідомлення понять «гендер», «гендерний підхід», 

«фемінний», «маскулінний», «андрогінний», «освіта й виховання», «гендерно чутливий»;  
– надати здобувачам освіти системні знання в галузі гендерної складової освітнього 

процесу, уміння добирати методи, форми, прийоми формування гендерно чутливого 
освітнього середовища; 

– розкрити особливості педагогічної діяльності вчителя під дією гендерних 
стереотипів при вихованні особистості школярів, а також сприяти розвитку усвідомлення 
студентами гендерного підходу й використання його в майбутній професійній діяльності;  

– розкрити особливості гендерної освіти й виховання учнів/учениць на уроках і у 
позакласній та позаурочній діяльності, сформувати навички гендерного аналізу в 
педагогічній діяльносі;  



– забезпечити подальший розвиток гендерно орієнтованої спрямованості, гендерної 
чутливості та гендерної толерантності у майбутніх педагогів у їх професійній діяльності.  

 
3. Очікувані результати навчання (базуються на результатах навчання, визначених 

відповідною освітньою програмою, та деталізуються) 
 
Інтегральна компетентність Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми в галузі 

вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; 
проявляти емпатію та толерантність. 

 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі 
у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі 
якості та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 
впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 

ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 
дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 
діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-
професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН 2. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки»; знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 15. Усвідомлювати власні індивідуальні особливості, здійснювати психологічну 
саморегуляцію; вбачати перспективи особистісно-професійного самовдосконалення, 
самостійно організовувати процес навчання впродовж життя, вдосконалювати професійні 
компетентності з високим рівнем автономності. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи гендерного підходу. 
Тема 1. Вступ. Теоретичні основи гендерного підходу. Становлення гендерного 

підходу в історії педагогіки і психології. 
Тема 2. Історичний екскурс в систему освіти й виховання дітей різної статі. Класики 

вітчизняної педагогіки про гендерну освіту й виховання. 
 
Змістовий модуль 2. Статеві і гендерні відмінності. Особливості гендерного 

становлення особистості в онтогенезі. 
Тема 3. Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх врахування 

в освіті й вихованні. 



Тема 4. Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики особистості на 
різних етапах вікового розвитку. 

 
Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні проблеми гендеру в житті 

суспільства, освіті і вихованні. 
Тема 5. Гендерна соціалізація. Гендерні стереотипи у суспільстві, освіті й вихованні. 
 
Змістовий модуль 4. Гендерний підхід в навчанні й вихованні. 
Тема 6. Особливості навчання й виховання дівчат і хлопців. Гендерний аналіз уроків і 

виховних заходів. Гендер і робота вчителем. 
 
5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п Лаб Інд с. р.  

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи гендерного підходу 

Тема 1. Вступ. Теоретичні 
основи гендерного підходу. 
Становлення гендерного підходу 
в історії педагогіки і психології 

14 1 2 1  10       

Тема 2. Історичний екскурс в 
систему освіти й виховання дітей 
різної статі. Класики вітчизняної 
педагогіки про гендерну освіту й 
виховання.  

14 1 2 1  10       

Разом за змістовим модулем 
1 

28 2 4 2  20       

Змістовий модуль 2. Статеві і гендерні відмінності. Особливості гендерного 
становлення особистості в онтогенезі 

Тема 3. Антропометричні виміри 
різностатевості. Гендерні 
відмінності і їх врахування в 
освіті й вихованні. 

15 2 2 1  10       

Тема 4. Гендерна ідентичність 
особистості. Гендерні 
характеристики особистості на 
різних етапах вікового розвитку. 

15 2 2 1  10       

Разом за змістовим модулем 
2 

30 4 4 2  20       

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні проблеми гендеру в житті суспільства, 
освіті і вихованні 

Тема 5. Гендерна соціалізація. 
Гендерні стереотипи у 
суспільстві, освіті й вихованні 

16 2 2 2  10       

Разом за змістовим модулем 3 16 2 2 2  10       

Змістовий модуль 4. Гендерний підхід в навчанні й вихованні 
Тема 6. Особливості навчання й 16 2 2 2  10       



виховання дівчат і хлопців 
Гендерний аналіз уроків і 
виховних заходів. Гендер і 
робота вчителем 

Разом за змістовим модулем 4 16 2 2 2  10       

ІНДЗ             

Усього годин 90 10 12 8  60       
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні основи гендерного підходу 2 
2.  Історичний екскурс в систему освіти й виховання дітей різної статі 2 
3.  Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх 

врахування в освіті й вихованні 
2 

4.  Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики 
особистості на різних етапах вікового розвитку 

2 

5.  Гендерна соціалізація. Гендерні стереотипи у суспільстві, освіті й 
вихованні 

2 

6.  Особливості навчання й виховання дітей різної статі. Гендерний 
аналіз уроків і виховних заходів. Гендер і робота вчителем 

2 

Разом 12 
 

7. Теми лабораторних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні основи гендерного підходу 1 
2.  Історичний екскурс в систему освіти й виховання дітей різної статі 1 
3.  Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх 

врахування в освіті й вихованні 
1 

4.  Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики 
особистості на різних етапах вікового розвитку 

1 

5.  Гендерна соціалізація. Гендерні стереотипи у суспільстві, освіті й 
вихованні 

2 

6.  Особливості навчання й виховання дітей різної статі. Гендерний 
аналіз уроків і виховних заходів. Гендер і робота вчителем 

2 

Разом 8 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1.  Теоретичні основи гендерного підходу 10 
2.  Історичний екскурс в систему освіти й виховання дітей різної статі 10 
3.  Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх 

врахування в освіті й вихованні 
10 

4.  Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики 
особистості на різних етапах вікового розвитку 

10 

5.  Гендерна соціалізація. Гендерні стереотипи у суспільстві, освіті й 
вихованні 

10 

6.  Особливості навчання й виховання дітей різної статі. Гендерний 
аналіз уроків і виховних заходів. Гендер і робота вчителем 

10 

Разом 60 
 



9. Індивідуальні завдання.   
1. Міні-творча робота або реферат 
2. Гендерний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, кінофільму тощо. 
3. «Лист до автора твору». 
4. Написання гендерної автобіографії або есе з гендерної проблематики. 
5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Скласти план дискусії на тему: «Яку роль відіграє в освіті статевий диморфізм». 
7. Підготувати дискусію в групі на тему: «Жінки в освіті: вплив на репродуктивну 

систему». 
8. Написати методичні рекомендації вчителю іноземної мови на основі гендерного 

підходу. 
9. Підготуватись до обговорення у групі питання: Які висновки про диференціацію 

біологічної і соціокультурної статі можна зробити з екскурсу в історію жіночої і 
чоловічої освіти? 

10. Обґрунтувати, чому вчителю необхідно знати гендерні особливості мотивації учнів до 
навчання. Провести у класі (за вибором) опитування з метою виявлення мотивів до 
навчання, зробіть необхідні висновки, представте їх групі. 

11. Здійснити гендерну експертизу діючих навчальних програм для загальноосвітньої 
школи, для ВНЗ. (Схема та карта гендерного аналізу запропонована у методичних 
рекомендаціях до курсу).  

12. Розробити конспект уроку з іноземної мови згідно діючої програми на основі 
гендерного підходу. 

13. Підготувати презентацію особистого гендерного образу вчителя. 
14. Проаналізувати роль засобів масової інформації у формуванні і підтримці гендерних 

стереотипів в освіті й вихованні. Підготуватись до дискусії на цю тему.  
 
10. Методи навчання.  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
11. Методи оцінювання.  

МО2 –усне або письмове опитування 
МО3 - колоквіум, 
МО4 –тестування; 
МО5 – командні проєкти; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
12. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та  методами 

демонстрування результатів можуть бути:  
-стандартизовані тести; 
-наскрізні проекти; 
-командні проекти; 
-аналітичні звіти, реферати, есе; 



-розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
-завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах; 
-інші види). 
 

13. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 
критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка в 
ЄКТС  

Значення 
оцінки ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

Відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну 
інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 82-89 В Добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під 
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, 
з-поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження 
думок  

64-73 D Задовільно здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 
яких є значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільн
о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 60-63 E Задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з можливістю 
повторного 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



складання 
семестрового 

контролю  

незначну частину навчального 
матеріалу  

 
Низький 

(рецептивно-
продуктивний)  

 
 
незадовіл

ьно 

 
не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 
за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний 
модуль 3 

Змістовний 
модуль 4 

ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

30 100 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль 

– 10 
Модульний контроль 

– 10 
Модульний 

контроль – 10 
Модульний 

контроль – 10 
 

Приклад критеріїв по видах діяльності 
 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
ІНДЗ: 

1. Міні-творча робота або реферат 
2. Гендерний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, 

кінофільму тощо. 
3. «Лист до автора твору». 
4. Написання гендерної автобіографії або есе з гендерної 

проблематики. 
5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Скласти план дискусії на тему: «Яку роль відіграє в освіті 

 
2 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 

30 



статевий диморфізм». 
7. Підготувати дискусію в групі на тему: «Жінки в освіті: 

вплив на репродуктивну систему». 
8. Написати методичні рекомендації вчителю початкової 

школи на основі гендерного підходу. 
9. Підготуватись до обговорення у групі питання: Які 

висновки про диференціацію біологічної і соціокультурної статі 
можна зробити з екскурсу в історію жіночої і чоловічої освіти? 

10. Обґрунтувати, чому вчителю необхідно знати гендерні 
особливості мотивації учнів до навчання. Провести у класі (за 
вибором) опитування з метою виявлення мотивів до навчання, 
зробіть необхідні висновки, представте їх групі. 

11. Здійснити гендерну експертизу діючих навчальних 
програм для ЗЗСО, для ЗВО. (Схема та карта гендерного аналізу 
запропонована у методичних рекомендаціях до курсу).  

12. Розробити конспект уроку з будь-якого предмету 
початкової школи згідно діючої програми на основі гендерного 
підходу. 

13. Підготувати презентацію особистого гендерного образу 
вчителя. 

14. Проаналізувати роль засобів масової інформації у 
формуванні і підтримці гендерних стереотипів в освіті й вихованні. 
Підготуватись до дискусії на цю тему. 

 
2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
3 
 

3 
 

2 

Разом 100 
*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до специфіки 
дисципліни 
 
15. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи, підручники, навчальні посібники, словники, довідники, 
енциклопедії, педагогічні журнали, газети. 

2. Лекційний матеріал, методичні рекомендації до самостійної роботи, таблиці, 
презентації. 

3. Технічні засоби навчання. 
 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1.    Предмет і завдання курсу.  
2. Поняттєво-категоріальний апарат курсу.  
3. Сутність категорії гендеру, історія виникнення поняття.  
4. Історія становлення гендерного підходу. Загальна характеристика гендерного підходу.  
5. Маскулінність/фемінність і її значення для розвитку освіти. 
6. Становлення гендерного підходу в історії педагогіки і психології. 
7. Історичні парадигми чоловічої й жіночої освіти в Європі: від античності до 

сучасності.  
8. Навчання хлопчиків і дівчаток у Древній Русі.  
9. Домашня освіта для жінок. Перші світські жіночі навчальні заклади. Боротьба за 

публічну жіночу освіту. Становлення системи жіночої освіти в Україні в XIX ст. 
10. Радянська школа: політика “рівних” можливостей, досягнення й недоліки.  
11. Класики вітчизняної педагогіки про гендерну освіту й виховання.  
12. Суперечливість вирішення жіночого питання в працях М. Пирогова.  
13. Концепція жіночої освіти в працях К. Ушинського.  
14. Проблеми гендерної соціалізації у творчості С. Русової.  
15. Гендерні особливості психосексуального розвитку школярів у теоретичній спадщині 

П. Блонського й інших вітчизняних педологів.  
16. Гендерний аналіз педагогічної системи А. Макаренка.  
17. В. Сухомлинський про особливості виховання й навчання хлопчиків і дівчаток. 
18. Уроки гімнастики у дореволюційній школі. Уроки руханки в українських школах 20-х 

рр.  
19. Гендерний аналіз освіти і виховання в радянській школі.  
20. Гендерний аналіз змісту уроків “педагогіки” в пізньорадянський період. 



21. Гендерний вимір системи освіти в українській школі. Прихований навчальний план з 
“педагогіки”. 

22. Історія соціокультурного розподілу статей. 
23. Роль жінок в подоланні гендерної нерівності. 
24. Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх врахування в 

освіті. 
25. Схожість та відмінність вищої психічної діяльності, емоційної та інтелектуальної 

сфери. 
26. Статевий диморфізм і необхідність його врахування в освіті й вихованні. 
27. Гендерні відмінності у поведінці педагогів різної статті. 
28. Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики особистості на різних 

етапах вікового розвитку. 
29. Психосексуальний розвиток. Основні етапи психосексуального розвитку. 
30.  Гендерна ідентичність як соціальний конструкт (теорія гендерної схеми С. Бем).  
31. Роль соціалізації в процесі формування гендерної ідентичності. Фактори, що 

обумовлюють гендерну ідентичність: психологічні, соціально-психологічні, соціокультурні.  
32. Соціокультурні уявлення про маскулінність-фемінінність. 
33. Структура гендерної ідентичності. Типи гендерної ідентичності: маскулінний, 

фемінінний, андрогінний, недиференційований.  
34. Особливості гендерної ідентичності в освіті. Проблеми гендерної ідентичності 

педагога.  
35. Особливості гендерної ідентифікації дитини раннього та дошкільного віку.  
36. Гендерна ідентифікація молодшого школяра.  
37. Гендерне становлення підлітка та старшокласника.  
38. Специфіка гендерної ідентифікації в дорослому віці. 
39. Необхідність гендерної самоідентифікації при виборі кар’єри. 
40. Статева й гендерна диференціація й стратифікація. Гендерні ідеали й гендерні ролі.  
41. Особливості гендерної соціалізації в сучасному світі. Основні етапи гендерної 

соціалізації людини.  
42. Агенти гендерної соціалізації особистості: ЗМІ, література; сім’я; школа (традиції, 

навчання, виховання); товариство ровесників. 
43. Особливості гендерної соціалізації. Соціалізація особистості після завершення 

кар’єри. 
44. Гендерні стереотипи у освіті і виховані. Сутність і класифікація гендерних 

стереотипів.  
45. Гендерні стереотипи щодо суспільної реалізації чоловіків і жінок. Поняття “скляної 

стелі”. Асертивність як подолання “скляної стелі”. 
46. Сексизм у виховані. Вплив стереотипів на виховання.  
47. Структура і функції мозку хлопців і дівчат. Особливості психічних процесів дівчат і 

хлопців.  
48. Форми і способи навчання і виховання дівчат і хлопців. Форми і способи організації 

дівчат і хлопців на уроках.  
49. Гендерні особливості ставлення учнів до освіти і виховання. Гендерний вимір мотивів 

занять на уроках.  
50. Особливості навчання й виховання дівчат і хлопців. 
51. Гендерний аналіз уроків і виховних заходів. 
52. Гендерна мотивація при виборі майбутньої професії.  
53. Нейродинамічні, темпераментні і особистісні особливості чоловіків та жінок.  
54. Гендерний аналіз кар’єри чоловіків і жінок в освіті. 
55. Гендерні аспекти педагогічної професії. Учитель з точки зору гендерних 

характеристик. 
 
17. Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Основна:  



1. Гендерна педагогіка. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Вікторія 
А. Гайденко (ред.) Вікторія А. Гайденко (пер. з англ.), А. В. Предборська (пер. з англ.). 
Суми : Університетська книга, 2019. 313 с. 

2. Ґендерна педагогіка. Навчально-методичний посібник / авторупорядник І.Ю. Лебідь. 
Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. 130 с. 

3. Мельник Т., Кобелянська Л. Ґендер у термінах, правових актах і практиці перетворень: 
словник-довідник. К.: Логос, 2020. 239 с. Режим доступу: 
http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/wp-
content/uploads/2020/05/%D2%90%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0-
%D0%A3-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%A5-
%D0%86-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%86-
%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%
D0%9D%D0%AC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

4. Петренко О. Б. Гендерний підхід в освіті й вихованні. Навчально-методичний посібник. 
Рівне: видавець О. Зень, РДГУ, 2017. 328 с. 

5. Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко. Черкаси: видавець 
Чабаненко Ю., 2016. 336 с. 

6. Ткалич М. Г. Гендерна психологія. Київ: Академвидав, 2016. 256 с. 
7. Щотка О. П. Гендерна психологія: навч. посібник. Ніжин, 2019. 359 с. 

 
Допоміжна: 

1. Бендас Т. В. Гендерная психология : Учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 430с.  
2. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія. Навчальний посібник. Київ: 

Видавничий центр “Академія”, 2004. 308с. 
3. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологи 

– учителям воспитателям, родителям школьным психологам. Санкт-Петербург: 
“Тускарора”, 2003. 184 с. 

4. Ильин Е. П. Пол и гендер. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 688с. 
5. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки. Тернопіль : Джура, 2005. 440с. 
6. Ми різні – ми рівні. Основи культури гендерної рівності: навч. посіб. для учнів 9-12 

класів загальноосвіт. навч. закладів / Олена Семиколєнова (ред.), Тамара Бакка 
(підгот.) Київ: К.І.С, 2007. 176 с. 

7. Петренко О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття): монографія. 
Рівне: РДГУ, видавець Олег Зень, 2010. 530 с. 

8. Штылева Л. В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ: монография. 
Москва: Per Se, 2008. 315 с. 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси 

1. «Освіта: гендерний вимір – 2020» 
[https://www.facebook.com/groups/688377077929401/706197416147367/] 

2. Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти: комплексний підхід до 
впровадження гендерної рівності [https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-
prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-
vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html[ 

3. Гендерний ресурсний центр [http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-
nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html[ 

4. Права жінок і гендерна рівність в Україні [http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-
rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/] 

5. Сайт державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
[http://dnpb.gov.ua/ua/] 

6. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ [http://itup.com.ua]  

https://www.facebook.com/groups/688377077929401/706197416147367/
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
http://dnpb.gov.ua/ua/
http://itup.com.ua/


7. Сайт наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету 
[http://library.rshu.edu.ua/] 

8. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [http://nbuv.gov.ua] 
9. Сайт Харківського центру гендерних досліджень [http://www.gender.univer.kharkov.ua] 
10. Українська гендерна мережа: https://ugn.org.ua/ 
11. Український центр ґендерної освіти НТУУ «КПІ»: https://kpi.ua/gender 
12. Харківський обласний гендерний ресурсний центр: 

http://ngomap.org.ua/organisation/harkivskij-oblasnij-gendernij-resursnij-centr 
 
 
  

http://library.rshu.edu.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.gender.univer.kharkov.ua/
https://ugn.org.ua/
https://kpi.ua/gender
http://ngomap.org.ua/organisation/harkivskij-oblasnij-gendernij-resursnij-centr


  
Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології і педагогіки / педагогічний факультет 
Кафедра теорії і методики виховання 

  

Назва дисципліни  Гендерний підхід в освіті і вихованні 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Петренко Оксана Борисівна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1184  

E-mail викладача: oksana.petrenko@rshu.edu.ua  

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому 
ресурсі 

 

Мова викладання Українська 

Консультації Очні консультації: к-сть годин і розклад присутності на 
кафедрі згідно з графіком консультацій 

День тижня Час Місце 
проведення 

Вівторок  9.00-11.00 
ауд. 225 

Середа  14.00-16.00 
Онлайн- консультації: Розклад присутності викладача 

на спеціальному форумі. 
Інтернет консультування 

День тижня Адреса електронної пошти 
Щодня oksana.petrenko@rshu.edu.ua  

 

  
Цілі навчальної дисципліни 

Мета курсу: сформувати у здобувачів явлення про розвиток і становлення особистості 
дівчини й хлопця з погляду гендерного підходу, знання про гендерні відмінності й гендерні 
відносини між учнями й ученицями; навчити використовувати гендерний підхід у 
повсякденній професійній діяльності вчителя задля створення умов для формування 
культури поведінки дівчат і хлопців з врахуванням як їх статевої приналежності, так і 
вікових, індивідуальних, психологічних особливостей, їх культурного оточення й соціальних 
запитів. 

Завдання курсу:  
– розвивати у здобувачів усвідомлення понять «гендер», «гендерний підхід», 

«фемінний», «маскулінний», «андрогінний», «освіта й виховання», «гендерно чутливий»;  

https://ktimv.itup.com.ua/?page_id=1184
mailto:oksana.petrenko@rshu.edu.ua
mailto:oksana.petrenko@rshu.edu.ua


– надати здобувачам освіти системні знання в галузі гендерної складової освітнього 
процесу, уміння добирати методи, форми, прийоми формування гендерно чутливого 
освітнього середовища; 

– розкрити особливості педагогічної діяльності вчителя під дією гендерних 
стереотипів при вихованні особистості школярів, а також сприяти розвитку усвідомлення 
здобувачами гендерного підходу й використання його в майбутній професійній діяльності;  

– розкрити особливості гендерної освіти й виховання учнів/учениць на уроках і у 
позакласній та позаурочній діяльності, сформувати навички гендерного аналізу в 
педагогічній діяльності;  

– забезпечити подальший розвиток гендерно орієнтованої спрямованості, гендерної 
чутливості та гендерної толерантності у майбутніх педагогів у їх професійній діяльності.  
 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 
вищої освіти та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 
обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; 
проявляти емпатію та толерантність. 

 
Фахові компетентності (ФК) 

ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі 
у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі 
якості та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 
впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 

ФК-6. Здатність здійснювати ефективну взаємодію, педагогічну комунікацію, 
дотримуватися норм педагогічної етики та академічної доброчесності у професійній 
діяльності; надавати педагогічну підтримку майбутнім фахівцям в особистісно-
професійному становленні, зокрема особам з особливими освітніми потребами. 

 
Програмні результати навчання 

ПРН 2. Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки»; знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН 4. Вміти проводити критичний аналіз інформаційних джерел, освітніх, наукових і 
професійних текстів у галузі своєї спеціальності. 

ПРН 6. Вміти організувати/моделювати дидактичний та виховний процес у закладі 
вищої освіти, враховуючи інклюзивні аспекти навчання та полікультурні, ґендерні підходи у 
вихованні; розробляти навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. 

ПРН 15. Усвідомлювати власні індивідуальні особливості, здійснювати психологічну 
саморегуляцію; вбачати перспективи особистісно-професійного самовдосконалення, 
самостійно організовувати процес навчання впродовж життя, вдосконалювати професійні 
компетентності з високим рівнем автономності. 
  

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Мотивація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» передбачає 
застосування методів заохочення, стимулювання які визначають спрямованість, 
інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів 
вищої освіти. 

Спільна (групова) діяльність зумовлює позитивну динаміку значущих особистісних 
якостей і здібностей здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр», підвищує рівень 



навченості, моделює особистісно професійний досвід, збагачує навички міжособистісної 
взаємодії, необхідні у професійній діяльності. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» 
передбачає теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не 
ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 
рекомендованою літературою, а також виконання завдань практичних занять; участь у 
науковій і науково-методичній роботі кафедри, участь у наукових і науково-практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах тощо. 
 
  

Перелік тем 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи гендерного підходу. 
Тема 1. Вступ. Теоретичні основи гендерного підходу. Становлення гендерного 

підходу в історії педагогіки і психології. 
Тема 2. Історичний екскурс в систему освіти й виховання дітей різної статі. Класики 

вітчизняної педагогіки про гендерну освіту й виховання. 
 
Змістовий модуль 2. Статеві і гендерні відмінності. Особливості гендерного 

становлення особистості в онтогенезі. 
Тема 3. Антропометричні виміри різностатевості. Гендерні відмінності і їх врахування 

в освіті й вихованні. 
Тема 4. Гендерна ідентичність особистості. Гендерні характеристики особистості на 

різних етапах вікового розвитку. 
 
Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні проблеми гендеру в житті 

суспільства, освіті і вихованні. 
Тема 5. Гендерна соціалізація. Гендерні стереотипи у суспільстві, освіті й вихованні. 
 
Змістовий модуль 4. Гендерний підхід в навчанні й вихованні. 
Тема 6. Особливості навчання й виховання дівчат і хлопців. Гендерний аналіз уроків і 

виховних заходів. Гендер і робота вчителем. 
   

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (до 6-7 найменувань) 
1. Гендерна педагогіка. Хрестоматія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Вікторія 

А. Гайденко (ред.) Вікторія А. Гайденко (пер. з англ.), А. В. Предборська (пер. з 
англ.). Суми : Університетська книга, 2019. 313 с. 

2. Ґендерна педагогіка. Навчально-методичний посібник / авторупорядник І.Ю. Лебідь. 
Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. 130 с. 

3. Мельник Т., Кобелянська Л. Ґендер у термінах, правових актах і практиці перетворень: 
словник-довідник. К.: Логос, 2020. 239 с. Режим доступу: 
http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/wp-
content/uploads/2020/05/%D2%90%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0-
%D0%A3-%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%A5-
%D0%86-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%86-
%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%
D0%9D%D0%AC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

4. Петренко О. Б. Гендерний підхід в освіті й вихованні. Навчально-методичний посібник. 
Рівне: видавець О. Зень, РДГУ, 2017. 328 с. 

5. Словник ґендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко. Черкаси: видавець 
Чабаненко Ю., 2016. 336 с. 

6. Ткалич М. Г. Гендерна психологія. Київ: Академвидав, 2016. 256 с. 



7. Щотка О. П. Гендерна психологія: навч. посібник. Ніжин, 2019. 359 с. 
 

Додаткова (10-15 джерел) 
1. Бендас Т. В. Гендерная психология : Учеб. пособ. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 430с.  
2. Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Гендерна психологія. Навчальний посібник. Київ: 

Видавничий центр “Академія”, 2004. 308с. 
3. Еремеева В. Д., Хризман Т. П. Мальчики и девочки – два разных мира. Нейропсихологи 

– учителям воспитателям, родителям школьным психологам. Санкт-Петербург : 
“Тускарора”, 2003. 184 с. 

4. Ильин Е. П. Пол и гендер. Санкт-Петербург. : Питер, 2010. 688с. 
5. Кравець В. П. Історія гендерної педагогіки. Тернопіль : Джура, 2005. 440с. 
6. Ми різні – ми рівні. Основи культури гендерної рівності: навч. посіб. для учнів 9-12 

класів загальноосвіт. навч. закладів / Олена Семиколєнова (ред.), Тамара Бакка 
(підгот.) Київ : К.І.С, 2007. 176 с. 

7. Петренко О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття) : монографія. 
Рівне : РДГУ, видавець Олег Зень, 2010. 530 с. 

8. Штылева Л. В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ: монография. 
Москва: Per Se, 2008. 315 с. 
 

Посилання на сайти (5-10 джерел) 
1. «Освіта: гендерний вимір – 2020» 

[https://www.facebook.com/groups/688377077929401/706197416147367/] 
2. Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти: комплексний підхід до 

впровадження гендерної рівності [https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-
prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-
vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html[ 

3. Гендерний ресурсний центр [http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-
nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html[ 

4. Права жінок і гендерна рівність в Україні [http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-
rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/] 

5. Сайт державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
[http://dnpb.gov.ua/ua/] 

6. Сайт кафедри теорії і методики виховання РДГУ [http://itup.com.ua]  
7. Сайт наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету 

[http://library.rshu.edu.ua/] 
8. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [http://nbuv.gov.ua] 
9. Сайт Харківського центру гендерних досліджень [http://www.gender.univer.kharkov.ua] 
10. Українська гендерна мережа: https://ugn.org.ua/ 
11. Український центр ґендерної освіти НТУУ «КПІ»: https://kpi.ua/gender 
12. Харківський обласний гендерний ресурсний центр: 

http://ngomap.org.ua/organisation/harkivskij-oblasnij-gendernij-resursnij-centr 
  

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для:  
− комунікації та опитувань  
− виконання домашніх завдань  
− виконання завдань самостійної роботи 
− проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності:— сервіс відеотелефонного зв'язку Google Meet, 

https://www.facebook.com/groups/688377077929401/706197416147367/
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/osvita-i-prosvita/vseukrainska-merezha-oseredkiv-gendernoi-osviti-komplexniy-pidhid-do-vprovadzhennya-gendernoi-rivnosti-134116.html
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html
http://humf.sumdu.edu.ua/uk/kafedra-flosof-poltolog-ta-nnovacjnih-socalnih-tehnologj/gendernij-resursnij-centr.html
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
http://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
http://dnpb.gov.ua/ua/
http://itup.com.ua/
http://library.rshu.edu.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.gender.univer.kharkov.ua/
https://ugn.org.ua/
https://kpi.ua/gender
http://ngomap.org.ua/organisation/harkivskij-oblasnij-gendernij-resursnij-centr


текстовий редактор Microsoft Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної 
обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

  
     Види та методи навчання і оцінювання  

Код 
компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код програмного 
результату 
навчання 

Назва 
програмного 
результату 
навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-1 Здатність діяти 
соціально 
відповідально, 
свідомо 
виконувати свої 
громадянські 
обов’язки; діяти 
на основі 
етичних 
міркувань 
(мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти 
емпатію та 
толерантність. 

ПРН 6 Вміти 
організувати/мод
елювати 
дидактичний та 
виховний процес 
у закладі вищої 
освіти, 
враховуючи 
інклюзивні 
аспекти навчання 
та полікультурні, 
ґендерні підходи 
у вихованні; 
розробляти 
навчально-
методичне 
забезпечення 
освітнього 
процесу.  

МН 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 

7 

МО 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10  

ФК-1 Здатність до 
здійснення 
професійної 
діяльності за 
спеціальністю 
011 «Освітні, 
педагогічні 
науки» 
відповідно до 
нормативно-
правових 
документів в 
галузі освіти, до 
участі у роботі 
кафедри та інших 
професійних 
об’єднань; 
здатність 
формувати 
професійно 
важливі якості та 
компетентності 
майбутніх 
фахівців. 

ПРН 2  Демонструвати 
знання у 
вибраній 
спеціальності 011 
«Освітні, 
педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати 
у професійній 
діяльності 
законодавчі і 
нормативно-
правові 
документи у 
галузі вищої 
освіти.  

МН 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 

МО 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10  

ФК-2 Здатність до ПРН 4 Вміти проводити МН 1, 2, МО 2, 3, 4, 5, 



оволодіння 
інформацією та 
до аналізу, 
порівняння, 
практичного 
впровадження й 
популяризації 
кращого досвіду 
вітчизняної та 
зарубіжної освіти 
і педагогіки. 

критичний аналіз 
інформаційних 
джерел, освітніх, 
наукових і 
професійних 
текстів у галузі 
своєї 
спеціальності. 

3, 4, 5, 6, 
7 

6, 7, 8, 9, 10  

ФК-6  Здатність 
здійснювати 
ефективну 
взаємодію, 
педагогічну 
комунікацію, 
дотримуватися 
норм 
педагогічної 
етики та 
академічної 
доброчесності у 
професійній 
діяльності; 
надавати 
педагогічну 
підтримку 
майбутнім 
фахівцям в 
особистісно-
професійному 
становленні, 
зокрема особам з 
особливими 
освітніми 
потребами  

ПРН 6 Вміти 
організувати/
моделювати 
дидактичний 
та виховний 
процес у 
закладі вищої 
освіти, 
враховуючи 
інклюзивні 
аспекти 
навчання та 
полікультурні, 
ґендерні 
підходи у 
вихованні; 
розробляти 
навчально-
методичне 
забезпечення 
освітнього 
процесу. 

  

МН 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 

7 

МО 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10  

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, складання реферату); 
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
  
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО2 –усне або письмове опитування 
МО3 - колоквіум, 
МО4 –тестування; 
МО5 – командні проєкти; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 



МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО10 –залік. 

 
 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 
різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 
вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 
критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

екзамен  залік 
 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, 
без допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і 
вміння для прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває 
власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахован

о 
82-89 В Добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі 
у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 74-81 С Добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість 
суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивни

й)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовіль
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахован
о 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  



35-59 FX незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестровог
о контролю  

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадові

льно 

 
 
 
 

не 
зарахован

о 
1-34 F незадовільно 

з 
обов'язкови

м повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 
за ІНДЗ та оцінка за екзамен. 

 
15. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Приклад для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний 
модуль 3 

Змістовний 
модуль 4 

ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

30 100 5 5 5 5 5 5 
Модульний контроль 

– 10 
Модульний контроль 

– 10 
Модульний 

контроль – 10 
Модульний 

контроль – 10 
 

Приклад критеріїв по видах діяльності 
 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 
бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 
Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
2 
2 

5 

Модульний контроль (контрольна робота / колоквіум / тестування) 10 10 
ІНДЗ: 

1. Міні-творча робота або реферат 
2. Гендерний аналіз твору мистецтва: повісті, роману, віршів, 

кінофільму тощо. 
3. «Лист до автора твору». 
4. Написання гендерної автобіографії або есе з гендерної 

проблематики. 

 
2 
2 
 

2 
2 
 

30 



5. Зібрати наявні публікації з проблеми курсу. 
6. Скласти план дискусії на тему: «Яку роль відіграє в освіті 

статевий диморфізм». 
7. Підготувати дискусію в групі на тему: «Жінки в освіті: 

вплив на репродуктивну систему». 
8. Написати методичні рекомендації вчителю початкової 

школи на основі гендерного підходу. 
9. Підготуватись до обговорення у групі питання: Які 

висновки про диференціацію біологічної і соціокультурної статі 
можна зробити з екскурсу в історію жіночої і чоловічої освіти? 

10. Обґрунтувати, чому вчителю необхідно знати гендерні 
особливості мотивації учнів до навчання. Провести у класі (за 
вибором) опитування з метою виявлення мотивів до навчання, 
зробіть необхідні висновки, представте їх групі. 

11. Здійснити гендерну експертизу діючих навчальних 
програм для ЗЗСО, для ЗВО. (Схема та карта гендерного аналізу 
запропонована у методичних рекомендаціях до курсу).  

12. Розробити конспект уроку з будь-якого предмету згідно 
діючої програми на основі гендерного підходу. 

13. Підготувати презентацію особистого гендерного образу 
вчителя. 

14. Проаналізувати роль засобів масової інформації у 
формуванні і підтримці гендерних стереотипів в освіті й вихованні. 
Підготуватись до дискусії на цю тему. 

2 
2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
3 
 

3 
 

2 

Разом 100 
*Розподіл балів за видами діяльності як і самі види діяльності обирає викладач відповідно до специфіки 
дисципліни 
 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 
якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 
та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 
під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
  

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі.  
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